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Húsvét a legnagyobb keresztény ünnepünk. A nagyhét szakrális eseményei mel-
lett számos szép népszokás színesíti ezeket a napokat. A locsolkodás és a hagyo-
mányos húsvéti családlátogatás, sonkázás mellett – bízom benne – mindenkinek
lesz arra alkalma, hogy a lelke is töltekezhessen. Én e szép Juhász Gyula versrész-
lettel kívánok Áldott Húsvéti Ünnepet Szentendre minden lakosának.
„E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!”                     Dr. Dietz Ferenc polgármester

Választás: Hadházy és a Fidesz győzött
Április 6-án nyugodt hangulatban és eredményesen lezajlott az országgyűlési
képviselők választása Szentendrén. A Pest megye 03. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerület 82 608 választásra jogosult állampolgára közül 56 322-
en járultak az OEVK 17 település 85 szavazókörében az urnákhoz és támogat-
ták szavazatukkal valamely képviselő-jelöltet. A szavazatok 98,82%–os
feldolgozottsága alapján Szentendre országgyűlési képvselője ismét Hadházy
Sándor (FIDESZ-KDNP), aki a szavaztok 47,38%-át nyerte el.

3-4. oldal

Áldott Húsvétot!

A város idén is Föld napi városszépítő akcióra vár mindenkit április 22-27. kö-
zött. Tegyük együtt rendbe a Duna és a patakok partját, köztereink és közútja-
ink környezetét! Már több mint 20 szervezet, közel 600 fővel csatlakozott az
akcióhoz. Föld napi családi porgramok várják a családokat, érdeklődőket ápri-
lis 26-án a Regionális Környezetvédelmi Központban, és szintén e napon az
immár hagyományos pataktakarításra várják a környezetükért tenni akarókat
a Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület.

10. oldal

Föld napi várostakarítás
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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 20. HÚSVÉT  VASÁRNAPjÁN a Vasvári Pa-
tika 8-13 nyitva 13 óra után a Kálvária Gyógyszertár
(Kálvária u. 3. Tel: 787-796) hétfőn reggel 8-ig zárt aj-
tónál ügyeleti díj felszámolása mellett ügyeletet biz-
tosít.   
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

Komposztáljunk együtt!
Szentendre Város Önkormányzata hatodik alkalom-
mal rendezi meg a Helyi komposztálási programot a
város állandó lakosai, valamint helyi intézményei kö-
zött. Az akció keretén belül a résztvevők 2-2 darab
komposztáló ládát igényelhetnek és vehetnek át in-
gyenesen az Önkormányzattól.
A programban való részvételhez a www.szentendre.hu oldalon elérhető jelentkezési
lap kitöltése és az Ügyfélszolgálati Irodára (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.) történő
visszaküldése szükséges május 30-ig. Az Ügyfélszolgálati Irodán a jelentkezési lap sze-
mélyesen is kitölthető, illetve leadható. A programban 100 jelentkező vehet részt, akik
a jelentkezés sorrendjében kerülnek kiválasztásra. 
Amennyiben a jelentkezők száma a megjelölt határidő előtt betelik, úgy a program ko-
rábban kerül lezárásra. 
A jelentkezési lapok visszaküldésének határideje: május 30. 

Várjuk jelentkezését! Érdeklődni lehet: Ügyfélszolgálati Iroda: 26/300-407
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Folytatás a 4. oldalon g

április 14. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés
15.30 Egyeztetés a Szentendre Táncegyüttes-

sel

április 16. szerda
11.00 Ybl-díjasok köszöntése
14.00 Egyeztetés a belvárosi csapadékvíz el-

vezetésével kapcsolatban. A polgár-
mester és Hadházy Sándor országgyűlé-
si képviselő közösen egyeztetnek a
szakértőkkel. 

április 17. csütörtök
08.30 Megbízólevél átadása Hadházy Sándor

megválasztott országgyűlési képviselő
számára

13.00 Testületi ülés

április 18. péntek
10.00 Közbiztonsági egyeztetés Kovács László

városi rendőrkapitánnyal

április 23. szerda
10.00 TÖOSZ Polgármesteri Fórum

április 24. csütörtök
13.00 Polgármesteri fogadónap
17.30 Lakossági fórum Szarvashegyen

április 25. péntek
16.00 Holocaust megemlékezés
17.00 A 20 éves Püspökmajori Baráti Kör kö-

szöntése

április 26. szombat
09.00 Föld napja – várostakarítás több helyen

Polgármester naplója

Lakossági fórum
A Városháza házhoz jön fórumsorozat 

keretében lakossági fórum lesz 
a Skanzen konferencia-termében

április 24-én, csütörtökön 17.30 
órai kezdettel

A fórum témája: Szarvashegy városrész 
városüzemeltetési kérdései

Meghívott vendégek: A VSz Zrt., a Közútke-
zelő Zrt., a rendőrség, a polgárőrség, 
a városüzemeltetési iroda, az ELMŰ, 

a közterületfelügyelet képviselői 
és a Skanzen főigazgatója.

Mindenkit várnak, hogy a problémákat,
kérdéseket együtt lehessen megbeszélni

Tisztelt Választópolgárok!

2014. április 6-án nyugodt hangulatban
és eredményesen lezajlott az ország-
gyűlési képviselők választása.

A Pest megye 03. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerület 82 608 választásra
jogosult állampolgára közül 56 322-en 
járultak az OEVK 17 település 85 szavazó-
körében az urnákhoz és támogatták szava-
zatukkal valamely képviselő-jelöltet.

A nap folyamán jogszabályba ütköző 
választási kampánytevékenység miatt egy
kifogás érkezett a választási bizottsághoz,
mely a kifogásnak helyt adva eltiltotta a 
jogsértőt a további jogszabálysértéstől.
Sajnos egy nagyon szomorú, tragikus eset
történt Szentendrén, hiszen egy idős válasz-
tópolgár a szavazókörben rosszul lett és el-
hunyt.
A Helyi Választási Iroda valamennyi dolgo-
zója nevében ezúton is szeretnénk az el-
hunyt családjának őszinte részvétünket
kifejezni.

A szavazás végleges eredménye 2014. ápri-
lis 12-én várható, hiszen ekkor kerül sor a
külképviseleten leadott szavazatok, vala-
mint a Pest megye 03. számú OEVK-hoz tar-
tozó településekről más településekre
átjelentkezett választópolgárok által leadott
szavazatok megszámlálására.

A külképviseleti névjegyzéken szereplők
száma 542 választópolgár, míg az átjelent-
kezéssel szavazók száma 1001 fő.
Szavazataikat a Nemzeti Választási Iroda
2014. április 12-én adja át az Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Iroda ré-
szére.
A külképviseleten és átjelentkezéssel le -
adott szavazatokat tartalmazó érintetlen bo-
rítékok megszámlálásáról – szigorú szabá-
lyok betartása mellett – az arra kijelölt 13.
számú szavazókör szavazatszámláló bizott-
sága gondoskodik a szavazókörben április

6-án leadott, mindeddig lezárt urnában lévő
751 darab szavazattal történő összekeve-
rést követően.

Az eddigi adatok és a szavazatok 98,82%–
os feldolgozottsága alapján az alábbi ered-
mények születtek.

Hadházy Sándor – FIDESZ-KDNP:
26 429 szavazat 47,38%
Szinna Gábor – MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP:
14 869 szavazat 26,66%
Murányi Levente – Jobbik:
7894 szavazat  14,15%
Kardos-Horváth jános – LMP:
3974 szavazat  7,12%
A fennmaradó 4,68% a további pártok 
között oszlik meg

Az április 12-én elvégzett számlálást és így
100%-os feldolgozottságot követően a 
végleges eredményt Pest megye 03. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Bizottsága állapítja meg. Az ered-
mény jogerőssé válását követő 3 napon
belül a megbízólevelet a képviselő 
részére átadják.

A választás sikeres és zökkenőmentes 
lebonyolítása nem valósulhatott volna meg
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak
lelkiismeretes, áldozatkész, pontos és pre-
cíz munkája nélkül, ezért nagyon szépen kö-
szönjük kitartó munkájukat és az éjszakai
várakozás során tanúsított türelmüket, mely
nagyban hozzájárult az előzetes eredmé-
nyek mielőbbi megismeréséhez.

Bízom benne, hogy munkájukra a későbbi-
ekben, így a ránk váró 2014. május 25-én
tartandó Európai Parlamenti Képviselők vá-
lasztásán is számíthatunk.

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

HVI vezetője

Választás 2014



Hadházy Sándor: 
legfontosabb 
feladatunk 
a munkahelyteremtés
„Sok százan dolgoztak
a siker érdekében, és jó
érzés, hogy erőfeszíté-
seinket siker koronázta.
Nagyon örülök a siker-
nek, és annak, hogy ez
a körzet is hozzájárult
ahhoz, hogy a követ-
kező parlament is Fi-
desz–KDNP többséggel
tud megalakulni – nyi-
latkozta a TV Szentend-
rének a választás
éjszakáján Hadházy
Sándor, a győztes or-
szággyűlési képviselője-
lölt, akik 1998 óta
sorrendben az ötödik
választását is fölénye-
sen megnyerte.

Hadházy Sándor az új országgyűlésről szólva leszögezte: „Az elkö-
vetkezendő négy évben egyik legfontosabb feladatunk a munka-
helyteremtés, a hazai vállalkozások megerősítése. Azon leszünk,
hogy az uniós forrásokat és az egyre bővülő hazai forrásokat is erre
a területre irányítsuk. Hozzátette: nagyon fontos Magyarország gaz-
dasági függetlenségének megteremtése, hiszen csak így lehet va-
lódi nemzeti politikát megvalósítani.”

Az április hatodikai választáson a szavazatok közel felével nyertes
régi-új országgyűlési képviselőnk köszönetet mondott mindazok-
nak, akik éltek állampolgári jogaikkal: „Köszönöm a választóknak,
hogy eljöttek szavazni, azoknak is, akik ránk szavaztak, és azoknak
is, akik most nem minket választottak” – mondta a TV Szentendré-
nek adott interjújában Hadházy Sándor FIDESZ-KDNP-s országgyű-
lési képviselő.
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Szentendre is nyert
Hadházy Sándorral
Szentendre városvezetése nevében szeretettel gratulálok Had-
házy Sándornak, a Fidesz-KDNP képviselő jelöltjének, aki im-
máron ötödik alkalommal nyerte el a városunk és a térség
lakóinak bizalmát az április 6-i országgyűlési választáson. 
Meggyőződésem, hogy Hadházy Sándor Szentendrei győzelmé-
vel Szentendre is nyert. Nyert, hiszen az elmúlt 16 évben Had-
házy Sándor bizonyította, hogy városunk vezetése és az itt élő
lakosok számíthatnak rá, például a mobilgát építése kapcsán is
kiállt mellettünk, és sokat segített a 2013 évi árvíz idején, hogy
közösen megvédhessük városunkat. Támogatta többi között a
Belváros rehabilitációs projektjét és a Szentendrei Rendelőin-
tézet felújítását. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a kiváló
együttműködésünk töretlen marad és a következő négy évben
is támogatja Szentendre fejlesztéseit, törekvéseit.
Szentendre vezetése azt kéri Hadházy Sándortól, hogy továbbra
is segítse a helyi kis- és középvállalkozásokat, a munkahelyte-
remtési pályázatokat, a turizmusfejlesztési ügyeket. Kérjük,
hogy támogassa az uniós pályázatainkat, a városfejlesztési
programjainkat, kiemelten a már előkészített Dunakorzó meg-
újítási projektet. 

Dr. Dietz Ferenc
Szentendre polgármestere

Országos eredmények

Forrás: MTI Forrás: MTI
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Látványos elemek jellemezték a
„Szentendrei szennyvíz-agglomeráció-
hoz tartozó települések csatornaháló-
zatának bővítése” c. KEOP-1.2.0/B/
10-2010-0061 azonosítási számú pro-
jekt nyitórendezvényét.  A több mint 
3 milliárd Ft uniós támogatásban 
részesülő beruházás településeinek
polgármesterei – Szentendre, Leány-
falu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szi-
getmonostor – közösen helyezték el
üzeneteiket az alapcsőbe, amelyet ez-
után együtt fektettek le a pócsmegyeri
Pázsit tónál.

Szentendre Város, Leányfalu Nagyközség,
Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonos-
tor Község Önkormányzata Dunakanyari
Csatornázási Társulás (DCST) néven ön-
kormányzati társulást alapítottak, amely
2010. szeptember 9-én került bejegy-

zésre. Az öt település által benyújtott pá-
lyázat pozitív döntésben részesült, a Tá-
mogatási Szerződést 2011. december
19-én írták alá, ennek alapján több mint
3 milliárd Ft uniós támogatásban része-
sült a projekt.
Az előkészítési munkák 2009. évben kez-
dődtek meg, melynek költségeit az érintett
települések biztosították, az érdekelt in-
gatlanok számának arányában. A csator-
názásban résztvevő lakosok Dunakanyari
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatot
alapítottak. A társulat gondoskodik a la-
kossági befizetések összegyűjtéséről. 
A szerződött közbeszerző cég bevonásával
a projektmenedzsment, a jogi szakértő, a
tájékoztatási feladatokat ellátó cég, a mér-
nök és a kivitelező is kiválasztásra került.
A beruházás kiviteli munkálatai rövidesen in-
dulnak, jelenleg az engedélyezési dokumen-
táció összeállítása és véglegesítése zajlik.

A várhatóan 2015 őszén befejeződő pro-
jekt során mintegy 51 km hosszú csőve-
zeték kerül lefektetésre. A beruházás
alkalmával 3049 támogatott, és 791 nem
támogatott bekötés valósul meg. 
Az érintett telkek száma összesen: 3840 
Településenkénti megoszlásban: Leány-
falu 230 db; Pócsmegyer 1410 db; Tahi-
tótfalu 455 db; Szentendre 718 db;
Szigetmonostor 1027 db. 
A nyitórendezvényen ünnepi beszédet mon-
dott Hizó Ferenc zöldgazdaság fejlesztésé-
ért, klímapolitikáért és kiemelt közszol-
gáltatásokért felelős helyettes államtitkár,
dr. Szeneczey Balázs városfejlesztésért 
felelős főpolgármester-helyettes, Hadházy
Sándor országgyűlési képviselő, Németh
Miklós, a DCST elnöke, Pócsmegyer polgár-
mestere és dr. Csohány András, az A-Híd
Építő Zrt. ügyvezető igazgatója. 

Dunakanyari Csatornázási Társulás

Alapcsőletétel – öt dunakanyari
település üzenete a jövőnek

Dunakanyari Csatornázási Társulás
Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.
Telefon: +36 (30) 844-4439
Fax: +36 (26) 395-702                                         
E-mail: dcstiroda@pocsmegyer.hu
Honlap: www.dunakanyaricsatornazas.hu
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Folyamatos fejlődés  
2007

Óvodafelújítás SZEI 

Pannónia-telep
csapadékvíz 
elvezetése

Belváros- 
rehabilitáció 

Egres és Barackos
út felújítása 

megújultak az óvodák
Püspökmajori Óvoda
Magyariné Miskolczi Ildikó tagóvoda-vezető

Óvodánk felújítása két
lépcsőben történt
meg, 2010-ben a
Kompetencia alapú
nevelés innovatív in-
tézményekben című
pályázat keretében ki-
cserélték a nyílászáró-
kat, felújították a

belső burkolatokat, mozgássérülteknek mos-
dót alakítottak ki és akadálymentesítették az
épületet. 2012-ben a Concerto-program kere-
tében elkészült az óvoda szigetelése, új folyo-
sót alakítottak ki a bejárat előtt, és az óvoda
egy része zöld tetőt kapott. Jelenleg az új fo-
lyosó burkolatának felújítása folyik önkor-
mányzati támogatással.
A gyermekek, a szülők és mi, dolgozók is na-
gyon örülünk a felújításnak, hiszen megszűnt
a falak penészesedése, télen kellemes meleg
van a csoportokban, és a szellőztetés jobban
megoldható a bukóablakokkal. A felújított
elektromos vezetékek lehetővé teszik az óvo-
dában használt elektromos készülékek zavar-
talan használatát – mosogatógép, projektor
stb. –, ami nagyon megkönnyíti munkánkat. Az
esztétikus környezet kialakítása fontos szem-
pont nevelőmunkánkban, ennek megvalósítá-
sát is segítették a fent említett felújítások.

Farkas Anita szülő
A Püspökmajori óvoda felújítása 2009-ben kez-
dődött és 2012-ben érte el jelen állapotát. Első
körben a korszerűtlen műszaki körülmények
javítását célozták meg. Az épület amortizált
volt, a fűtés és a világítás rendszer elavult, va-
lamint a szigetelés is rossz volt, melynek kö-

vetkeztében az intézmény magas energiaigé-
nye jelentős forrásokat emésztett fel. A nyílá-
szárókat kicserélték, a körülöttük lévő
hőszigetelést is elvégezték a tetőig. A belső te-
reket felújították, igényesebbé tették, így gyer-
mekeink igen esztétikus környezetben töltik
napjuk nagy részét. Majd az épület teljes hő-
szigetelésére is sor került, valamint napkollek-
torokat is felszereltek. Végül a homlokzat
került felújításra, illetve akadálymentesítették
a bejutást az épületbe az előtér beépítésével
és burkolatának csúszásmentesítésével. Mind-
ezt számunkra a lehető legkisebb kényelmet-
lenséggel tették, melyhez az óvodai dolgozók
munkája és rugalmassága is nagy mértékben
hozzájárult. Valóban örömet jelentett gyerme-
keinknek és nekünk, szülőknek is, hogy a nyári
szünet után egy modern, szép, új, környezet-
barát és egészséges óvodába érkeztünk vissza. 

Hold utcai Óvoda
Hornyák Szilvia tagóvoda-vezető
Gyermekeink esztétikai nevelésében fontos

szerepet játszik, hogy
egy megújult környe-
zetben tölthetik min-
dennapjaikat (új
burkolatok, színes
csoportszobák, mű-
anyag nyílászárók,
műanyag fektetők,
asztalok, székek, tor-

natermi eszközök stb.). Az alagsorban kialakí-
tásra került egy tornaterem, így már nem a
csoportszobában kell tornáznunk, ami bale-
setveszélyes volt, és időt takarítunk meg azzal,
hogy nem kell ki- és bepakolnunk. A tornate-
rem teret ad a különböző rendezvényeknek,
színházi előadásoknak.

A terasz kibővítésével és gumiőrleményes bur-
kolatával a már felfagyott teraszunk szebb és
biztonságosabb lett. Közös tornákat, táncházat,
évzárókat tarthatunk rajta, és a biciklizés, rol-
lerezés is megoldott lett.
A mai világban elengedhetetlen, hogy egy in-
tézmény akadálymentesítve legyen. A felújítás
során mozgássérült WC-t, a gyengén látóknak
burkolati jelet helyeztek el a folyosón. Az ener-
giatakarékosság jegyében korszerűsítették a
fűtést, az új radiátorokkal és nyílászárókkal je-
lentős pénzt spórol az önkormányzat. A mű-
anyag nyílászárókra felszerelt redőnyök
megkönnyítik gyermekeink délutáni pihenését.

Nagy-Bándli Zsófi szülő
A Hold utcai óvoda
immár 30 éve a szí-
vem csücske. Megépü-
lése után mi voltunk
az első beköltözők,
akik birtokba vehették
az akkori, új óvodát. Én
nagyon jól érzetem
magam ott és a mai

napig élénken élnek bennem az emlékek.
Azt is régóta tudtam, hogy ha egyszer én is
anyuka leszek, csak ebbe az óvodába szeret-
ném járatni gyermekemet. Nagy örömmel töl-
tött el, mikor hallottam az ovi felújításáról, mert
mi a rákövetkező évben kezdtük el a kiscso-
portot. Nagyon fontos volt számomra, hogy le-
gyen korszerű és barátságos a csoportszoba,
legyen tornaterem, nagy udvar, sok játékkal és
ezeknek az elvárásaimnak is mind eleget
tett/tesz az óvoda. Nagyon jónak találom, hogy
az udvaron korcsoportok szerint vannak a ját-
szóeszközök, így mindenki a korának megfelelő
helyen tud játszani. Tavaly a madárbarát tanös-
vény is megvalósult, ami szintén egyedülálló.
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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 

Úgy gondolom, hogy ebben a környezetben min-
den megvan ahhoz, hogy gyerekeink jól érezzék
magukat! Ha újra gyermekvállalásra adom a
fejem, biztos nem fogok más óvodát keresni!

Vasvári Óvoda
Hodoli Tünde tagóvoda-vezető

2010-ben az OVI-SULI
pályázat keretében a
Vasvári Pál úti tagóvo-
dában részleges inf-
rastrukturális felújítás
történt: nyílászáró és
burkolatcsere, fűtés-
korszerűsítés, mosó-
konyha kialakítása,

gyermekasztalok, székek, öltözőszekrények és
fektetők cseréje. Ennek a pályázatnak a kere-
tében egy régóta dédelgetett álmunk vált va-
lóra, megépült a tornaszobánk és gyarapodott
eszközkészletünk. Óvodánk egyéni arculatához
tartozó Ficánkoló mozgásprogram megvalósí-
tása azóta még sikeresebben működik, és sok
új elemmel gazdagodott. Az őszi Egészséghe-
tünk záró programjának, a Házi Ovi Olimpiának
és egyéb óvodai rendezvényeknek is helyet ad.
A tornaszobához készült még egy kültéri, gumi-
őrleményes burkolattal fedett udvarrész, mely
a kinti mozgáslehetőségnek ad újabb helyet.
Az óvodai férőhelyek biztosítása érdekében, a
városban először, a mi óvodánk bővült egy mo-
bilegységgel (konténer), mely azóta is gyer-
mekek, dolgozók és szülők számára is jól
funkcionáló, tágas, világos, kulturált helyisége
az óvodának.

Bozsó Zita szülő, 3 gyermekes édesanya
A tornaterem megépítése révén gyermekeinknek
lehetősége nyílt olyan sportszerek használatának
elsajátítására is, amelyekre korábban a csoport-
szobákban tartott tornafoglalkozásokon nem volt
lehetőségük. A gyerekek korszerű, tágas helyi-
ségben mozoghatnak, és nem kell hosszadal-
masan pakolnunk a foglalkozások előtt és után.

Az egész óvodát érintő programokat sem kell
már az erre nemigen alkalmas méretű cso-
portszobákba zsúfolni, mert a tornaterem ren-
dezvényeknek is helyet tud adni. A tornaterem
előtti gumiőrleményes sportudvar lehetőséget
nyújt a kinti mozgásra, játékra akkor is, amikor
az udvar többi része a sártól használhatatlan.
A burkolat- és nyílászáró-cserék révén nem csu-
pán esztétikai szempontból lett sokkal vonzóbb
az óvoda, hanem ezeknek a használati előnyei
is jelentősek. A konténercsoport megépítésé-
től ugyan sok szülő tartott, de mára már min-
denki egyetért abban, hogy tetszetős és
tökéletesen élhető helyisége lett az óvodának.

Szivárvány Óvoda
Németiné Ikvai Emőke tagóvoda-vezető

Óvodánk teljes felújí-
tása 2010-ben a Kom-
petencia Alapú Neve-
lés, Innovatív Intézmé-
nyekben című pályázat
keretében történt meg.
Az épület külső hőszi-
getelést és színes hom-
lokzati vakolatot

kapott, kicserélték a külső nyílászárókat, a belső
tereket felújították. A csoportszobákba környe-
zetbarát szalagparketta került. A fűtésrendszer
korszerűsítették, új lapradiátorokat szereltek fel.
A mozgássérültek részére mosdót alakítottak ki,
és akadálymentesítették az épületet. Korszerűsí-
tették a konyhát és a mosdókat is. A külső tera-
szokat gumitéglával burkolták. A hátsó udvarrész
kibővült egy nagy sportudvarral, amelyen gumi-
téglás futópályát is kialakítottak. Azóta is öröm-
mel sportolnak, bicikliznek, rollereznek, fociznak
a gyermekek ezen az udvaron. E-pályázat kere-
tén belül új bútorokat és mozgásfejlesztő eszkö-
zöket is kaptunk. Sajnos tornaterem építésére
nem volt lehetőség a felújítás során, de reméljük,
a közeljövőben erre is sor kerülhet. A korszerű,
uniós elvárásoknak is megfelelő épületet a gyer-

mekek és pedagógusok örömmel vették bir-
tokba, azóta is folyamatosan szépítik a szülőkkel
együtt.

Lovas Rita szülő
Elsőszülött gyerme-
kem 2011 őszétől jár a
Szivárvány óvodába.
Örülök, hogy egy meg-
újult, barátságos, kor-
szerű oviba került, ahol
a pedagógusok szívvel-
lélekkel foglalkoznak a
gyerekekkel. A fent

említett korszerűsítési munkálatokat követve el-
készült a sportudvar, így a megnőtt területű ovi-
udvart kényelmesen, a zsúfoltságot elkerülve
tudják felosztani egymás között a csoportok. 
A szülői munkaközösségek is folyamatosan se-
gítik a pedagógusok és az önkormányzat mun-
káját, így 2009-ben szülői összefogásra, illetve
szentendrei vállalkozások támogatásának kö-
szönhetően átadásra került az óvoda megújult
udvara, valamint az elmúlt években egyes cso-
portok hőfogó redőnyökkel való felszerelése,
függönnyel, új szőnyeggel, további bútorokkal
való ellátása.
A Szivárvány óvoda Szentendre egyik legna-
gyobb óvodája 164 férőhellyel, így a tornater-
met hiányoljuk, mely esős időben és télen
fontos lenne a gyerekek testnevelés foglalko-
zásainak megtartásához, valamint a rendezvé-
nyek, bábelőadások, ünnepségek megtartása
is kényelmesebb, rendezettebb körülmények
között történhetne. 
A korábban problémát jelentő, óvoda előtti par-
kolási anomáliát is sikeresen megoldotta az
önkormányzat: kényelmesen, torlódás- és bal-
esetmentesen meg tudnak állni az autóval ér-
kező szülők. Idén szeptemberben legkisebb
gyermekem is ebben az intézményben kezdi az
óvodát, mert tudjuk, hogy jól felszerelt, kedves
helyre kerül; szeretetre méltó óvónőkkel és da-
dusokkal lesz körülvéve.

Összeállította: Németh Erika



A belváros nyári fesztiválsorozata az elmúlt
két esztendő során a szentendreiek éle-
tének részévé vált, mégis sokáig nem volt
egyértelmű a rendezvény idei folytatása.
Ugyanis a Dumtsa utcában lakók a külön-
féle, őket ért kellemetlenségek miatt –
kései zárás, az utcában terjengő füst, han-
gos zene – panasszal éltek a hatóságok
felé, miután a problémáik többszöri jelzése
ellenére sem tettek érdemi változást a ren-
dezvény szervezői. A mindenki számára el-
fogadható megoldás érdekében ezért
2014-re az önkormányzat a Szentendre és
Térsége TDM irodát kérte fel a fő koordiná-
tori szerep ellátására, akiknek többkörös
egyeztetés után sikerült is a lakókkal komp-
romisszumos megoldást találniuk, így most
már biztos, hogy folytatódik a Dumtsa Korzó
rendezvénysorozat. A feltételek ugyan szi-
gorúbbak lettek a korábbiaknál (pl. a prog-
ram időtartama és nyitva tartási ideje is
csökkenni fog idén), ugyanakkor a kiállító-

kat és a résztvevőket nem éri a korábbihoz
képest nagy változás. 
A részleteket hamarosan egy új honlapon és
közösségi oldalon követhetik figyelemmel
majd az érdeklődők, valamint plakátok és a
helyi információs eszközök révén is igye-
keznek majd segíteni a szervezők a tájéko-
zódást. Ezen felül hamarosan véglegesedik
a Dumtsa Kártya kibocsátása is, amely egy
olyan kedvezménykártya rendszer, amely
révén a helyi lakosok nemcsak a rendezvé-
nyen, hanem a város más boltjaiban is jo-
gosultakká válhatnak különböző akciók és
kedvezmények igénybevételére.
A szervezők továbbra is szeretnék, ha a ren-
dezvény olyan agora szerepét töltené be a
városban, ahol az emberek le tudnak ülni,
ahol jókat beszélgethetnek, ahol jól érzi
magát minden szentendrei – az utcában
élőket is beleértve –, hiszen csak így érhető
el az, hogy a városba érkező vendégek is ott-
hon érezzék magukat nálunk.
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Újra indul a Dumtsa Korzó
Május utolsó hétvégéjén népesül be először a Dumtsa Korzó, és vélhetően a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivállal zárul a
programsorozat. A tematika nagyjából követi a tavalyit: 2014-ben is fontos szerepet kap a szentendrei kultúra és helytörténet,
így a Szentendrei Teátrum, a Múzeumok Éjszakája, az Ivan dan, de a szervezők szeretnék újraéleszteni az Ister Napokat is. 

Fesztiválok nyara
Szentendrén
Idén nyáron a Dumtsa Korzó megszerve-
zése mellett a Szentendre és Térsége
TDM Nonprofit Kft. két nagyszabású fesz-
tivált is szervez a Duna-korzóra. Júliusban
Sörfesztivál, augusztusban Borfesztivál
várja Szentendre és a környező városok
lakóit, és a hozzánk érkező turistákat!
A Szentendrei TDM  várja mindazok 
jelentkezését, akik szeretnének prog-
ramjaikkal bekapcsolódni a rendez-
vényeinkbe, és azokat a helyi zenekaro-
kat és zenészeket, akik szeretnének a
fesztiválon fellépni, tehetségüket meg-
mutatni. 
Továbbá várjuk azon helyi éttermek, ven-
déglátóegységek jelentkezését is, akik
szívesen bekapcsolódnának a fesztiválok
megvalósításába, akik szívesen részt
vennének a fesztivál programjaiban
(egyedi kitelepülések, sör- és borihlette
menük kialakítása stb.)  
Ugyanide várjuk mindazon magas szín-
vonalú termékeket forgalmazó helyi ke-
reskedők jelentkezését is városunkból és
a környező településekről, akik szeretné-
nek kiállítóként megjelenni a fenti két
eseményen. 
Érdeklődésüket, jelentkezésüket a
tdmszentendre@gmail.com e-mail vár-
juk! 

Lakatos Judit és Hidegkuti Dorottya
Szentendre és Térsége 

TDM Nonprofit Kft.

tedd le a névjegyed!
A Szentendre és Térsége TDM Kft.

várja mindazok jelentkezését, 
akik 2014-ben is szívesen megmutatnák

tehetségüket, termékeiket vagy 
alkotásaikat a Korzón. Továbbá idén is

örömmel vesszük és számítunk 
a rendezvényen a helyi és környékbeli 
civilszervezetek és egyesületek aktív 

részvételére, valamint a városunkban élők
ötleteire, javaslataira a programokat 

illetően. 
Elérhetőségünk: tdmszentendre@gmail.com 
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Perlrott Csaba Vilmos: Krisztus I., 1922
litorgáfia, papír, 662x492 mm
Perlrott Csaba Vilmos: Krisztus siratása, 1923
litorgáfia, papír, 495x634 mm

Nagycsütörtök éjszakáján Jézus más-
ként is választhatott volna. Mondhatta
volna: „Mennyei Atyám, én prédikál-

tam, csodákat tettem, ami tőlem telt, azt
megpróbáltam, ezeken az embereken már
nem lehet segíteni. Fújd fel, te teremtetted
őket! Az egész világot össze kell gyúrni, ku-
kába vele, ha ember kell Neked, kezdd újra a
teremtést, ez selejtes széria!” Az is lehetett
volna egy megoldás, ha erőszakkal manipu-
lál, belenyúl a történelembe, néhány angyal-
lal „rendet tesz” Jeruzsálem környékén.

Egyik lehetőséget sem választotta. Ha „vette
volna a kalapot”, és angolosan távozott
volna, itt hagyott volna minket a pácban,
akkor nem azt mutatta volna, hogy Isten
végtelenül szeret bennünket.

Kitartott mellettünk, nem hagyta el az em-
bert, nem kényszerített, nem zsarolt, nem
manipulált, nem mondta azt, hogy ez ment-
hetetlen helyzet, megérdemeljük a sorsun-
kat, hanem hagyta, hogy elfogják,
megalázzák, megkínozzák, és még a keresz-
ten is azt imádkozta: „Atyám, bocsáss meg
nekik, hisz nem tudják, mit tesznek”. (…)

Mi emberek, hamar bedobjuk a törölközőt,
összeveszünk, hátat fordítunk egymásnak,
elválunk, lehúzzuk a rolót. Isten nem így
tesz, kitart a szeretet útján, egészen a ke-
reszthalálig. Ez példa számunkra is, hogy ne
adjuk fel olyan könnyen a küzdelmeinket
egymásért.  

Néhány alkalommal tudatosan szembe tud-
tam menni a sötét erővel. Ezek életem leg-

szebb tapasztalatai közé tartoznak, egyet el-
mesélek.

Egy kollégám, aki nevelő volt a feleségével,
iszogatott, sőt az is megtörtént, hogy berú-
gott. (…) Nagyon bántott a dolog, mert iszá-
kos ember nem nevelheti a gyerekeket.
Felesége összepakolt, elment, és látszólag
összeomlott minden. A kollégák is kérlelte-
tik, hogy küldjem el, tűrhetetlen, amit
művel.

Leültem a kápolnában, és hosszan végig-
gondoltam: ha én most elbocsátom, akkor
ez egy üzenet, egy „prédikáció” a gyerekek-
nek arról, hogyha a házastársad hibázik,
rúgd ki, mert a pap bácsi is ezt tette. Azt a
téves üzenetet küldöm ezáltal: az ember
olyan, mint egy egyszer használatos zseb-
kendő, ha összekenődik, el kell dobni. (…)

Elmentem ehhez az emberhez. Azt várta,
hogy majd nagyon összeszidom őt, és cso-
dálkozott, hogy nem teszem. Elmondtam
neki, nagyon fontos lenne, hogy a gyereke-
ket meggyőzzük arról, hogy nem szabad fel-
adni, újra kell kezdeni, segíteni kell egymást
talpra állni, és én megtennék mindent, hogy
kigyógyuljon az alkoholfüggőségből.
Elkeseredve válaszolta, nem hiszi, hogy va-
laha is meg tudna szabadulni. Azt feleltem,
én pedig nem hiszem, hogy Isten lehetetlent
kérne tőlünk, hisz így biztat: „Bármit kére-
tek az Atyától a nevemben, megadja nek-
tek”. Kértem, hogy imádkozzunk együtt.
Letérdelt, őszintén meggyónt, én feloldoz-
tam, és elégtételül azt kértem, menjen el
egy elvonókúrára. Biztosítottam, hogy én

mellé állok, kettőnknek csak sikerül meg-
szabadulni az őt fogságban tartó gonosztól.
Az ötven kilométerre lévő kórházba ment.
(…) 

Felhívtam a feleségét: „Nem azt kérem,
hogy most megbocsáss neki, hanem hogy
imádkozz érte!” Valamelyikünk minden nap
elvitte neki az Oltáriszentséget. A gyerekek
legalább nyolcvan levelet írtak neki, hogy bí-
zunk benne, hogy hazavárjuk és imádko-
zunk érte. 

Több mint tíz éve történt mindez, és a férfi
azóta is nálunk dolgozik vezető beosztás-
ban, és azóta egy korty alkoholt nem ivott.
Nagyon boldog vagyok, hogy mertünk szem-
bemenni a sötétséggel.

Nem lehet ezt a történetet nagycsütörtökhöz
hasonlítani, de az az igazi szeretet, ha kiállunk
másokért a „sötétben” is. Jézus is ezt tette,
akkor is szeretett minket, amikor zavaros, ré-
szeg fejjel, bűnösen magunkba roskadtunk és
habzott a szánk a gyűlölettől. Hiszem, hogy a
nagypénteki kitartásnak hihetetlenül sok gyü-
mölcse volt a 2000 év alatt.

Ez a mi utunk is, az egyetlen emberhez méltó
út: hajoljunk le az elesettekhez, fogadjuk el
egymást, ajándékozzuk meg egymást a ki-
engesztelődésre való készségünkkel. Ennek
az útnak az egyik gyümölcse az, hogy gyer-
mekotthonok nyílnak Erdélyben.

Részlet: Ablak a végtelenre – Csaba testvér
gondolatai Istenről, vallásról, életről, em-
berről…

Böjte Csaba húsvéti gondolatai



KöRnyezet XXVIII. évfolyam, 7. szám10

Április 5-én szombaton a lakosság összefogásával szemétgyűj-
tést, takarítást végeztünk a Kálvária út és a Damjanich u sarkán
lévő zöld területen, ahol korábban a szelektív szemétgyűjtés tá-
rolói álltak. Sajnos néhányan még mindig szemétgyűjtő helynek
nézik, pedig tábla is jelzi, hogy a szemétlerakás tilos. A környéken
lakók szívükön viselik a terület tisztaságát, szeretnének kulturált
körülmények között élni, ezért kérünk mindenkit, ne hodjon sze-
metet erre a területre, mert a továbbiakban ezt már figyeljük, és
büntetni is fogják, mert az illegális szemétlerakás tilos. 
A szelektív tárolók a Surányi cukrászdával szemben vannak, a
Károly utcai házak előtt. Egyéb, a szelektív tárolóban nem elhe-
lyezhető tárgyakat a VSz Zrt. hulladékudvarába kell vinni.

Dr. Pázmány Annamária
a terület önkormányzati képviselője

Bükkös-parti
tavaszi nagytakarítás

Ünnepeljük együtt a Föld napját a patakparton 
április 26-án, szombaton!

Program
9 órától környezet- és játszótérrendezés, pataktakarítás,

Találkozás 9-kor a Mókus hídnál. 
Zsákokról, kesztyűkről, konténerekről (10 db) gondoskodunk.

Kérjük, hogy aki tud, hozzon magával gereblyét, spaknit!

11 órától családi nap az Izbégi parktáborban: 
Víg Zoltán tanár vezetésével lovaglás, íjászkodás, 

kézműves foglalkozás
Eszem-iszom, foci, tollas

A nap fővédnöke: dr. Dietz Ferenc polgármester

Szervező: Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület
Érdeklődni lehet: 06-20-967-6820, Zakar Ágnes

és dr. Török Balázs szervezőknél

Partnereink: Barcsay Jenő Általános Iskola, Izbégi Általános 
Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

A rendezvény támogatói: Szentendre Város Önkormányzata, 
Szilágyi pékség Kft. – Homó Attiláné, VSZ Zrt., 

SZEVI, TV Szentendre 

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

FÖLD 
NAPJA 

2014

Vegyen részt városszépítő 
akciónkban! Tegyük együtt rendbe 
a Duna és a patakok partját, 
köztereink és közútjaink 
környezetét!
Már több, mint 
20 szervezet, 
közel 600 fővel 
csatlakozott.  

Info, jelentkezés:
Központi Ügyfélszolgálat

(Dunakorzó 18.)
ugyfelszolgalat@szentendre.hu

06 26 300-407 
www.szentendre.hu

Programok 
a Facebookon is!

Április 26-án 
10:00 órától

REC 
Konferenciaközpont 

(Ady Endre út 9-11).
Érdekes családi programok, 

palántabörze!

Április 26-án 
9:00 órától
Bükkös-parti
tavaszi 
nagytakarítás!
Találkozás 9-kor a Mókus hídnál. 
Zsákokról, kesztyűkről, konténerekről (10 db) 
gondoskodunk.

A FÖLD NAPJÁN 
SZENTENDRÉN,

TAKARÍT A VÁROS!
2014. április 22–27.

Szentendre új szemszögből
Családi fotókiállítás nyílik október 1-jén 
a Városháza Polgármesteri Galériájában.
Szentendre ezzel a kiállítással köszönti 
az elmúlt négy évben beköltözött új városla-
kókat.
Bízom abban, hogy városunk szépsége, élhető-

sége a mindennapokban is nyugalmat és boldogságot hoz Szent-
endre minden lakója számára! Célunk, hogy az itt élők úgy
érezzék, számukra városunk az igazi otthon. Ennek érdekében ki-
emelt hangsúlyt fektetünk a hagyományok, múltunk őrzésére, de
a folyamatos beruházásokkal és a lokálpatriotizmus erősítését
célzó programokkal a közös jövőnk jobbá tételén is dolgozunk.
Ezzel a fotókiállítással kívánunk lehetőséget teremteni arra, hogy
személyes találkozások jöjjenek létre az új városlakók és az „ősi”
szentendrei családok között. Jó alkalom ez arra, hogy közössé-
günk épüljön, tagjai megismerjék egymást.
Ha szeretné megmutatni Ön is, hogy mit jelent Önnek és 
családjának Szentendre, küldje el a 2011. január 1-je után készült
családi portréját, városi eseményhez, vagy az elmúlt évek 
városfejlezstési porgramjaihoz  kötődő személyes fotóját a 
lokoshazi.marton@szentendre.hu e-mail címre szeptember 1-jéig.
Legyen Ön is része egy igazán bensőséges kiállítás életre hívásának!

Dr. Dietz Ferenc polgármester
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Vaddisznók lakott 
területen
A lakott területen kárt okozó vadak számá-
nak apasztására, az okozott problémák
csökkentésére 2013-ban a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal szakembere-
ket bízott meg. A tapasztalatok és lakossági
visszajelzések alapján munkájuk eredmé-
nyesnek mondható, de sajnos teljes mér-
tékben nem sikerült megszüntetni a

problémát, így a Szentendrei Rendőrkapi-
tányságtól újabb engedélyt kapott a Hivatal.
A kiadott engedély 2014. szeptember 30-ig
szól, Pismány, Petyina, Tyúkosdűlő, Boldog-
tanya, Szarvashegy területek mellett a Vas-
úti villasor Harkály utcától kifelé, valamint a
Pomázi köz részekre. 
A megbízott személyek megbízólevéllel el-
látva keresik fel a vaddisznók által látoga-
tott területeket, tevékenységüket délután
16.00 óra és reggel 06.00 óra közötti idő-
szakban látják el. Munkájukat az erdők,
bokros területek közelében élők úgy segít-
hetik, ha a kerti zöldhulladékot nem az el-
hanyagolt területekre hordják ki, a vadakat
ideiglenes vagy állandó etetési tevékeny-
séggel senki nem szoktatja a lakott terüle-
tek közelébe.
Amennyiben Ön is vaddisznó(ka)t lát a kör-
nyezetében, azt bejelentheti pontos név, cím,
elérhetőséggel a Városi Ügyfélszolgálaton a
(26) 300-407-es telefonszámon, vagy az ugy-
felszolgalat@szentendre.hu e-mail címen,
melyet továbbítunk a szakemberek felé,
hogy minél előbb megkezdhessék tevékeny-
ségüket az állatok előfordulási helyein.

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

égetésre vonatkozó
szabályok
JÚNIUS 1. – OKTÓBER 31. KÖZÖTT SAJÁT
INGATLANON IS TILOS ÉGETNI!

Az elmúlt évek során a vegetációs tüzek fel-
számolása – a természetet ért károkon túl –
milliárdos költségeket okozott a katasztró-
favédelemnek, illetve a központi költségve-
tésnek. A tűzesetek sokszor veszélyeztették
a lakosság anyagi javait, ingatlanjait is. A
szabadtéri tüzek nagy része a szabályok is-
meretének hiányából, vagy annak tudatos
be nem tartásából ered.

Szentendre Város közigazgatási területén az
égetésre és zöldhulladékokra vonatkozó
szabályokat a város köztisztaságáról szóló
44/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet
szabályozza. Ennek értelmében az egészsé-
ges, kórokozóktól és kártevőktől mentes
zöld javakat elsősorban helyben történő
komposztálással kell hasznosítani és talaj-
javító anyagként felhasználni. Égetéssel
azon anyagok semmisíthetők meg, melyek
komposztálásra, újrafelhasználásra alkal-
matlanok, illetve ha a komposztálásra nincs
semmilyen mód.

Közterületen égetni kizárólag engedéllyel
lehet. Saját ingatlanon belül engedély nél-
kül a szabadban csak kisebb mennyiségű,
komposztálással nem hasznosítható kerti
hulladékot lehet égetni, kizárólag szélmen-
tes időben, november 1. és május 31. kö-
zött, péntekenként a nappali órákban (9-19
óra között). Június 1-jétől október 31-ig a
saját ingatlanon történő égetés pénteki na-
pokon is tilos!

A kommunális és az összes ipari eredetű
hulladék nyílt téri, illetőleg háztartási tüze-
lőberendezésben történő égetése tilos. Aki
megsérti az égetésre vonatkozó szabályo-
kat, helyszíni vagy közigazgatási bírsággal
sújtható.
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberende-
zést használni csak úgy lehet, hogy az a kör-

nyezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne je-
lentsen, őrizetlenül hagyni nem lehet, ve-
szély esetén a tüzet azonnal el kell oltani.
Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés
használatának helyszínén olyan eszközöket
és felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályoz-
ható, illetőleg a tűz eloltható.

A termőföldekről szóló 2007. évi CXXIX. tör-
vény, valamint a 259/2011. (XII.7.) Korm.
rendelet előírja, hogy a földhasználó köteles
a gyomnövények megtelepedését és terje-
dését megakadályozni (hasznosítási kötele-
zettség), valamint a termőföldnek nem
minősülő ingatlanon a növényzet gondozá-
sát rendszeresen elvégezni (mellékhaszno-
sítás). Ha valaki az előírt hasznosítási, illetve
mellékhasznosítási kötelezettség elmulasz-
tásával a tűzesetek megelőzéséről nem
gondoskodik, 60-200 ezer forintig terjedő
bírsággal sújtható, vagy ha tűzvédelmi elő-
írás megszegése miatt tüzet idéz elő, és az
oltási tevékenységben a tűzoltóság beavat-
kozása szükséges, 200 000 – 3 000 000 Ft
tűzvédelmi bírsággal sújtható.

A szabadtéri tüzek legtöbb esetben meg-
előzhetőek, ezért kérünk mindenkit, hogy
saját és mások testi épsége, vagyonbizton-
sága érdekében figyeljen oda az égetésre
vonatkozó szabályok betartására.

Szentendre Város Önkormányzat
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európa ízeit kóstolgatták
Hét ország tanárai és diákjai adtak egymásnak randevút március
17-22. között Szentendrén. A tizennyolc tanár és huszonhárom diák
részvételével zajlott találkozó bázisa a Szentendrei Református Gim-
názium volt, mely egyedüli magyarországi oktatási intézményként
két évvel ezelőtt csatlakozhatott a „Water, Oil, Bread, and: know-
ledge and tastes to live Europe” című európai uniós projekthez. Az
ötnapos magyarországi programot – mely az Európai Unió Come-
nius-programjának támogatásával valósult meg - egyértelmű si-
kerként értékelték a résztvevők, akik többek közt prezentációkkal
készültek az alkalomra, hogy közösen tekinthessék át, milyen gon-
dokkal kell megküzdenie a skót, a finn, az olasz, a lengyel, a cseh,
a török, a spanyol, illetve a magyar me-
zőgazdaságnak. Keresték a víztakaré-
kos megoldásokat, illetve a vízzel való
spórolás lehetőségeit is, mint ahogy
megállapodtak abban is, hogy közös ki-
adványt készítenek a partnerországok
jellegzetes és a helyi agrárium szem-
pontjából meghatározó növényeiről és
terményeiről. A magyar diákok több hó-
napos munkájuk eredményével, egy
kvízkérdésekre épülő társasjátékkal
ajándékozták meg a vendégeket, mi-
közben lengyel társaik hozzáfogtak
annak a receptkönyvnek az elkészítéséhez, mely a remények szerint
kidomborítja majd a nemzeti gasztronómiai sajátosságokat. 
A vendégek Szentendrén töltött napjait hasznos és változatos prog-
ramok színesítették, részben az ismeretszerzés, részben a kikap-
csolódás jegyében. A magyar kulturális tradíciók és kézműves
hagyományok megismertetésében családi manufaktúrák és ven-
déglátóhelyek – Szamos, Rosinante – segítették a szervezőket, akik
igyekeztek kiaknázni a város és a környék kínálta sportolási lehe-
tőségeket is. Diákok legnagyobb számban Lengyelországból érkez-
tek, akik a csereprogram török, olasz, cseh, skót és magyar
diákjaival együtt kipróbálhatták a bobozást Visegrád fölött és a bú-
várkodást a V8 uszodában. Tanáraikkal együtt várostörténeti neve-
zetességeket látogathattak meg előbb „a festők városában”, azután
a fővárosban. A szentendrei Városházán – a korábban megtartott ta-
lálkozók gyakorlatához igazodva – városvezetőkkel foghattak kezet,
a búcsúesten pedig a Dunazug zenéjére tanulhatták meg a magyar
néptánc alaplépéseit. 
A kilencoldalú nemzetközi együttműködés és diákcsere magyaror-
szági találkozója – mely most is ember és Föld évezredekre vissza-
nyúló kapcsolatát láttatta – nem az utolsó alkalom volt a
Comenius-programban, ám a 2012 őszén kitűzött célok, elképze-
lések megvalósítása már közel jár a befejezéshez. A következő
egyeztetés néhány hét múlva esedékes.  

munkaügyi előadó
KLIK Ceglédi Tankerület Petzelt józsef Szakközépiskola és Szakis-
kola Szentendre (Római sánc köz 1.) pályázatot hirdet munkaügyi
előadó munkakör betöltésére. Határozatlan idejű, teljes munka-
idős közalkalmazotti jogviszony.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 20.
Pályázat benyújtásának módja: • elektronikus úton Énekes Rita igazga-
tónak a igazgato@petzeltj.hu e-mail címre
További információ: Énekes Rita igazgató, (26) 311-254

műtőssegéd
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet mű-
tőssegéd munkakör betöltésére határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 21.

Szemész szakorvos
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet
szemész szakorvos munkakör betöltésére határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszonyban, részmunkaidőben: heti 15 óra (hétfőn
16-19 óráig, kedden és szerdán 13-19 óráig). 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 21.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szent-
endre, Kanonok utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 4/12/2014
azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: szemész szakor-
vos. Elektronikus úton dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére
a szei@szeirendelo.hu email címre.
További információ: dr. Pázmány Annamária intézményvezető, (26) 501-
440

ÁLLÁSPÁLyÁzAtOK

Felhívás kitüntetési javaslattételre
Szentendre Város Önkormányzata minden év augusztus 20-án, a vá-
rosi ünnepségen adja át a Szentendre Város Díszpolgára kitüntető
címet és a Pro Urbe Emlékérmeket.
SZENTENDRE VÁROS DíSZPOLGÁRA cím adományozható – a város önkor-
mányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a magyar vagy külföldi ál-
lampolgárnak, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy
életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi
viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult városunk jó hírének
öregbítéséhez. Minden évben egy Szentendre Város Díszpolgára cím adomá-
nyozható.
PRO URBE EMLÉKÉREM adományozható azoknak a személyeknek, csopor-
toknak, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a
város fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az okta-
tási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely ágaza-
tában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedő eredményt értek el.
Pro Urbe Emlékérem minden évben maximum 3 db adományozható. 2014-
ben 12 db posztumusz Pro Urbe Emlékérem adományozására is sor kerül.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hiva-
talba határidőre beérkezett javaslatok alapján dönt arról, hogy 2014-ben
mely személyek vehetik át a Szentendre Város Díszpolgára címet és a Pro
Urbe Emlékérmeket. Az adományozásra tett javaslatokat személyekre és ki-
tüntetésekre bontva, külön-külön javaslatként kérjük beadni.
Javaslatot tehetnek:
• a polgármester, a jegyző,
•a képviselők, a képviselők mellett működő bizottságok tagjai,
• szentendrei szakmai, civilszervezetek, egyesületek, intézmények,
• legalább 20 szentendrei állandó lakhellyel rendelkező polgár.
A javaslatokat április 30. szerdán 15 óráig kehet leadni a Szentendrei
Közös Önkormányzati  Hivatal (Városház tér 3.) központi iktatójába. Kérjük a
javaslattevőket, hogy a méltatás szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák
meg a hivatal ügyfélszolgálati irodáján átvehető, vagy a
www.szentendre.hu/hirek honlapon letölthető adatlapon. A javaslatok az
adatlap kitöltése után e-mailben is elküldhetők a fent megadott határidőre a
nemeth.viktoria@ph.szentendre.hu címre. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a
határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban el-
fogadni!
További felvilágosítás: Németh Viktória, jegyzői titkárság, (26) 503-365
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In memoriam Ibolya
SZADECZKY ENDRE 1976-2014

Több mint 30
éve kissrác-
ként ismertem
meg. Futkosott
a folyóson, vi-
dáman játszott
a társaival, és
természetesen
labdát rúgtak,
dobtak az
ügyeletes tanár tiltása ellenére. Emléke-
imben kutatva talán 13 évesen a Rákóczi
kézilabda csapatának kapuját védte.
Mintha így született volna, bátor volt a ka-
puban, jó ritmusérzékkel mozdult a lab-
dákra, ment keze-lába, ösztönösen
„szemafor” stílusban védett. Tette ezt gye-
rekként. Majd következett az Elektromos
serdülő csapata és ismét Szentendre. Fej-
lődése töretlen maradt, hiszen a Szent-
endre Kézilabda Club edzői – felismerve
tehetségét – az ifjúsági csapat soraiba hív-
ták. Ritmusérzéke, helyezkedése, indítá-
sai, gyorsasága, sportszerű viselkedése a
csapat egyik legjobb játékosává tették.
Még ifiként kopogtatott a nagycsapat ka-
puján. NB-s szereplések sora, jobbnál jobb
teljesítmények.
Eredményei? Hosszú a lista, s talán hosz-
szabb is lehetne, ha lokálpatriotizmusa
ebben nem gátolja meg. Szerette csapatát,
csapattársait, baráti kapcsolatokat is
velük tartott fenn. Összejártak, buliztak,
szórakoztak fiatalok módjára, szerették
egymást. A kézilabda mellett a strandké-
zilabdázásban is kipróbálta magát, nem is
akármilyen eredménnyel. Többszörös ma-
gyar bajnok, nemzetközi tornák győztese,
majd edző, és sok-sok szép siker.
Hat éve hívtam a Farkasvár DSE-hez és a
Szentendrei KC-hoz kapusedzőnek. Jelezte,
hogy baj van (erről a barátoktól már érte-
sültem), és nem tudja a feladatot vállalni,
amiről korábban közösen álmodoztunk, egy
szentendrei kapusiskola létrehozásáról. 
Életét a kézilabdán kívül sok minden meg-
szépítette. Komoly és mély barátságok,
rendezett családi háttér, egy szép szere-
lem (egy Balin tartott esküvővel), és egy
igaz, tartalmas emberi élet.
Éles a fájdalom megélni és végignézni az
elmúlt évek küzdelmét. Küzdelmet az
egészségért, az életért, a szülőkért, a sze-
retett feleségért, a barátokért, és úgy gon-
dolom, a szeretett sportágért. Nagy a
fájdalom, hogy Ibolya ilyen fiatalon nincs
többé, maga mögött hagyva egy nagy űrt.
Hitére, erejére, lendületes edzői munká-
jára nagy szükség lenne most is. Szívbve-
markoló a döbbenet, hogy miként oly sok
jó barátra, már rá is csak emlékezni tu-
dunk tisztelettel és szeretettel.

Sporttársaid és barátaid nevében
Hajdu Gábor

Szentendre KC elnöke

Holokauszt-emléknap Szentendrén
A szentendrei Magyar-Izraeli Baráti Társaság idén is megrendezi az 1944-es magyaror-
szági deportálások során Szentendréről és a Dunakanyarból elhurcoltak emléknapját.
Külön súlyt ad az eseménynek, hogy idén a tragédia hetvenedik évfordulójáról emlé-
kezünk meg. A megemlékezésre a Szántó zsidó emlék- és imaházban kerül sor, április
25-én, pénteken délután 4 órakor. A szervezők a megemlékezésen való részvételre fel-
kérik városunk több, tekintélyes polgárát és meghívják a város vezetőit, a képviselő-
testület tagjait is.
Szeretettel várjuk a megemlékezésre Szentendre és a Dunakanyar minden polgárát, di-
ákját, akik megemlékeznének közösségünk értelmetlenül elpusztított tagjairól. Kérjük,
aki vállalja, hogy részt vesz az áldozatok neveinek felolvasásában, jelentkezzen a szer-
vezőknél az info@mizbtszentendre.hu címen.
Kérjük, a zsidó hagyományoknak megfelelően ne hozzanak virágot; egy kavicsot he-
lyezzenek el az emléktábla alatt a halottak emlékére.

Magyar-Izraeli Baráti Társaság
Szentendre-Dunakanyar

Levente Díj
SERGő SÁRA KAPTA A LEVENTE DÍJAT

Idén is hagyományosan, március 26-án
adták át a Levente Díjat a Vujicsics Tiha-
mér Zeneiskolában. A Levente Díj a zene-

iskola volt tanulója, a tragikus körülmények
között elhunyt fiatal kürtös, Fű Levente em-
lékét megőrző díj, melyet a zenei pályára ké-
szülő tanulók közül egy növendék kaphat
meg tanévenként. A díj egy bronz kisplasz-
tika, Páljános Ervin szobrászművész alko-
tása, valamint Vincze László papírmerítő

műhelyében készült díszes emléklap és
pénzjutalom. A Levente Alapítvány kuratóri-
umának döntése alapján a Levente Díjat
2014-ben Sergő Sára vehette át. Az alábbi-
akban az ő bemutatkozását közöljük szer-
kesztett formában.

1995. július 25-én érkeztem a Földre egy
négygyermekes család legkisebb tagjaként.
Családommal 2003-ig Csobánkán éltünk,
majd Szentendrére költöztünk. A Szent And-
rás Általános Iskola, majd a Ferences Gim-
názium tanulója voltam, vagyok. Fontos

számomra Szentendre légköre, hangulata,
de talán nagyobb ajándék, hogy Vujicsics Ti-
hamér Zeneiskolába járhattam, járhatok,
egészen óvodás korom óta.
Tanulmányaimat Nyári Irma tanárnőnél
kezdtem, akivel sok éven át tanultam a szol-
fézs rejtelmeit. Tizenkét éve ismertem meg
Gaál Natasa tanárnőt, akinél nem csak egy-
szerűen zongorázni tanultam, de tíz éven át
rengeteget adott nekem. Pontosságra, fi-
gyelmességre nevelt, és a komolyzene iránti
érdeklődésemet is neki köszönhetem. 
Kisiskolás korom óta járok népi énekre. Elő-
ször Szvorák Katinál tanultam több évig cso-
portos éneket, majd Tímár Sára vett át

minket. Szvorák Kati
néninél megismerhet-
tem a népdal, nép-
zene jótékony
hatását, hogy a dal
lehet jókedvünk kife-
jezőeszköze, de lehet
akár gyógyír is az em-
beri lélek számára. Ha
a csoportos énekórák
és a számos fellépés
vidám perceire gondo-
lok, igazán hálásan te-
kintek vissza. Számos
versenyen vettem
részt csoportosan és
egyénileg is.
2013 őszén felvételiz-
tem a váci Pikéthy
Tibor Zeneművészeti

Szakközépiskolába népi ének szakra. Bo-
korné Forró Ágnes készített fel szolfézsból a
felvételire, melynek eredményeit izgatottan
várjuk.
Zárszóként úgy gondolom, igazán sokat kap-
tam az iskolától, mind zenei nevelésből,
zenei vidámságból és nem utolsósorban
mindig otthon éreztem magam Szentendre
kis muzsikus kastélyában. Sok minden tör-
tént itt velem, amit egyszer talán én is to-
vább szeretnék adni másoknak.
És hogy mit hoz a jövő… az már a jövő ze-
néje.
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Köszönetnyilvánítás
Sikerrel lezajlott a VIII. Országos Továbbképzős Verseny a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola szervezésében március 21-23. között. Ebből az
alkalomból több százan érkeznek az ország minden pontjáról Szent-
endrére. A verseny két helyszínen zajlott, a zeneiskola székhelyén és
a Szentendrei Református Gimnáziumban. A zsűri tagjai voltak: Eck-
hardt Gábor Liszt-díjas zongoraművész, elnök, Járdányi Zsófia he-
gedűművész és Arnóth Balázs fagottművész. A verseny fővédnöke
dr. Richter Pál, az MTA BTK Zenetudományi Intézet igazgatója és a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene tanszékének veze-
tője, egyetemi docens volt. A versenyen kategóriánként osztott ki a
zsűri díjakat, különdíjakat. Sikerült valamennyi résztvevő számára
emlékezetessé tenni ezt a hétvéget, nem csak a csodálatos napsü-
téses tavaszi idővel, hanem a sok-sok ajándékkal, amit képzőmű-
vészek, magánszemélyek, intézmények, alapítványok ajánlottak fel. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatást: Aknay János festő-
művésznek, az Arató Hangszerüzletnek, Bihon Győző festőművész-
nek, a Budapest Zongoraszalonnak, Deim Péter képzőművésznek,
dr. Dietz Ferenc polgármesternek, az Editio Musica Budapest kotta-
kiadónak, a Ferenczy György Alapítványnak, Földi Jánosnak, a Szent-
endrei Református Gimnázium igazgatójának, Gottlasz Zoltánnak,
Járdányi Zsófiának, a Kerámia Udvarnak, a Könemann Music Buda-
pest kottakiadónak, Ladányi Ferencnek, a Liszt Ferenc Kamarazene-
karnak, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének,
az MTA BTK Zenetudományi Intézetének, a MÜPA-nak, az Óbudai Tár-
saskörnek, Páljános Ervin képzőművésznek, a Piano Bébi Alapít-
ványnak, Pirk László képzőművésznek, Ries Zoltán fotóművésznek,
a Rotary Clubnak, Stark Zoltán Miklósnak, a Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeumnak, Szamos Lászlónak, a Szentendre és Vidéke közéleti és kul-
turális lapnak, Szvorák Katalin énekművésznek, a Tourinform
Irodának, Urmánczy-Losonci Lilla festőművésznek.

Vujicsics Tihamér Zeneiskola 

nyári történelmi tábor
Kedves Gyerekek!

Szeretettel várunk a kurucmozgalmakat visszaidéző nyári történelmi táborunkba!
Ha elmúltál már 9 éves, de még nem vagy 15, és szeretnél

megismerkedni Thököly és Rákóczi haditetteivel, ellátogatnál 
a korabeli francia udvarba, ahol rizsporos parókában menüettet táncolnál, 

és a svéd király udvarba, ahol állatfejes csanakot készítenél, s ahol fokossal vívnál a labancokkal,
akkor feltétlenül itt a helyed! 

Újra zoknicsatázhatsz és számháborúzhatsz velünk, de sok újdonsággal is készülünk. 
A tábor június 16-tól 20-ig tart,  hétfőtől péntekig 8-16 óráig.

A tábor költsége 18 000 Ft, amely magában foglalja
a foglalkozásokat, tízórait, ebédet, uzsonnát, ásványvizet, 

a kirándulások és a belépők költségét is. 
Május 15-ig történő jelentkezés vagy testvérek esetében  a részvételi díj 16 000 Ft.

Ha szeretnél részt venni táborunkban, akkor május 31-ig
jelentkezhetsz a Ferenczy Múzeum Közönségkapcsolati 

Csoportjánál, melynek címe: Bogdányi u. 32. (MűvészetMalom)
Tel: 06-26/920-990 vagy a csillag.edina@femuz.hu  címen. Mobil: 30/694-3858

Görögkatolikus hívek 
lelkipásztori ellátása Szentendrén
A szentendrei görögkatolikus hívek a Pomázi
Görögkatolikus Egyházközség területéhez 
tartoznak. 2013 júliusa óta a pomázi parókus,
dr. Mosolygó Péter látja el a szentendrei hívek
lelki gondozását.

Elérhetőség: 06-30-3166-345
Az egyházközség honlapja: 
http://pomaz.gorogkatolikus.hu
Istentisztelet: minden vasárnap 11 órakor Szent
Liturgia a várdombi római katolikus plébánia-
templomban.

Nagyheti, húsvéti görögkatolikus 
szertartások

POMÁZON:
Karitász-ház, Szent Miklós kápolna 
(Szent Miklós tér 1.)
Április 17.  Nagycsütörtök

9.00 Nagy Szt. Bazil Liturgiája az utolsó va-
csora emlékére
17.00 Gyóntatás
18.00 Kínszenvedési evangéliumok olvasása
Április 18.  Nagypéntek
9.00 Királyi imaórák

18.00 Sírbatételi vecsernye
Április 19.  Nagyszombat
18.00 Nagy Szt. Bazil Liturgiája kereszteléssel 
Április 20. Húsvét vasárnap
7.30 Feltámadási szertartás
8.30 Szent Liturgia – pászkaszentelés

Április 21-22. Húsvét hétfő-kedd
9.00 Szent Liturgia

SZENTENDRÉN:
Keresztelő Szent János plébániatemplom 
(várdomb)
Április 16. Nagyszerda
18.00 Gyónási lehetőség a Péter-Pál temp-
lomban
Április 20. Húsvét vasárnap
11.00 Szent Liturgia – pászkaszentelés

Változatos szenior 
tanulási programok
Szentendrén
A Zsigmond Király Főiskola és a Szentendrei
Önkormányzat által közösen szervezett sze-
nior tanulási programok folyamatosan bő-
vülnek. Ahogy a képzés vezetője, dr.
Jászberényi József főiskolai tanár lapunk-
nak elmondta: jelenleg 120 fővel zajlik a 14
tanfolyam a Korközpont épületében, s már
április végén indul a következő szemeszter.
A hallgatók kérésére, április 29-től kedd-
csütörtöki rendszerben folytatódik minden
angol csoport képzése a következő szinttel
(aki tehát eddig a kezdőn volt, az 2-es
szintre kerül, aki a 2-esre járt, az a 3-ason
folytathatja, és így tovább).
Ezzel együtt több új képzést is hirdetnek: vár-
hatóan május második hetétől indul a Jóga-
kurzus (időpontja hétfő lesz), és a hallgatók
kérésére szintén május közepétől egy Ham-
vas Béla szövegeket olvasó-értelmező kur-
zust is hirdetnek. Folytatódik az Időstorna
képzés is a Korközpont tornatermében.
A képzésekre továbbra is minden hétfőn-
szerdán-pénteken 15 és 17 óra között lehet

jelentkezni, az Aranykorközpontban (Duna-
korzó 18), a P'Art Mozi épületében, a föld-
szinten. A tanfolyami díj továbbra is 10.000
forint (amely tartalmazza az ÁFÁ-t is).
Ezzel együtt folytatódnak a Szentendrei Ön-
kormányzat által támogatott és ezért ingye-
nes előadások a Polgármesteri Hivatal
Dísztermében: lapzártánkkal egyidőben, áp-
rilis 9-én került sor Kovács György Közös-
ségteremtés időskorban című előadására,
és április 23-án szerdán, 15 órától lesz a vá-
rosunkban élő dr. Nemes György előadása
az időskori vezetésről, amely elsősorban
arról szól majd, hogy mire ügyeljünk, ha sze-
nior korban ülünk a volán mögé. 

Az Aranykorközpont szervezői nem lankad-
nak a műhelyképzések (workshopok) kap-
csán sem: április 29-én, kedden 15 órától
az Aranykorközpont emeleti oktatótermé-
ben iszlám workshop lesz.  Ennek keretében
dr. Udvarvölgyi Zsolt vallástörténész 
előadására kerül sor az iszlám civilizáció jö-
vőjéről. A rendezvény közben arab ételbe-
mutató is lesz. A részvétel ingyenes! 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak sze-
mélyesen a Korközpont ügyeleti idejében és
a 06 20 282 8787-es telefonszámon. 
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elkeltek az alkotóházak
14 művész vehette át a Szentendrei Régi Művésztelep alkotó-
házainak kulcsait Halász János kultúráért felelős államtitkár-
tól április 1-jén. A művészek egy, illetve három évre vehetik
birtokba kedvezményesen a műtermeket, és egy-egy művü-
ket a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szá-
mára ajánlják fel. Az alkotásokból a MANK egy állami
közgyűjteményt hoz létre, melyet kortárs állami múzeumok-
nak adnak kölcsön, így a magyar művészeti élet kollekcióit
gyarapítják ebben a formában is.
Az egyhektáros, hétmilliárd forint értékű ingatlanvagyon
2012-ben került a MANK tulajdonába, amely a szentendrei
mellett a szigligeti, a kecskeméti, a zsennyei és a hódmezővásárhelyi alkotóházat is fenntartja. A művésztelep 200 milliós állami támo-
gatásból újult meg, a felújítás tavaly szeptemberben fejeződött be.
Az alkotóházakba beköltöző művészek: Aknay János Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész, Antal Balázs Derkovits-ösztöndíjas kép-
zőművész, Baksay József Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész, Balázs József Tamás Derkovits-ösztöndíjas, Bereznai Péter Munkácsy-
díjas autodidakta képzőművész, Bojti Márton képzőművész, Krizbai Sándor Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész, Nagy Barbara
képzőművész, Pető Barna festő- és grafikusművész, Podmaninczky Ágnes festőművész, Soós Kata Derkovits-ösztöndíjas festőművész, Bu-
hály József festő- és grafikusművész, Csáki Róbert festőművész, Keresi Nemere Derkovits-ösztöndíjas képzőművész.

Ismét civilek vigyáztak a kismúzeumokra

Egy évvel ezelőtt  a kiadások csökkentése érdekében a szentendrei kismúzeumokat 
átmenetileg be kellett zárni. Ekkor a múzeum igazgatója a szentendrei művészet kép-
viselőihez és kedvelőihez fordult, hogy a folyamatos nyitva tartás érdekében a 

múzeum munkatársaival együtt vállalják az őrzést, és egyúttal különleges, személyes 
tárlatvezetéssel kedveskedjenek a látogatóknak. A tavalyi  akció sikeresnek bizonyult, ezért
most, amikor áprilistól újra megnyíltak a kismúzeumok, a Ferenczy Múzeum ismét meg-
kért művészeket, műpártolókat, egyetemi oktatókat, sportolókat, zenészeket, civilszerve-
zeteket, hogy vállaljanak néhány óra teremőrzést a Barcsay Múzeumban, a Vajda Lajos
Emlékmúzeumban, az Ámos Imre – Anna Margit Kiállításban, valamint a Kmetty János 
Kiállításban.
A szerdától szombatig tartó teremőrzési akció során a civil „teremőrök” személyes tárlat-
vezetést és programokat is kínáltak a látogatóknak. A négy nap alatt olyan képző-, illetve
iparművészek fogadták a múzeumokban az érdeklődőket, mint Almási Gertrúd, Aknay
János, Bihon Győző, Baksai József, Krizbai Sándor, Pistyur Imre, Regős Anna, Regős István,
Szakács Imre, Vinkler Zsuzsi, Vincze Ottó.
Teremőrnek állt Szvorák Katalin énekes, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton múzeumigazgató,
Toronyi Zsuzsa, a Magyar Zsidó Levéltár igazgatója, György Péter esztéta, Varga Csaba mű-
gyűjtő, Hermann Veronika irodalmár, a Néprajzi Múzeum munkatársa, Oltai Kata művé-
szettörténész, modell, dj és B. Szabó Veronika építész. 
A Szentendrei Lakástárlat is csatlakozott a „Kapunyitási Pánik Szentendre Múzeumaiban”
eseménysorához: az Ámos Imre – Anna Margit Múzeumban április 5-én, szombaton 16-18
óra között Kósz Zoltán olimpikonnal és a Kópé UVSE vízilabdázóival biztosította a tere-
mőrzést, a múzeum udvarán a Lauder Zeneiskola Z’mirim zenekara játszott klezmer dal-
lamokat. A sportolók nemcsak őrizték a termeket, hanem versrészleteket is felolvastak a
nagyszámú közönségnek, Kopin Katalin művészettörténész, a kiállítás kurátora pedig az
egybegyűltek életkorának megfelelően tartott tárlatvezetést.

Regős István a Barcsay Múzeumban

A Z’mirim zenekar

A „Kapunyitási Pánik” közönsége

Szakács Imre a Kmetty Múzeumban
Krizbai Sándos és Pistyur Imre az Ámos Imre –
Anna Margit Múzeumban
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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
OROjÁN ISTVÁN ÉS NEMES 
AURÉLIA KÉPZŐMŰVÉSZEK 
KIÁLLíTÁSA
Megtekinthető június 1-jéig
Belépő: 1500 Ft, diáknak, 
nyugdíjasoknak 750 Ft

VAJDA LAJOS EMLÉKMÚZEUM
HUNYADI U. 1.
MŰVÉSZETKEDVELŐBŐL 
MŰÉRTŐVÉ
Február 7-én indult a három kép-
zési körből felépülő Szentendrei
Képzőművészeti Szabadegyetem
azok számára, akik érdeklődnek a
képzőművészet, a múzeumok hát-
térmunkája és a műgyűjtés iránt. A
program részeként meghirdetett
előadásokon, beszélgetéseken,
gyerekeknek szóló MeseMatinékon-
és MúzeumiMűhelyeken minden
korosztály közelebb kerülhet a mű-
vészethez.
Április 27. vasárnap 10-12 óra
CSALÁDI SZEMINÁRIUM 
A MÚZEUMBAN
Emlékek, álmok, víziók címmel tart
előadást dr. Pataki Gábor művé-
szettörténész
MúzeumiMeseMatiné: Montázs –

mese és alkotás 4-8 éveseknek
Részvételi díj: 500Ft/gyerek, felnőt-
teknek ingyenes 
A programot vezeti: Botos Karolina
drámapedagógus és Sulák-Erdőháti
Orsolya múzeumpedagógus
MúzeumiMűhely: Kollázs – alkotó-
műhely 8-14 éveseknek
Részvételi díj: 500Ft/gyerek, 
felnőtteknek ingyenes 
Regisztáció kötelező: kozmuvelo-
des@femuz.hu;
lakastarlat@gmail.com; 
+36-26-920-990
További információ: www.femuz.hu;
www.lakastarlat.hu; 
facebook: ferenczymuzeumszent-
endre, Szentendrei.Lakastarlat

POLGÁRMESTERI GALÉRIA
Városház tér 3.
HOMAGE Á VAjDA LAjOS
Georgios Tzortzoglou – Yorgos 
képzőművész kiállítása
Záró-megnyitó időpontja: május 3.

DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók Béla út 8.
Április 24. csütörtök 18.00
LÉLEKVIRÁGOK
Piszkátor Ildikó mozaikművész 
kiállítása
Megtekinthető május 24-ig

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
Megtekinthető április 18-ig

VÁRNEGYED GALÉRIA
Bp I., Battyány u. 67.
FÉNNYEL ÁTSZŐVE
Szakács Imre festőművész kiállí-

tása. Nytiva május 10-ig, keddtől
szombatig 11.00-18.00 között

ABA-NOVÁK GALÉRIA
Leányfalu-Ház
GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK
Lengyel Rita grafikusművész 
kiállítása 
Megtekinthető április 19-ig

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.
TAVASZ A TÉLBEN
Urmánczy Losonci Lilla festőmű-
vész kiállítása
A kiállítás megtekinthető május 3-ig

RÁKOSPALOTAI MÚZEUM
1158 Bp., Pestújhelyi út 81.
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
P’ART MOZI
Dunakorzó 18.
Április 29. kedd 17.00 
MŰGYŰjTŐK ÉS MECÉNÁSOK
Török Katalin beszélgetés-sorozata
Vendég: Jeges Ernő vasrestaurátor,
Jeges Ernő festőművész fia, a ha-
gyaték gondozója

PETőFI KULTURÁLIS 
ÉS HAGYOMÁNYőRZő
EGYESÜLET
Stéger köz

Április 25. péntek 18.00
MILYEN LESZ A MAGYAR MÚLT?
(Az őstörténet-kutatás helyzete
és lehetőségei)
Tábori László előadása 

KOLPING AKADÉMIA
Kolping Ház közösségi
terme
Péter-Pál utca, bejárat a
Török köz felől

Május 3. szombat 16.00
HíRES LOVAK, HíRES EMBEREK 
Dr. Bodó Imre egyetemi tanár vetí-
tettképes előadása

SZENTENDRE SZALON
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
Április 17. csütörtök 18.00
HÁLÓZATI MODELL AGYUNK 
FELTÉRKÉPEZÉSE
Gyarmati Péter matematikus 
előadása
Május 8. csütörtök 18.00
A STATISZTIKÁRÓL ŐSZINTÉN
Dr. Török Turul előadása
Az est háziasszonya, Ajtony Judit
szalonteával várja a vendégeket

Koncert
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
SZÍNHÁZTERME
Pátriárka utca 7.
Április 29. kedd 10.00
PAPÓ ZENEDÉjE
Interaktív előadás óvodásoknak,
kisiskolásoknak 
Húzza-vonja, billegteti: Kiss Ferenc
„Papó” – mese, ének, hegedű;
Bolya Mátyás – citera, koboz; Ha-
vasréti Pál – tekerőlant, nagybőgő,
ütőgardon, dob; Küttel Dávid – har-
monika, ének, tánctanítás; Szoko-
lay Dongó Balázs – duda, klarinét,
tárogató, szaxofon, furulya, dorom-
bolás.
A helyszínen megvásárolható Kiss
Ferenc és Keresztes Dóra azonos
című könyve, melynek CD mellék-
lete tartalmazza a műsorban el-
hangzó dalokat
Belépőjegy: 500 Ft
Jegyek elővételben: Szentendrei
Kulturális Központ, (26) 312-657

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

április 14. hétfő
17.45 BEFOGAD ÉS KITASZÍT A
VILÁG (51’) (18) – Skrabski Fru-
zsina új filmje
18.45 A HASONMÁS (93’) (16) –
Dosztojevszkij művéből készült
angol film
20.20 NAGYTUDÁSÚAK (88’) (12) –
francia vígjáték
április 15. kedd
18.30 EPIZÓD EGY VASGYŰJTő
ÉLETÉBőL (75’) (12) LÉLEKMOZI
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.00 A GRAND BUDAPEST HOTEL
(100’) (16) f.: Ralph Fiennes
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április 16. szerda
18.30 A HASONMÁS (93’) (16) –
Dosztojevszkij klasszikusának
filmadaptációja
20.05 ISTEN FIA (138’) (12) –
Krisztus teljes életútját bemutató
film
április 17. csütörtök
18.00 SAINT-TROPEZBAN 
TÖRTÉNT (100’) (12) romantikus
vígjáték
20.00 HALHATATLAN SZERETőK
(123’) (16) Jim Jarmusch filmje
április 18. péntek
17.00 MAGYAR NÉPMESÉK ÖSZ-
SZEÁLLÍTÁS (60’)
18.15 FATIMA - A 13. NAPON (85’)
(12) – A fatimai csodáról….
19.40 ISTEN FIA (138’) (12) –
Krisztus teljes életútját bemutató
film
április 19. szombat
17.00 PI ÉLETE (127’) (12) – egy
indiai fiú varázslatos története és
hitpróbája
19.15 ISTEN FIA (138’) (12) –
Krisztus teljes életútját bemutató
film
április 20. vasárnap
17.00 NOÉ (134’) (12) – f.: Russell
Crowe és Emma Watson
19.30 ISTEN FIA (138’) (12) –
Krisztus teljes életútját bemutató
film
április 21. hétfő
17.00 PI ÉLETE (127’) (12) – egy
indiai fiú varázslatos története és
hitpróbája
19.15 NÁZÁRETI MÁRIA (110’)
(12) – A Boldogságos Szűzanya
életét mutatja be
április 22. kedd 
A FÖLD NAPJA
17.00 VAD SZIGETKÖZ - A SZÁ-
RAZFÖLDI DELTA (60’) (kn)
18.00 HALHATATLAN SZERETőK
(123’) (16) Jim Jarmusch filmje

20.15 BEETHOVEN NYOMÁBAN
(130’) NAGY ZENESZERZőK NYO-
MÁBAN SOROZAT IV/1.
április 23. szerda
17.00 SZERELEMPATAK (70’) (16)
Sós Ágnes új filmje - szenzációs!
18.10 FATIMA - A 13. NAPON (85’)
(12) - A fatimai csodáról….
19.35 NOÉ (134’) (12) – f.: 
Russell Crowe és Emma Watson
április 24. csütörtök
17.30 AMAZÓNIA (83’) (6) – Egy
film, amely boldoggá teszi a gye-
rekeket és lenyűgözi a felnőtteket
19.00 WOMB - MÉH (107’) (15)
NYISD KI A SZEMED! SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
április 25. péntek
17.00 AMAZÓNIA (83’) (6) – Egy
film, amely boldoggá teszi a gye-
rekeket és lenyűgözi a felnőtteket
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS
– Vezeti: Lázár Enikő
18.30 BORGMAN (113’) (16) 
- fekete humor -
20.30 TRANSZCENDENS (120’)
(16E) főszereplő: Johnny Depp
április 26. szombat
17.00 RESZKESSETEK KUTYAÜ-
TőK! (87’) (6) – családi vígjáték
18.30 SZÁZKARÁTOS SZERELEM
(95’) (12E) f.: Emma Thompson 
és Pierce Brosnan
20.05 HALHATATLAN SZERETőK
(123’) (16) Jim Jarmusch filmje
április 27. vasárnap
15.00 AMAZÓNIA (83’) (6) – Egy
film, amely boldoggá teszi a gye-
rekeket és lenyűgözi a felnőtteket
16.30 RESZKESSETEK KUTYA-
ÜTőK! (87’) (6) – családi vígjáték
18.00 NOÉ (134’) (12) 
– f.: Russell Crowe és Emma 
Watson
20.15 NÁZÁRETI MÁRIA (110’)
(12) – A Boldogságos Szűzanya
életét mutatja be 
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Pannónia Étterem és KávézóSzentendre, Stromfeld A. u. 1/A Tel: 06 20 927 1113
Hazai ízekkel, bőséges levesfogyasztással

napi menü 890.-  elvitelre 940.-
Menü és à la carte ételeink MegtalálHatók a Facebookon: 

facebook/Pannónia étterem és kávézó
napi házhozszállítás hétfőtől-szombatig. 
Hidegtál rendelést Felveszünk!

teadélutánokat, születésnaPi rendezvényt, érettségi találkozókat 
35-40 Főig vállalunk!

karácsonyi előrendelést noveMber végétől Felveszünk!
ingyenes parkolási lehetőség.
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Oroján István 
és nemes Aurélia kiállítása
Szentendrei Képtár (Fő tér 2-5.)

Két művész mutatkozik be most a Ferenczy Múzeum szentendrei
képtárában. Két rokon  családilag, de vajon munkáik között mu-
tatkozik-e rokonság? S az egymáshoz kapcsolódás mellett ho-

gyan kapcsolódnak a helyhez, Szentendréhez? 
Oroján Istvánt legalaposabban szülőföldjén és környékén, a magyar
Délvidéken ismerik. Ahol született, felnőtt, tanult és tanított. Nemcsak
Battonyán, Szegeden, Gyulán, a tágabb régióban, hiszen számos ki-
állítása volt Aradon, Nagyváradon, vagy akár Kolozsváron, Brassóban,
Nagyszebenben. 
Nemes Aurélia Szolnokon született, Budán él, és Szentendrén képvi-
seli a románságot, a Budapesti Románok Kulturális Társasága dele-
gáltjaként. A román nyelv és kultúra tehát közös és fontos.
Ami a mestereket illeti, Oroján István szülőföldje közegében nőtt föl,
mesterei, példaképei is onnan származnak. Oroján művei azonban va-
lami tágabb, egyetemesebb irányzatba illeszkednek. A geometrikus
tradíciók, a konstruktivizmus művészetszemlélete nemcsak vállalt
mesterének művészetére jellemző, évszázados előzményei vannak.
Olyan hagyomány ez, amelyet követni hosszú ideig merészségnek szá-
mított.
Ha „csak” ez a kapcsolódás jellemezné Oroján művészetét, az is je-
lentős helyet biztosítana számára a 20., sőt 21. századi magyar kép-
zőművészet történetében. S ha már Szentendrén vagyunk,
sorolhatnánk még a szellemi elődöket, társakat: Barcsay Jenő, Hajdú
László, Haász István neveit, művészetét. De a hasonlóság felismerése
mellett rögtön azonosíthatók a különbségek is, és ezek bizony lénye-
giek, mert a szülőföld teremtette őket, az az örökség, amely néhány
munkájának címében is megjelenik. Az Alföld, a táj, a két nemzet ke-
veredő öröksége, és a személyes, családi örökség.
Amikor a kiállításhoz összeállítottuk az életrajzokat, Nemes Aurélia
többször is megemlítette, nem mutatnak jól együtt, hiszen az övé

„csak” feleakkora. Igen, de hát „alkotói korát” tekintve ő maga is fe-
leannyi idős. 
Bármilyen furcsának tűnhet első pillantásra hasonlóságot keresni két,
látszólag gyökeresen eltérő művész művei között, mégis, már rövid,
de odafigyelő tanulmányozásuk után meglelhető ez. A részletek fi-
nomsága, a geometrikus formákon éppúgy, mint a burjánzó rajzi fe-
lületeken feltalálható dekorativitás hasonló. Az előbbi, Oroján István
munkái esetében a szikár, kemény, konkrét formák megkérdőjelez-

hetetlen befejezettségét finomítja, enyhíti, oldja, az utóbbi, Nemes Au-
rélia rajzain épp a finomság, gazdag ornamentika mögött üt meg
bennünket keményen valami, ami ennek épp az ellenkezője. Mesé-
ket is rajzol, illusztrál Nemes Aurélia, és monumentális munkáiban is
megjelenik a meseszerűség. 
Fontos, hogy ez a kiállítás megnyílik, itt a szentendrei Fő téren. Több
szempontból is fontos: kultúrák találkozása, hagyományok követése
mellett a Ferenczy Múzeum küldetése jelentős feladatának is eleget
tesz azzal, hogy helyet adott a két művész bemutatkozásának.

Dr. Basics Beatrix

Kreativitás, 
merészség, 
ötletesség
Mágnesekből díszek, formajátékok,
préselt műanyagfóliából táskák, plexi-
ből ékszerek – merész kalandozások
és szárnypróbálgatások jellemzik a
Péter-Pál Galériában március 28-án
megnyílt kiállítást.

Szalontai Éva Ferenczy Noémi-díjas textil-
művész és tanítványai címet viseli a kiállítás,
melyet a tavaly ősszel elhunyt művész em-
lékére szervezett kolléganője és tisztelője,
Pauli Anna, a Péter-Pál Galéria művészeti ve-
zetője. Szalontai Éva a Budapesti Kommuni-
kációs és Üzleti Főiskola kézműves szakán
tanított, ahol a mintaképzés rejtelmeire, az
anyagok, festékek alkalmazására oktatott,
és különleges odaadással fordult az öltözék-
kiegészítők tervezése felé. A ’80-as évektől
volt tagja a Péter-Pál Galériának.
– Már a temetésen elhatároztuk a kollégák-
kal, hogy emlékkiállítást szervezünk szá-
mára. Nagyon tiszteltem Évát kreativitása,
művészi gondolkodásmódja, egyéni látás-

módja miatt. Pop artos képei mindig is fe-
szegették a határt a textil-iparművészet és a
képzőművészet között, egyáltalán nem le-
hetett kategorizálni, skatulyába szorítani.
Hasonló dolgokat tudtommal nem is csinál-
nak a szakmában, én legalábbis nem isme-
rek még egy ilyen nyomottanyag-tervező
művészt, aki ennyire merészen belelát az
anyagba – mondta Pauli Anna Munkácsy-
díjas textilművész.
A hallgatók örömmel és készségesen vállal-
koztak a szokatlan kiállításra, ahol érdekes
párhuzamok jelennek meg: az oktató erő-
teljes munkái egy térben láthatók tanítvá-
nyai friss szárnypróbálgatásaival. 
– Tanítványait arra ösztönözte, hogy meré-
szen nyúljanak a szokatlan anyagokhoz és
technikákhoz, amelyekkel korábban nem volt
dolguk. A hallgatók ezt az újszerűséget, játé-
kosságot, a nem szokványos formában való

gondolkodást hasznosítani tudják többféle te-
rületen, például ruhák, kiegészítők tervezé-
sénél is – mondta Pauli Anna. – Éva rengeteg
energiát fektetett a munkájába, s egy gene-
ráció szemét nyitotta ki egy más világ felé.
Nehéz pótolni a hiányát, de folytatni akarjuk
munkáját és szeretnénk megőrizni emlékét.
Ezért jött létre ez a kiállítás is…
Szalontai Éva és tanítványainak kiállí-
tása április 18-ig tekinthető meg a
Péter-Pál utca 1. szám alatt.

Kiállító hallgatók
• Elsőéves mintaképzéses munkák: Bara-

bás Tímea, Kalmár Eszter, Molnár Réka,
Rávai Dóra, Sturcz Réka, Szabó Zsanett

• Diplomamunka: Kiss Orsolya, Seemaier
Fruzsina

• Ékszerkurzus, ruhások: Bráz Noémi, Gaj-
dics Péter, Gottlieb Réka, Gyergyák Mó-
nika, Komjáti Bea, Rajnai Rebeka, Takács
Márk



SPORt XXVIII. évfolyam, 7. szám20

ÚSzÁS
XVIII. ORSZÁGOS RÖVIDPÁLYÁS VIDÉKBAJNOKSÁG
MÁRCIUS 27-29., HÓDMEZőVÁSÁRHELY

Minden idők legszínvonalasabb és legnépesebb országos rövid-
pályás vidékbajnoksága zajlott a hódmezővásárhelyi Gyarmati
Dezső sportuszodában, ahol 47 egyesület 405 úszója állt rajt-
hoz. A MÚSZ által rendezett „A” kategóriás versenyen számon-
ként 10-12 futamot, összesen 2354 starttal bonyolítottak a
háromnapos küzdelmek alatt a bajnoki címekért. Az eseményt
kiemelt médiaérdeklődés követte; a helyszínen több tévétársa-
ság élő adása, riportok, TV-híradó-bejelentkezés mellett Szántó
Dávid, a népszerű sportriporter egyenesben közvetítette a futa-
mokat. 
A péntek délutánra beharangozott országos sajtótájékoztatót ha-
talmas sorban állás előzte meg: a vidékbajnokságon jelen lévő
versenyzők közül tucatnyian ostromolták Gyurta Dánielt aláírá-
sért és közös fotóért; az olimpiai bajnoknak nem volt könnyű
kiszakadnia a rajongók gyűrűjéből és elfoglalni a helyét Lázár
János miniszterelnökséget vezető államtitkár mellett. Lázár
János, a város országgyűlési képviselője bejelentette, hogy kor-
mányzati támogatással 800 millió forintból újul meg a hódme-
zővásárhelyi uszodakomplexum, hogy méltó helyszíne lehessen
a 2016-os ifjúsági Európa-bajnokságnak. „Mindez nem csupán a
junior EB sikeres megrendezését szolgálja, hanem az úszósport
népszerűsítését is – tette hozzá az államtitkár. – Mi abban hi-
szünk, hogy az úszás minden sport alapja, ezért szeretnénk el-
érni, hogy valóban minden gyerek tanuljon meg úszni.
Mindegyikükből nyilván nem lesz bajnok, ám ezáltal is teremt-
hető egy olyan bázis, amely garantálja, hogy az elmúlt 25-30 év
magyar úszósikerei folytatódjanak.”
Pest megyét három (Első Érdi ÚE.; Százhalombattai VÚK), Szent-
endre városát egy úszószakosztály, a Kossuth SE képviselte 11
versenyzővel. Csapatunk nyolc döntős, pontszerző helyezéssel,
59 ponttal az egyesületek közötti 29. helyezést szerezte meg.
Vezetőedzőnk, Szabó László így értékelt: „Minimális célkitűzés-
ként a tavalyi eredményeink felülmúlását tűztem ki (2013-ban:4
kvalifikáció, 2 döntő, 14 pont, 32. helyezés), ezt sikerült teljesí-
teni, 66 új egyéni csúcsot, köztük 28 városi rekordot úsztak ver-
senyzőink. Ez a siker, remélem, újabb lökést ad úszóinknak a
nyári főversenyekre való kemény felkészülésre és a komolyabb
terhelésre.”
Kossuthos „legek”: 100%-os versenyzők Utasi Tamás; Lukács
Bence; Papp Domokos. Legmagasabb LEN-pont: Szabó Teodóra.
Legnagyobb egyéni javítás: Domokos Lóránt.

Dobogós helyezések
4x100 m fiú gyorsváltó
3. hely, HKLSE-Szentendre/„E” korcsoport: Németh Ádám, Papp
Domonkos Máté, Lukács Bence, Albert Zsombor 
4x100 m fiú vegyesváltó
3. hely, HKLSE-Szentendre/„E” korcsoport: Kelemen Ákos, Utasi
Tamás, Albert Zsombor, Németh Ádám 

FutÁS
Március hónap
második felé-
ben is folyama-
tosan verse-
nyeztek a Pilisi
P e g a z u s o k

S.M.E. futói! Örömmel adom
hírül, hogy csapatunk másfél
éves fennállása után máris
megszülettek az első bajnoki
aranyérmek! Mindezek mellett
gyermek, utánpótlásfutóink az
országos és nemzetközi tabel-
lák élén találhatók. Legyen
hegyi, terep, utcai vagy pálya-
verseny, a Pegazusos futók min-
denütt ranglistákat vezetnek,
valamint megtalálhatóak az
első 5 hely valamelyikén! Ám
ezen eredmények tükrében nem
ülünk a babérjainkon, hiszen
mindig a kiválóságra kell töre-
kedni, fejlődni kell, alázattal dol-
gozni. Futóink kiváló eredmé-
nyeket produkáltak márciusban
is. Ettől függetlenül van még mit
csiszolni, hiszen a csúcsformát
nyárra igyekszünk datálni, vala-
mint egynéhány futónk még
nincs topformában. Csapatunk
tervszerűen, versenynaptár sze-
rint dolgozik. Ennek is köszön-
hető, hogy minden versenyre
célzott edzésmunkával készü-
lünk. Jelszavunk: Gyorsabban,
hosszabban, kitartóbban!

Márciusi eredmények

Dortmund nemzetközi fedett pá-
lyás atlétika gála, március 8-9.
Csuta Dorottya (800 m) egyéni
3. hely, csapat 2. hely

Magyar Köztársaság fedett
pályás Sz. országos bajnok-
sága, Bp., március 15.
Jancskár Ildikó (800 m) 1. hely
– országos bajnok!
Medve Csilla (3000 m) 1. hely –
országos bajnok!

Pilis Vertikál, hegyi cross,
március 15.
Csuta Dorottya (6 km) 1. hely –
kupagyőztes 
Csuta Albert (6 km) 5. hely

Futapest Vácrátót terepfutó
verseny, március 16.
Simák Gergő (4 km) 1. hely  
Jancskár Ildikó (4 km) 1. hely
Csuta Albert (4 km) 2. hely
Zsámár Anna (4 km) 2. hely
Csuta Dorka (4 km) 1. hely –
korosztály és felnőtt is egyben

Fedett pályás atlétika gála,
Bonyhád, március 22.
Tuczai Barnabás (600 m) 2. hely
– új egyéni csúcs 
Csuta Dorka (600 m) 1. hely
Csuta Dorka (1000 m) 1. hely

Esztergom utcai futóverseny,
március 23.
Simák Gergő (4000 m) 2. hely

tenISz
Páros körversenyünk idei VI. for-
dulóján két kategóriában 12
páros csapott össze, és a színvo-
nalra megint nem lehetett panasz.

Az utolsó, záró forduló ered-
ményei

Amatőr kategória
1. hely: 
Herczeg Szabolcs – Utasi János
2. hely: 
Bíró Géza – Kovács Zoltán
3. hely: 
Arold Balázs – Meizner Dani

Profi kategória
1. hely: 
Juhász István – Vitsek Iván
2. hely: 
Szilágyi Regő – Szikszai Imre
3. hely: 
Pekli Damján – Prágai Sándor

A 20134/14-es évad összesí-
tett eredményei alapján a
győztesek

Amatőr kategória: 
Endre Szabolcs és Schmidt András

Profi kategória: 
Prágai Sándor és Szilágyi Regő,

akik megkapták a Páros Kör-
verseny Vándorkupáját is.

Gratulálunk a győzteseknek, és
remélem, hogy a jövő évadban
is vendégül láthat Benneteket a
Postáslidó! 

Biharvári Péter
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Megnyílt! Szolárium stúdió a V8 uszodában!

Kenguru ugrókötelesek 
országos sikerei
Az idei Országos Kötélugró Diákolimpiát március 22-én Nagykani-
zsán rendezték, ahol az idén is többször állhattak dobogón a Szent-
endrei Kenguru Kötélugró Egyesület sportolói. A diákolimpián 215
egyéni versenyző mérte össze tudását gyorsaságban, illetve zenére
történő szabadon választott gyakorlatban.
Egyéni eredmények
I. helyezett: Dévényi Nikoletta (Rákóczi iskola, 4/A), II. korcsoport,
gyorsasági versenyszám
II. helyezett: Hilbert Petra (Szent András iskola, 4/A), II. korcsoport,
szabadon választott gyakorlat és összetett verseny
III. helyezett: Szőllősi Júlia(Rákóczi iskola, 6/B), III. korcsoport, sza-
badon választott gyakorlat
IV. helyezett: Országh Lili (Szent András iskola, 2/B), I. korcsoport,
összetett versenyszám
VI. helyezett: Szabados Zsuzsanna (Szent András iskola, 3/A), I. kor-
csoport, összetett versenyszám
VI. helyezett: Merényi Luca (Rákóczi iskola, 6/A), IV. korcsoport, ösz-
szetett versenyszám
VI. helyezett: Dévényi Dorottya (Rákóczi iskola, 7/A), IV. korcsoport,
összetett versenyszám

A csapatverseny dobogósai: 1. sor: Dévényi Nikoletta, Kocsis Ajna, Hilbert
Petra, Gergely Johanna, Szigeti Luca, 2 sor: Nagy Regina, Merényi Luca, Dé-
vényi Dorottya, Szőllősi Júlia

Egyéni dobogósok: Hil-
bert Petra, Dévényi Ni-
koletta, Szőllősi Júlia

Formációs csapatverseny (4-5 fő)
II. helyezés gyorsasági versenyszámban, III. helyezés összetett ver-
senyszámban: Szent András iskola csapata: Dévényi Nikoletta, Hil-
bert Petra, Szigeti Liza, Kocsis Ajna, Gergely Johanna (II. korcsoport). 
II. helyezés gyorsasági versenyszámban, IV. helyezés összetett ver-
senyszámban: Rákóczi iskola csapata: Dévényi Dorottya, Merényi
Luca, Szőllősi Júlia, Nagy Regina (IV. korcsoport)
V. helyezés: összetett versenyszámban a Szent András iskola csa-
pata: Szabados Zsuzsanna, Bertalan Anna, Országh Lili, Kurali Dóra
(I. korcsoport)
Gratulálunk minden Kenguru ugróköteleseinknek kiváló teljesít-
ményükhöz!

Lengyel Ibolya
edző, Szentendre András Általános Iskola

LABDARÚGÁS
Március 29. Szentendre, Kőzúzó úti sportpálya
Szentendre VSE–Fóti SE 3-0 (1-0), megye III. o. mérkőzés
Góllövők: Dankovics M. (2), Krasznai V. Kiállítás: Rózsás J. (88. perc)
Már a műfüves bajnokságban is jól szereplő szentendrei csapat har-
madik tavaszi mérkőzésén sorozatban harmadik győzelmét aratta,
ezúttal a harmadik helyezett Fót ellen. A technikás, sokpasszos já-
tékot játszó hazaiak sok helyzetükből egyet belőttek a 32. percben.
1-0 után a vendégek még reménykedhettek a pontszerzést illetően,
hiszen két helyzetük is volt: egyiket a szentendrei kapus – Özvegy
Tamás – bravúrral hárította, a másik lövés elkerülte a kaput.
A második félidőben az, hogy a pályán lévő fótiak egy része a já-
tékvezető döntéseivel foglalkozott a játék helyett, meghiúsította,
hogy esélyük legyen az egyenlítésre. A folyamatosan támadó Szent-
endre két újabb gólt szerzett Krasznai Vilmos fejese, és a második
gólját lövő Dankovics Máté révén. A befejezés előtt a fóti Rózsás Já-
nosnak villant a piros lap, mivel elvesztette önuralmát, és a neki
szánt sárga lapot kikapta a spori kezéből és eldobta!
A SZVSE a látottak alapján megérdemelten nyert, és újabb győzel-
mével továbbra is a 4. helyen áll, Budajenőt gólkülönbséggel előzi
meg.
A vendég szurkolók és játékosok állandó reklamálása visszatetsző volt,
mind a játékvezetők, mind a hazai nézők, mind a tudósító számára.
Lapzárta utáni hír: A Szentendre Öregfiúk futball csapata nagy csa-
tában, jó második félidei játékkal 2 - 1-re legyőzte a rivális Visegrá-
dot idei első mérkőzésén.  

KézILABDA
Március 30., Szentendre, Móricz Csarnok: 
Szentendrei KC–MKB Veszprém II. 30-36, NB I. B. férfi mérkőzés
Az első félidő elején a szentendrei első számú kapus a hatoson kí-
vülre futott egy gyorsindításra, ütközött az induló veszprémi játé-
kossal, és kiállították, ennek ellenére a hazaiak – amíg bírták erővel
a veszprémi fiatalok gyors, agresszív játékának tördelését –, jelen-
tős vezetést szereztek. A villámgyors figurákat játszó veszprémiek
azonban a szünetig ledolgozták hátrányukat, aztán a második fél-
idő felétől 2-3 gólos előnyt tartva a hajrában még rátettek egy la-
páttal, így alakult ki a végeredmény. Az egyik legjobb lövője (Bajusz
S.) és első számú kapusa nélkül a szentendreiek mégis izgalmassá
tudták tenni a listavezető elleni meccsüket.

Gerlai P.
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ADÁSVéteL
Czirják Üvegfestészet Szent-
endre. Egyedi, olvasztott
üvegékszerek, tükrök, lám-
pák, bútorüvegek, lampio-
nok. Tel. 06-20-317-6455,
www.czirjak-glass.hu.

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

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

Asztalost azonnali kezdéssel
szentendrei munkahelyre
felveszek. R-FA Kft., 06-30-
914-0739, 06-30-491-6325.

ÁLLÁSt KeReS
Negyvenes háziasszony nagy
rutinnal idősellátást, takarí-
tást vállal. Tel. 06-70-277-
9955.

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

ezOtéRIA
Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
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.

GOnDOzÁS
Külön szobát, teljes ellátást
és fizetést biztosítok ellátá-
sért. Tel. 06-30-251-3320.

KIADÓ LAKÁS
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.

LAKÁS, InGAtLAn
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.

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

Augusztus 25-29. között Bu-
dakalászon, a Faluházban
interaktív német nyelvi tá-
bort tartunk 10-11 évesek-
nek. Információ:
06-20-918-3026.

Német nyelvből korrepetálás
minden szinten, érettségire
felkészítés. Tel. 06-20-918-
3026.

SzOLGÁLtAtÁS
Bádogos-, tetőfedő-, vízszige-
telő-, ácsmunka! Tel. 06-70-
578-1468.

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, homlok-
zatszigetelést és teljes
körű kivitelezést referenci-
ával és garanciával. Nova-
Park Bt.,
06-20-341-4585.

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.

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.

Felújít vagy ingatlant vásá-
rol? Hitelre van szüksége?
Hívjon minket, mi megtalál-
juk Önnek a piacon lévő leg-
kedvezőbb konstrukciót.
Szolgáltatásunk díjtalan. Tel.
06-20-944-3165, TCI Hitel-
iroda.

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.

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.

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.

eGyéB

GUMISZERELÉS, 
CENTíROZÁS, 
MINISZERVIZ

Bíró Zoltán
Szentendre,

Szentlászlói út
153/A., 
az izbégi 

focipályával szemben
Időpont-egyeztetés: 

06-30-461-4658
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AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

Hirdessen nálunk!
Kérdezze 
hirdetésszervezőnket:
Borbély Edit
06 20 911 3232
edit.borbely@t-online.hu

Keressen minket 
a Facebook-on is!

Szelektív hulladékgyűjtés
A házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés során kihelyezhető hulladé-
kok fajtája:
• Kötegelve vagy dobozban kihe-
lyezve: papírhulladék (újságpapír,
szórólap stb.)
• Áttetsző zsákban (bármilyen szí-
nes, de nem fekete): PET palack
(ásványvizes, üdítős palack); Tetra
pack (gyümölcsleves, tejes dobo-
zok); flakonhulladék (PP, HDPE fla-
kon – samponos, tusfürdős,
mosószeres, stb. flakonok); fólia-
hulladék (szatyrok, fóliák); alumí-
nium italosdoboz-hulladék (üdítős,
sörös dobozok); ónozott doboz hul-
ladék (konzervdoboz)
Felhívjuk a figyelmüket, hogy min-

den hulladék tisztán, szennyező-
déstől (étel- és vegyszermaradé-
koktól) mentesen helyezhető ki! 
A szelektíven gyűjtött hulladékot
minden hétfőn, kedden és szerdán
szállítják el:
áprilisban: 14-15-16.; 22-23.; 28-
29-30. napokon.
A szelektív hulladék elszállítása: a
képviselő-testület rendelete alap-
ján „az ingatlan-tulajdonos köteles
a gyűjtőedényt – jelen esetben a
zsákos vagy kötegelt/dobozolt sze-
lektív hulladékot – a hulladék el-
szállítása céljából a gyűjtési napon
reggel 6 óráig a közterületen, a be-
gyűjtést végző gépjárművel meg-
közelíthető és ürítésre alkalmas
helyen elhelyezni”.           

VSz Zrt.



SzentenDRe SzéPüL XXVIII. évfolyam, 7. szám24

megszépült az izbégi iskola udvara

Március 29-én, szombaton készült el az Izbégi Általános Iskola „A” épü-
letének udvarán a forgalmas Szentlászlói út porának és sűrű forgal-
mának csökkentése, és a gyermekek megörvendeztetése céljából a
kerítés melletti terület rendezése. Gyönyörű leilandi tuják beültetése,
locsolórendszer kiépítése, tereprendezés, faháncsos borítás köszön-
hető a Szöllősy, Conzadori, Nagy családnak, az iskola sok családjának
és az Izbégi Iskolának.
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