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Anyáknapi köszöntő

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Dsida Jenő hálaadó soraival köszöntöm nagy szeretettel anyák napja alkalmából
a szentendrei édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat.
Dr. Dietz Ferenc polgármester

A régi-új Szentendrei Kamarazenekar

A Szentendrei Kamarazenekar tagjai 35 éven keresztül szereztek örömet a zenekedvelő közönségnek: több mint húsz éve minden év augusztus 20-án ünnepi
hangversenyt adtak a református templom kertjében, rendszeresen felléptek virágvasárnapkor a református templomban, adventkor a Péter-Pál templomban,
újévi koncertek alkalmával a Városházán. Fenyő Gáborral, a zenekar karnagyával az 1978-tól 2013-ig tartó időszakot tekintettük át, Négyessy Katalin gordonkaművésszel pedig a kamarazenekar újjáalakulásának körülményeiről, a
tervekről beszélgettünk.
18-19. oldal

Majális Szentendrén 2014

Május első napján változatos, színes programok várják a családokat, fiatalokat, idősebbeket Szentendrén. A Postás-strandon megrendezett hagyományos
városi majálison táncbemutatók, koncertek, színpadi pordukciók, gyermekműsorok, kézművesfoglalkozások, bemutatók várják az érdeklődőket.
A DMH udvarán május 1-3. között tucatnyi koncert járul hozzá a tavaszi hangulathoz.
Május 3-án a Lázár cár téren Görög-napra hívnak mindenkit a szervezők.
Részletes program a 15. oldalon

2

SOS

104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

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

107 Rendőrség (26) 502 400
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán r. törzsőrmester
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós
Püspökmajor-lakótelep: Király Gergő r. törzsőrmester, e-mail: KiralyG@pest.police.hu, 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.szentendre.hu
Tourinform Szentendre (26) 317 966
Közterület felügyelet
munkanapokon: (26) 503 329
Hódiszpécser: 20-320-72-16

VÁROS

Karitatív akciók húsvétra

XXVIII. évfolyam, 8. szám

A SZEKE Közösség az idei húsvét alkalmából is szervezett karitatív akciót, melynek keretében a helyi piac termelőitől, kereskedőitől és sok magánszemélytől,
így például Boda Anikótól és baráti társaságától kapott számos adományt, felajánlást. Az adományok nagy része tartós élelmiszer, kisebb része pénzbeli felajánlás, melyből közel 30 család számára sikerült az ünnepeket szebbé és könnyebbé,
illetve ünnepi asztalaikat gazdagabbá tenni. Az adományokat részben a szervezőcsapat
tagjai, Petricskó Zoltán, Hatlaczky Gabriella és Török Balázs szállították ki személyesen,
részben pedig a szentendrei karitász tagjai vezetőjükkel, Kivés Zoltánnal juttatták el más
adományokkal együtt a rászorultaknak.
Számos más karitatív kezdeményezés is volt húsvéthoz kapcsolódóan a városban, többek
között a jótékonysági futás, részben a SZEKE Klub és Tolonics Gyula szervezésében, illetve
a Kinizsi SE lebonyolításában, melyen szintén tartós élelmiszert gyűjtöttek a rászorultaknak
a több mint 100 résztvevő felajánlásának köszönhetően. (Lásd lenti cikkünk.)
A SZEKE szeretné minden támogatónak, közreműködőnek és tagjának megköszönni az
ebben a tevékenységben nyújtott segítségét, melynek köszönhetően sok rászoruló várostársunknak lehetett szebb Jézus feltámadásának az ünnepe.

Húsvéti jótékonysági futás

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
Május 1. Vasvári Patika 8-14-ig nyitva, utána
ügyeletes péntek reggel 7 óráig.
Május 2. Ulcisia Gyógyszertár 8-14 nyitva,
Kálvária Gyógyszertár 7-21 nyitva
21 óra után a Napvirágcsepp Gyógyszertár
reggel 7 óráig ügyeletes
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
május 4. Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
május 11. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868
május 18. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
május 25. Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
ÜGYELETI 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

Szombat délután a húsvéti jótékonysági futásra gyülekeztek a résztvevők a Dunakorzón.
A jótékonysági futáson családok, idősek és fiatalok egyaránt fontosnak tartották a jelenlétet. A 2 km-es távot sétálva, futva vagy épp babakocsit tolva lehetett teljesíteni, ahol a nevezési díj a szentendrei rászorultaknak a Szentendrei Karitasz közreműködésével eljuttatott
tartós élelmiszer volt.
Ezúton is köszönjük a résztvevőknek, hogy segítségükkel számos szentendrei családnak
nyújtottak segítséget a húsvéti ünnepekben! A futás szervezésében külön köszönet a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület csapatának!
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„A lakosság életminőségének
javítása kiemelt fontosságú feladat”
„Ezt nem lehet megszokni…” – így
kezdte, mélyen meghatódva beszédét
Hadházy Sándor, miután átvette az országgyűlési képviselői megbízólevelét a
szentendrei városházán. Térségünk fideszes országgyűlési képviselője 1998 óta
sorrendben ötödször győzött a választásokon. A régi-új képviselő megköszönte
a választást lebonyolító munkatársak kiváló munkáját, és elérzékenyülve, meleg
szavakkal méltatta a biztos támaszt
nyújtó feleségét. Beszédében ismét a
munkahelyteremtés fontosságáról, az
életminőség javításáról és a térség településeinek még szorosabb együttműködésének szükségességéről beszélt
Hadházy Sándor.

zolják, hogy Hadházy Sándor megválasztásával Szentendre és az egész térség nyert.
Dietz Ferenc azt kérte, hogy továbbra is maradjon segítőkész és közvetlen ember.
A helyi választási bizottság elnöke ismertette, hogy a leadott szavazatok száz százalékának feldolgozása után az április 6-i
választás győztese a Fidesz-KDNP jelöltje,
Hadházy Sándor lett, akire 27 364 voks érkezett. Ez az összes érvényes szavazat
47,28 százaléka. Ezt követően átadta Hadházy Sándornak az országgyűlési képviselői
megbízólevelét.
„Ezt nem lehet megszokni…” – kezdte beszédét el-elcsukló hangon az országgyűlési
képviselőnk. Fölidézte, hogy a választási
kampányban mennyi igaztalan támadás

Hadházy Sándor országgyűlési képviselő
és hitvese, dr. Homor Zsuzsanna

Polgármester naplója

április 28. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

április 29. kedd
17.30 Megbeszélés a női esélyegyenlőségi
mintaprojektről

április 30. szerda
11.00 Egyeztetés a tagóvoda-vezetőkkel a Bánáti Sverák óvodapedagógiai program
bevezetéséről
10.00 Egyeztetés a Vasúti villasor fejlesztésével kapcsolatban
17.00 A Móricz Zsigmond Gimnázium ballagóinak köszöntése

május 1. szerda
Szentendrei majális

május 3. szombat
17.00 Megbeszélés a görög nagykövettel
17.30 Zárókiállítás a Polgármesteri Galériában
18.00 Görög-est a Lázár cár téren

május 5. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés
17.00 A lengyel alkotmány napja alkalmából
ünnepség a Lengyel Nagykövetségen

május 6. kedd
17.30 Társasházi fórum

május 7. szerda
18.00 A Városháza házhoz jön lakossági fórium a Parola Étteremben Zakar Ágnes
önkormányzati képviselővel

május 8. csütörtök
09.00 Állampolgári eskütétel
14.30 Olaszországi egyházi és városi vezetők
fogadása
17.30 Vállalkozói fórum a Gazdaságfejlesztési
Részstratégiához kapcsolódóan

május 11. vasárnap
15.00 Szentendrei Lakástárlat

A szentendrei Városháza Dísztermében az érte, de ő maga és csapata ragaszkodott
alkalomhoz méltó ünnepélyes keretek köahhoz, hogy nem szállnak be a mocskozött, a Szent Korona hiteles másolódó kampányba. „Mi az eredmélatának jelenlétében adták át
nyekről és a jövő lehetőségeiről
Hadházy Sándornak az országbeszéltünk, és a választás
„Ezt nem lehet
gyűlési képviselői megbízó lemegmutatta, hogy az embermegszokni…”
velét. Az ünnepségen a
eknek igenis számítottak az
házigazda, dr. Dietz Ferenc mellett
eredmények, és nem voltak vevők
részt vettek a helyi önkormányzati képa lejárató kampányra” – tette hozzá
viselők, a térség polgármesterei, valamint a Hadházy Sándor, majd köszönetet mondott
választást lebonyolító szervek vezető mun- mindenkinek, aki támogatta az elmúlt évek
katársai is.
során a munkájában és most, a kemény váDr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgár- lasztási küzdelemben is. „Ez a győzelem
mestere köszöntőjében a térség polgár- nem az enyém, hanem a mi közös győzelmesterei nevében is gratulált Hadházy münk! Köszönöm nektek!” – mondta HadSándornak, kiemelve, hogy az 1998 óta házy Sándor.
tartó időszak eredményei, fejlesztései igaFolytatás a 4. oldalon g

Társasházi fórum
Szentendre Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt
május 6. kedd, 17.30 órára
a Városháza Dísztermébe
(Városház tér 3.)

TÁRSASHÁZAK TöRVényESSéGI
fELÜGyELETénEK VÁLTOZÁSA
Előadó: Farkas Tamás elnök,
Lakásszövetkezetek és Társasházak
Országos Szövetsége

Szeretettel várunk minden érdeklődő
lakástulajdonost, közös képviselőt!
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g Folytatás a 3. oldalról
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Külön kiemelte feleségének a támogatását,
és elérzékenyülve köszönte meg neki, hogy
a nehéz időkben – „mert hiszen vannak
mindig hullámvölgyek, vannak elbizonytalanító percek” – mindig biztos támaszt nyújtott számára.
Hadházy Sándor szerint az elmúlt négy
évben és az azt megelőző időszakban is azt
bizonyították a többi fideszes és KDNP-s országgyűlési képviselővel együtt, hogy szá-

nagyon fontos célnak az egészségmegőr- musfejlesztés ügyében mindenképpen
zést tartja Hadházy Sándor. „Nagyon öröm- együtt kell működniük a településeknek, hiteli az egészségügyi ellátórendszer szen csak együtt lehetnek igazán sikeresek.
fejlődése, de jobb lenne megőrizni az egész- „A szükséges közös munkában én magam
séget.” Ennek érdekében például
is aktívan részt fogok venni!” –
kerékpárút- és komoly
mondta az újraválasztott
sportlétesítmény fejországgyűlési képvi„Mi az emberek oldalán
lesztési programoselő.
állunk és ezzel a hozzáállással
kat
szeretne
Hadházy Sándor
készülünk a következő négy évre is. Ehhez
indítani a térségszívből jövő köszönagy támogatást és bizalmat kaptunk
ben.
netet
mondott a váa választóktól. Ez nagy öröm, de
A térség polgárlasztási
iroda
hihetetlenül nagy felelősség, és nagy
lehetőség is egyben”
mestereihez szólva
munkatársainak, kieHadházy Sándor azt
melten dr. Molnár Ildikó
mondta, hogy közös munkát
címzetes főjegyzőnek a több
és a települések közötti sokkal szorohónapi áldozatos és nagyon profi munsabb együttműködést szeretne a még kájukért. Csakúgy mint a főjegyző asszonyt,
szebb, még eredményesebb jövő érdeké- a Választási Bizottság vezetőjét is virágcsoben. Az országgyűlési képviselő kiemelte, korral köszöntötte országgyűlési képvisehogy az uniós pénzek sikeres lehívása érde- lőnk.
kében, a munkahelyteremtés és a turizmukra az emberek, a lakosság érdekei a
legfontosabbak. „Mi az emberek oldalán állunk, és ezzel a hozzáállással készülünk a
következő négy évre is. Ehhez nagy támogatást és bizalmat kaptunk a választóktól.
Ez nagy öröm, de hihetetlenül nagy felelősség, és nagy lehetőség is egyben” – mondta
az országgyűlési képviselőnk.
„Én felelősnek érzem magam, hogy Szentendre és a többi település a választókerületben még többet kaphasson, mint eddig
bármikor! Erre komoly lehetőség van, hiszen
az uniós források még nincsenek lekötve.
Így minden azon múlik, hogy hogy ez a dunakanyari közösség milyen programokat,
terveket tesz le az asztalra” – jelentette ki
Hadházy Sándor, majd hozzátette: „az én feladatom az lesz, hogy ezeket támogatva sikerre vigyük a fejlesztési projekteket”.
Az országgyűlési képviselő szerint az életminőség fejlesztése a térségben kiemelt feladat. Ennek legfontosabb eleme, hogy az itt
élők helyben találjanak megfelelő munkát,
így a fő cél a munkahelyteremtés. A másik

Dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, dr. Dietz Ferenc polgármester,
Hadházy Sándor országgyűlési képviselő és dr. Dávid Zsófia, a HVB elnöke
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bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár 2014. január 1-jétől kérheti
nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. (Ennek hatálya csak az
őszi önkormányzati választások időszakára
fog kiterjedni.)

Európai Parlamenti
választások
Tisztelt Választópolgárok!

Az Európai Parlament tagjai választására 2014. május 25-én kerül sor.
A választás kapcsán szeretném a
figyelmüket felhívni néhány fontos tudnivalóra.

Magyarországon az Európai Parlament
tagjainak választásán a választójogát
gyakorolhatja
a) minden magyar állampolgár, ha nem jelezte valamely másik uniós tagállamban,
hogy választójogát ott kívánja gyakorolni,
valamint
b) az EU más tagállamának minden választópolgára, ha nyilatkozatot tesz arról,
hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni, és magyarországi lakóhellyel való rendelkezését igazolja.
Az EU más tagállamának állampolgára legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik
napon (május 9-ig) kérheti az Európai Parlament képviselőinek választására történő
névjegyzékbevételét a magyarországi lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
A kérelem benyújtható a www.valasztas.hu
honlapon vagy a www.magyarorszag.hu
honlapon keresztül, továbbá levélben vagy
személyesen.
Az a magyar állampolgár, aki az Európai
Unió más tagállamában él, a külföldi lakóhelye szerinti állam jogszabályai szerint kérheti, hogy vegyék fel az adott uniós tagállam
névjegyzékébe. Ebben az esetben – a tagállamtól kapott értesítés alapján – a Nemzeti
Választási Iroda törli a magyarországi névjegyzékből, amivel kizárja a kettős szavazás
lehetőségét.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak továbbra is lehetőségük
van a központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmük benyújtására.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának

b) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár
2014. január 1-jétől kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát
kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Brailleírásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson.
c) személyes adatai kiadása megtiltása
A pártok és a független jelöltek kérhetik,
hogy a választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási
iroda adja át részükre.
Ha Ön nem szeretné, hogy a személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, 2014. január 1-jétől Ön az
adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Ezen kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti,
átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna
iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb május 17-én 16.00 óráig kell kérnie
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a
magyarországi lakóhelye szerinti helyi
választási iroda vezetőjétől. A kérelem
benyújtható személyesen, levélben, a
www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu honlapon.
Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne
szavazni, legkésőbb május 17-én 16.00
óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti
névjegyzékből törölje és vegye vissza a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

Szavazás Magyarországon
a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége
van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő.
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Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a
választás kitűzését követően, legkésőbb a
május 23-án 16.00 óráig kell megérkeznie a
lakcíme szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását
követően módosítja korábbi szándékát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, május 23-án 16.00
óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi
választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési
kérelme módosítását.

Szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna
iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet május 23-án 16.00 óráig a helyi
választási irodához, a szavazás napján,
május 25-én 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna
csak írásban kérhető adatai pontos feltűntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!
Fontos szabály, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen vagy lakóhelye szerinti településen, de
másik szavazókör területén tartózkodik, és
oda szeretne mozgóurnát igényelni, az átjelentkezést követően tudja mozgóurna iránti
igényét benyújtani május 23. 16.00 óráig a
helyi választási irodához, a szavazás napján
15.00 óráig pedig a kijelölt szavazókörben,
mert csak a kijelölt szavazókörből tud hozzá
a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.
A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába,
• levélben, a választás hivatalos honlapján,
illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye
szerinti helyi választási irodába.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu/Városháza/Választás2014 oldalon, valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu)
is.
A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
választási irodája hétfőtől péntekig 8-16-óra
között fogadja a tisztelt választópolgárokat.

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

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző
HVI vezetője
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2007

SZEI

Óvodafelújítás

Pannónia-telep
csapadékvíz
elvezetése

Egres és Barackos
út felújítása

Megújultak az utak

Belvárosrehabilitáció

370 577 000 ft

Az Egres út I. és II. szakaszának megépítése, a Barackos út szilárd burkolattal történő ellátása, járdaépítés, továbbá buszforduló kiépítése és a fejlesztett útszakasz fásítása: 297 274 ezer forint

2007–2013 között
VÁROS

2014. április 28.

Rózsa, Liliom, Irányi
utcák felújítása

Gondozási központ
akadálymentesítése

János, György,
Jobbágy utcák felújítása
EUROVELO
kerékpárút

Árvízvédelmi védmű
1. forduló

Önkormányzat
szervezetfejlesztése

7

2013

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

Rózsa-Liliom-Irányi utcák felújítása 47 951 ezer forint

János-György-Jobbágy utcák felújítása 25 352 ezer forint
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TURIZMUSFEjlESZTéS

Kirándulóhajón Szentendréről –
újra sétahajózás a Dunakanyarban
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Közvetlen VOlÁNBUSZ járat
a visegrádi Fellegvárhoz!

Tájékoztatjuk a tisztelt Utazóközönséget, hogy Pilis hegység
területén turisztikai igényeket kiszolgáló járatokat indít a
VOLÁnBUSZ Zrt.!

A VOLÁNBUSZ Zrt. örömmel tájékoztatja utasait, hogy május 1-jétől
– összhangban a kormányzat turizmusfejlesztő törekvéseivel –
több turisztikai célú utazási igények kiszolgálását biztosító fejlesztést vezet be a Pilis hegység területén.

Hamarosan ismét indul Szentendréről kirándulóhajó-járat, a
közeljövőben ráadásul több alkalommal is lehetőség nyílik
szervezetten majd sétahajózásra a Dunán.

Április 29-én indul a szentendrei kirándulóhajó-járat, amely hétfő
kivételével naponta fog közlekedni Budapest Vigadó tér Hajóállomás és Szentendre Belváros között.
Emellett várhatóan májusban is több alkalommal lesz szervezett
hajókirándulási lehetőség Szentendréről, ahonnan az már biztos,
hogy indul sétahajó május 31-én és június elsején a tahitótfalui
Eperfesztiválra.
Ezt követően pedig majd július és augusztus hétvégéin menetrendszerint fog Visegrádig közlekedni a kirándulóhajó. Mindezen felül a
főszezonban lesz még egy délutáni hajójárat is, amely majd este
indul vissza Budapestre.
További részletek: www.mahart.info

Vidám kisautók lepték el a korzót

Csodálatos időben, színes kisautók és vidám hangulat fogadta
szombat délelőtt az „Egy csepp Olaszország” rendezvényre látogatókat a szentendrei Dunakorzón. Folyamatosan gyülekeztek a veterán autók a korzón, több mint 80 járművet csodálhattak meg a szép
számmal érkező látogatók. A Fia 500-asok mellett Topolino, Vespa
motorok, más veterán járgányok és néhány unoka is felvonult. A
Dunauto a Fiat 500 nagytestvérét hozta ki a korzóra, míg az ELMŰ
a Fiat 500 villanyautót mutatta meg a nagyközönségnek. A jó hangulathoz a Cit-Car tánccsoport latin táncbemutatóval és tarantella
olasz néptánc tanításával járult hozzá. Dr. Török Balázs alpolgármester, a találkozó házigazdája és dr. Paolo di Giandomenico, az
Olasz Nagykövetség Első Tanácsosa köszöntötték a résztvevőket és
a látogatókat, a túrázóknak jó utat kívántak, majd lassan elindult a
felvonulás és a Fiat 500 Club túrája, melynek következő állomása
Esztergom volt.

Május 1-jétől kezdődően társaságunk új járatokat közlekedtet a
térség két kiemelt turisztikai célpontja, Dömörkapu és a visegrádi
Fellegvár közösségi közlekedéssel történő kiszolgálása érdekében.
A járatok az ilyen célú utazási igények szempontjából frekventált
időszakokban közlekednek. Dömörkapu esetében a nyári időszámítás ideje alatt, Visegrád esetében pedig a május 1-jétől szeptember 30-áig tartó időszakban, szabad- és munkaszüneti
napokon.
Az ország egyik leglátogatottabb turisztikai célpontja a visegrádi
Fellegvár, illetve a panorámaúton található egyéb szabadidős utazási célpontok, melyek kiszolgálását szabad- és munkaszüneti napokon öt járat biztosítja, budapesti és szentendrei indulással, illetve
érkezéssel. A járatok a panorámaúton közlekedve nemcsak a Fellegvár, hanem a bobpálya, a Mogyoró-hegy és a Kis-Villám közlekedési elérését is biztosítják.

Dömörkapu elérését szombaton és vasárnap egy-egy járat biztosítja.
Az autóbusz 9:10 órakor indul Szentendréről, visszafelé pedig 17:25ös dömörkapui indulással biztosítja a túrázók kiszolgálását. A járatokat igényvezérelt formában üzemeltetjük, azaz csak abban az
esetben közlekednek, ha azokra menetjegyek a VOLÁNBUSZ bármely pénztárában elővételben megváltásra kerültek.
A menetrendekre, illetve a járatok igénybevehetőségére vonatkozó további információk társaságunk internetes oldalán találhatók: www.volanbusz.hu.
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Testületi hírek

9
megelőzően pedig az ÉMI tudásközpont
energetika korszerűsítésére került sor. A
beruházás harmadik ütemében a Hamvas
Béla utcai épületegyüttes rendbetétele következik, elsősorban hőszigetelési és
energiatakarékossági szempontokat figyelembe véve.

Bükköspart 36-38.

BGF

Az önkormányzat régi vágya teljesül,
azzal, hogy egy felsőoktatási képzésnek
adhat otthont. A Budapesti Gazdasági
Főiskola kihelyezett képzései a Teátrum
épületébe költöznek, várhatóan 2015 augusztusától. A birtokbaadás dátumát a Teátrum parkoló nyári turisztikai használata
miatt módosította a testület, így április
helyett augusztusban költözhet a kar
Szentendrére. A buszparkolónál a nyilvános WC üzemeltetését a beruházás idején
a VSZ Nonprofit Zrt. látja el.

Polgárőrség

A testület 1,2 millió forinttal támogatja a
szentendrei polgárőrséget, valamint a szigetmonostori polgárőrség szentendrei tagozatát, akik több éve állnak a városi
közrend szolgálatában. Az ő feladatuk a
rendezvények biztosításában való segédkezés, valamint a folyamatos járőrözés,
sok esetben a közterület-felügyelettel, valamint a rendőrséggel együttműködve.

GFS

A Dumtsa Jenő Városfejlesztési Stratégia
indította el Szentendre lendületes és
azóta is töretlen fejlődését 2007-ben. A
gazdasági válság hatásai miatt szükség
volt egy teljes átszervezésre, reorganizációra, mely 2012-ben lezajlott. Az átalakítások után az új uniós ciklusban új
fejlesztési stratégiát kell alkotni, elsősorban a helyi termékre, a helyi vállalkozókra
összepontosítva. A fejlődés nem törhet
meg, a közös terveket a testület szerint
véghez kell vinni. Ehhez azonban mindenkire szükség van. A most elkészült Gazdaságfejlesztési Stratégia közlésre került,
melyet a városlakók a www.szentendre.hu
közigazgatási aloldalon tekinthetnek
meg. Véleményüket az oldalon található
elérhetőségek valamelyikén várja a városvezetés.

Gondozási központ és
gyermekétkeztetés

Jó hír, hogy a hatékony gazdaságpolitikának és az önkormányzati adósságátvállalásnak köszönhetően a stabil pénzügyi
háttér lehetővé teszi, hogy idén se emelkedjen a szociális és gyermekétkeztetés
díjszabása.

Vujicsics zeneiskola

Önkormányzati segítséggel és együttműködéssel a méltán híres Vujicsics Tihamér
Zeneiskola néptánc szakkal bővül. Az intézmény hosszú évtizedek óta, immár
több mint 50 éve képzi a tehetséges művészpalántákat, akik sorra nyerik az országos és területi hangszeres és előadói
versenyeket. A néptánc szak indítása hozzájárul ahhoz, hogy Szentendrén továbbra
is gazdag művészetoktatási palettáról válasszanak gyermekeink.

Belvárosi csapadékvíz-elvezetés

Hosszú idő óta égető probléma a belvárosi
csapadékvíz elvezetés. A Malom utca és a
Vujicsics tér között a tavaszi nagy esőzések alkalmával többször előfordult már,
hogy a csatorna nem volt képes befogadni
a hirtelen lezúduló hatalmas esőmennyiséget. A város most komplex tanulmány
tervet készíttet mintegy 3 millió forint értékben, mely az érintett terület esővíz elvezetését hivatott megoldani.

Concerto-program

Indulhat a Hamvas Béla utca 2-10 számú
társasház energetikai korszerűsítése a
Concerto-program keretében. Az Európai
Unió társfinanszírozásával megvalósuló
beruházás három területet érint a városban. Nemrég került átadásra a Városi
Szolgáltató Zrt. felújított telephelye, azt

A régi egészségház hasznosításával kapcsolatosan számos tervezet látott már
napvilágot, ám ezek jórészt finanszírozási
problémák miatt nem kerültek megvalósításra. A mostani tervek szerint az épület
az ún. hátizsákos turizmust erősítő szállodaként üzemelne tovább, ezirányú tárgyalásokba kezd az önkormányzat.

11-es út virágosítása

A terv szerint a HÉV-állomástól egészen az
Ady Endre útig 140 oszlopra 280 virágtartó kerül ki, melyek szebbé és hangulatosabbá teszik az ország legforgalmasabb, nem autópályának minősülő
útját.

lakossági fórum

A „VÁROSHÁZA HÁZHOZ JÖN”
fórumsorozat keretében lakossági
fórum lesz
május 7-én, szerdán 18.00
órai kezdettel a Parola Vendéglőben

A fórum témája:
6. körzet – a füzesparkés Vasvári-lakótelepek,
a Szentlászlói út és Kálvária út közti
terület problémái
Vendégek:
Pálinkás Attila VSZ NZrt. divízióvezető,
Mandula Gergely VSZ NZrt. divízióvezető,
Kovács László rendőrkapitány,
dr. Gerendás Gábor aljegyző
Köszönet Marton Imrének a lakossági
fórum helyszínének biztosításáért!

Kérem, jöjjenek el, hogy problémákat,
kérdéseket együtt tudjuk megbeszélni!
Dr. Dietz Ferenc polgármester
Zakar Ágnes képviselő
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Költségvetési módosítás –
a lakosságért

A legutóbbi képviselő-testületi ülésen több ponton is módosították a februárban elfogadott költségvetést. Dr. Török
Balázs az általa javasolt módosításokról azt mondta, hogy
különösen fontos célokat szolgálnak – erről kérdeztük városunk alpolgármesterét.

Milyen javaslatokat fogalmazott meg a testület felé?
Négy fontosabb előirányzat-módosítást emelnék ki a testületi
ülésről. Az első, hogy 40 millió forintos keretet határoztunk meg
arra, hogy a város számtalan pontján olyan kis értékű városüzemeltetési beruházások valósuljanak meg, melyek a lakosság közvetlen igényeit szolgálják, tehát az életkörülményeik, a városkép
javulásával járnak. Körülbelül ötven, 50 000 és 2 000 000 Ft közötti értékű miniprojekt fog megvalósulni úgy, ahogyan azt már tavaly is elkezdtük. A lakosságtól ezek kapcsán sok pozitív
visszajelzést kaptunk, ezért is szeretnénk folytatni.
A másik nagyobb tétel egy 70 millió forintos keret, mely kevesebb
számú útszakasz komolyabb karbantartására, felújítására nyújt
lehetőséget. Itt már egy-egy útszakaszra nagyobb összeg fordítható, mely révén elsősorban a gyűjtő- és nagy forgalmú utak állapotán kívánunk látványosabban javítani.
Mennyire jelent ez újdonságot, miért kellett erről most és
így dönteni?
Azért emeltem ki ezeket a költségvetési javaslatokat, mert általuk a meglévő 160 millió forint mellett az önkormányzat újabb
110 millió forintot fordít a közterületek fenntartására, rendezé-

Műtőssegéd

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet műtőssegéd munkakör betöltésére határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton a
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a 4/12/2014 azonosító számot, valamint a
munkakör megnevezését: szemész szakorvos.
Elektronikus úton dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email
címre.
További információ: dr. Pázmány Annamária intézményvezető, (26) 501-440

Pénzügyi ügyintéző

Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet pénzügyi ügyintézői ellátására.
A jelentkezéshez csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot;
• motivációs levelet;
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
• iskolai és egyéb szakképesítések másolatát,
• nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
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sére, javítására. Mind a városüzemeltetési miniprojektek, mind a
70 millió forintos útfelújítási keret újdonság, mely tapasztalatunk
szerint találkozik a lakosság igényeivel is. Korábban erre nem volt
mód, mostantól viszont szeretnénk, ha minden évben mind apró
lépésekben, mind pedig egy kiszámítható és hosszú távú fejlesztés mellett a közterületeink folyamatosan fejlődnének. Ez új
szemléletet takar. Azt szeretnénk, hogy a lakosság közvetlenül is
érezze és tudja, hogy az önkormányzat odafigyel az igényekre, és
következetesen fejleszti a városi kisinfrastruktúrát is. Persze évek,
talán évtizedek kellenek, mire minden közterület úgy fog kinézni,
ahogy azt szeretnénk, de ha elkezdjük ezt a munkát és következetesen folytatni is tudjuk, akkor érezhető változás indul el városszerte ezen a téren is.

További két javaslatot is említett még. Melyek azok?
Az egyik az energetikai előirányzat, melynek révén támogatást
biztosítunk a Dunyha-program keretében a lakótelepi társasházak fűtéskorszerűsítési beruházásaihoz. Ezzel az igen előnyös
konstrukcióval a lakosság fűtési terheinek jelentős csökkenését
szeretnénk elősegíteni. Továbbá önkormányzati megújuló és megtérülő energetikai projekteket, azok önerőit szeretnénk megalapozni. Ezekre a célokra összesen 20 millió forintot irányoztunk
elő.
A másik javaslat pedig a 11-es főút belvárosi – a HÉV és Pismány
közötti – szakaszán történő virágosítást célozza meg, mert véleményünk szerint szükséges a város szebbé tételére is fordítanunk
forrást. A kivitelezést az önkormányzati tulajdonú VSZ Zrt. végzi.
Városi viszonylatban nem nagy tételről van szó, viszont reméljük,
hogy ez jelentősen javítja a városképet és a lakók közérzetét egyaránt. Mindkét programot természetesen a jövőben is fenn kívánjuk tartani.

ÁllÁSPÁlyÁZATOK

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• számviteli területen szerzett gyakorlat,
• önkormányzatnál pénzügyi területen szerzett
szakmai tapasztalat,
• szentendrei, kistérségi helyismeret

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. május 12.
A pályázat elbírálásának határideje:
2014. május 25.
A munkakör betölthető: pályázat elbírálását követően azonnal

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre,
Városház tér 3.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton,
a pályázatot a Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal címére kell küldeni (2000 Szentendre,
Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Puhl Márta gazdasági alpolgármester
nyújt a 26/503-361-es telefonszámon.

Közterület-felügyelő

Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet közterület-felügyelői
feladatok ellátására.
A jelentkezéshez csatolni kell:
• szakmai önéletrajzot;
• motivációs levelet;

• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
• iskolai és egyéb szakképesítések másolatát,
• nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szentendrei, kistérségi helyismeret
• közterület-felügyelői munkakörben szerzett
gyakorlat

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. május 15.
A pályázat elbírálásának határideje:
2014. május 30.
A munkakör betölthető: 2014. június 1-től.

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton,
a pályázatot a Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal címére kell küldeni (2000 Szentendre,
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kállai Zsuzsa hatósági törvényességi referens nyújt a 26/503-329-es telefonszámon.
A részletes pályázati kiírások a www.szevi.hu-n
olvashatók
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Az „AIDS-es ügyvéd” köszöni, jól van
2014. április 28.

Dr. Bakos Zoltán ügyvéd 65 éve, december 1-jén született, ami később az AIDS világnapja lett. A sors érdekes játéka ez,
hiszen 25 éve foglalkozik a HIV-fertőzöttek védelmével, szakmai körökben csak
„AIDS-es ügyvéd”-nek hívják. nemrégiben nehéz, de mint mondta, önkéntes
döntést hozott: nyugdíjba ment és szünetelteti ügyvédi praxisát. Ennek okáról
kérdeztük, miközben áttekintettük az elmúlt negyven év örömeit, sikereit is.

Bár Budán született, de 1976 óta
városunkban él, és
pályafutását is itt,
a
Szentendrei
Ügyvédi Munkaközösségben kezdte.
1973-ban végeztem
az ELTE-n, 1974-től
dolgozom a városban
ügyvédjelöltként, a szakvizsgát
1976-ban tettem le.
Akkoriban az Ignatovity-Dumtsa
utca
sarkán
volt
az
ügyvédi munkaközösség, innen költöztünk a
Városház térre. A rendszerváltoztatás után
jogszabályi változások következtében megszűntek a munkaközösségek, mindenki
egyéni ügyvéd lett. ’93 januárjában költöztünk a mostani Bükkös-parti irodába három
kollégámmal, akikkel a hosszú évek barátságba kerültem, hiszen természetes volt,
hogy segítsük egymást. A társaim Turi-Kovács
Béla és Bíró András voltak, később Béla helyére Tasnádi László jött. Ma már mindegyikünk nyugdíjas…
Pályafutása kezdetétől nagyon aktívan
részt vett a város közéletében.
Már a tanácsrendszerben is külsős tagja voltam a jogi bizottságnak, ezt a munkát folytattam az önkormányzati rendszerben is.
Hosszú ideig voltam a Skanzen és a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának jogtanácsa,
a szakorvosi rendelőben pedig a jogsegélyszolgálatot vezettem.

Az elmúlt negyven év alatt óriási átalakulások történtek a társadalom minden
területén. Hogyan érintették ezek a változások a jog területét?
Rengeteg jogszabály változott, a rendszerváltástól függetlenül és annak következtében is.
Sok olyan jogterületet kellett megtanulni,
amiről az egyetemen alig tanultunk, például a
társasági jogról, a civilszervezetekről alig néhány oldal volt a tankönyvekben. Folyamatosan képeznünk kellett magunkat, de ez ilyen
szakma, kortól és országtól függetlenül szükség van erre.

örök kérdés, hogy a jogban mennyire érvényesül(het) az igazság. ön mit gondol
erről?
Sajnos előfordulhat, hogy egy döntés megfelel ugyan a jogszabálynak, de nem az igazságnak. Részben a jogszabályok is hibásak
lehetnek. Vannak olyan ügyeim, amelyekben
a bírói ítéletet változatlanul nem tartom sem
igazságosnak, sem jogszerűnek, de vannak
olyanok is, amikor be kellett látnom, hogy
helyes döntést hozott a bíróság, még ha az
ítélet nem is volt számomra kedvező. Általánosságban azt kell mondanom, ha nem is
mindig tetszett egy bírói döntés, döntő mértékben megfelelően jártak el a bíróságok.
Más kérdés, hogy lehetne gyorsabb az ítélethozatal, hiszen a több éves pereskedés nem
jó senkinek: a bírónak és az ügyfélnek sem.
Az elhúzódás oka részben a túlterheltség, a
segítő bírósági dolgozók alacsony létszáma,
a gyenge technikai felszereltség, a szakvélemények igen lassú elkészülése, illetve maguknak az ügyfeleknek és az ügyvédeknek a
sokszor nem etikus, perelhúzó tevékenysége.
A praxisomban a rekord 19 év volt, egy
ügyben ennyit kellett várni az ítélethozatalra.

Ha már szóba került az etika: több cikluson keresztül elnöke volt az ügyvédi kamara etikai bizottságának. Hogyan látja
ebből a szemszögből a szakmát, történtek-e változások az elmúlt időszakban?
A rendszerváltozás előtt a járásunkban 8-10
ügyvéd volt, most pedig 55. Nem indokolt ez
a mértékű növekedés, mert ennyivel nem
nőtt meg sem az ügyek száma, sem a fizetőképes ügyfélkör – a kenyérharc során pedig
sajnos nem mindig etikus a viselkedés. A
másik, szerintem nagyon fontos változás,
hogy annak idején az ügyvédi munkaközösségben – Szentendre egyébként híres volt a
jó közösségéről – a jelölteket nevelték, tanították, nemcsak a jogra, hanem a megfelelő
magatartásra, az etikára is. Ma már a fiatal
ügyvédek ezeket a viselkedési normákat nem
ismerik megfelelően, bár ennek társadalmi
okai is vannak, hiszen nem hozzák magukkal
ezeket a családból, az iskolából. A kamarában végzett tevékenységem során azt tapasztaltam, hogy akik ügyvédi munkaközösségben voltak jelöltek, illetve ügyvédek,
azokkal szemben ritkábban és enyhébb panaszok merültek fel, mint a többieknél.

Mit tart a legnagyobb sikerének a pályáján?
A siker fokmérője az ügyfél. Talán az egyik
legnagyobb elismerés, ha az ellenérdekű
ügyfél – az ellenfél szót soha nem használom
– kéri a segítségemet egy másik ügyben. A sikernek egyébként sok formája van: sikernek
élem meg az olyan „apró dolgokat” is, amikor
például egy gyermekelhelyezési ügyben az
édesapa megkapja a gyermekét, siker, ha a
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bontóper során kibékülnek a házastársak.
Büszke vagyok arra, hogy több alkotmányjogi
panaszomnak is helyt adtak. A 90-es évek
elején sikerült elérnem – részben peres úton,
részben peren kívül –, hogy a magyar állam
minden olyan HIV-fertőzött személynek kártalanítást fizessen, akik transzfúzió útján fertőződtek meg. Ez pokolian nagy munka volt,
több évig tartott. Felemás érzéseim vannak
ezzel kapcsolatban: örömteli volt, amikor valaki időben megkapta, és tudta élvezni az előnyeit, de sajnos előfordult, hogy az érintett
időközben meghalt.
Dicsekvéssel mondom: egész életemben
semmiféle kitüntetést nem kaptam, viszont
az egyetlen ügyvéd vagyok az országban, aki
Freddy Mercury-díjat kapott. Szentendrén ketten kaptuk meg ezt a kitüntetést, a másik díjazott Kertész Péter újságíró. A díjat
elsősorban a prevenciós munkámért kaptam.
25 éve végzek önkéntes munkát a HIV-pozitívok és az AIDS-esek körében, alapító tagja vagyok a PLUSS Egyesületnek.

Április 1-jén nyugdíjba ment, és szünetelteti ügyvédi praxisát. Mi motiválta a döntéshozatalban?
Nehéz döntés volt, de önkéntes. Döntésemet
nem egészségügyi okok miatt hoztam meg,
nem untam meg a munkát, nem fáradtam
bele, nem égtem ki, amit elsősorban az alaptermészetemnek köszönhetek: kíváncsi vagyok, és ha bárki bejön hozzám, nyugodtan
végighallgatom, érdeklődve kérdezem. Úgy
gondolom, kíváncsiság és a türelem tekintetében megfeleltem az ügyvédi követelményeknek.
Említettem, hogy önkéntes munkát végzek a
HIV-pozitívok és az AIDS-esek körében. Az
utóbbi időben nagyon megfogyatkoztak a támogatók – nemcsak anyagi téren, hanem a
szellemi, fizikai területen is –, miközben a fertőzöttek és a betegek létszáma drasztikusan
emelkedik. Döntésemben nyomós indok volt,
hogy szeretnék több feladatot vállalni ezen a
területen.
Hogyan képzeli el a nyugdíjas életét?
Izbégen lakom 1976 óta. Nagyon szeretem
ezt a városrészt, egyszerű, rendes emberek
lakják. Szabadidőmben kertészkedek, olvasok, de nem tudom miért, alig van szabadidőm, mindig van valami kötelezettségem.
Igyekszem elmenni mindenhova, ahova hívnak, kiállítás-megnyitóra, összejövetelekre,
rendezvényekre. Ha úgy érzem, hogy túl nyugodt a nyugdíjas élet, akkor folytatom az
ügyvédi munkát.
Visszanézve az elmúlt évtizedekre, örömet és
szomorúságot érzek. Négynemzedékes ügyfeleim is vannak, de az ötödiket már nem
fogom szolgálni…
Németh Erika
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A Hold Utcai Óvoda
alapítványi báljáról

Idén márciusban negyedszer rendezte meg
a Hold Utcai Tagóvoda a Hold Ovis Bált. A
helyszínt – immáron harmadik alkalommal
– a Thermal Hotel Visegrád Superior biztosította a számunkra.
A kiváló hangulatú bálon idén is nagy számban képviselték magukat a szülők és a mulatni vágyó vendégek. Közel 100 fő ropta a
táncot Dj Leonard parádés zenéire, a színpad kizárólag a finom vacsora elfogyasztása
idejére ürült ki.
Az est házigazdájaként idén Béres Alexandrát köszönthettük, aki a tőle megszokott
kedvességgel, könnyedséggel vezényelte le
az estét, melynek egyik kedvelt eleme a
tombolahúzás. A tombolanyeremények idén
is szentendrei vállalkozóktól és a szülők felajánlásaiból, az általuk nagy gondossággal
hozott szép, hasznos tárgyakból, vagy valamilyen szolgáltatás felajánlásából állt: kiváló borok, értékes könyvek, vacsora-
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utalványok, wellness-belépők, neves bizsu
vagy kézműves üvegékszerek… A fődíjak: a
Wiking Yacht Clubtól hajóvezetői tanfolyam,
a Look Your Best V8 Fitness Stúdió nyolcalkalmas bérlete és a Golf Tanya golfoktatása.
A Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány jövőre
lesz 20 éves. Az alapítványnak, és az alapítványt támogatóknak, illetve a bálokból befolyt bevételeknek köszönheti a Hold Utcai
Ovi az udvar teljes felújítását, a négymászókás csúszdás várat, a korszerű libikókákat,
a játszóeszközöket, a biztonsági kiskapu felszerelését, a homokozók felújítását, illetve
az egyedülálló madárbarát tanösvény kialakítását, megvásárlását. A sok szép növény,
fák, bokrok, tuják, virágok – melyeket a szülők ültettek – teszik széppé, otthonossá az
óvoda udvarát. Az idei bál bevétele 450 000
Ft lett, melyet a csoportszobák előtti terasz
árnyékolására szeretnének fordítani. Az Alapítvány egy sikeres pályázatnak köszönhetően a jövő tanévben a közkedvelt
madarász ovi négyhavi díját és két nagy buszos kirándulás költségét tudja fedezni.
Az idei bál kiemelt támogatói a Thermal
Hotel Visegrád Superior, a Look Your Best V8

Fanta kutya fejlesztő foglalkozása

Nagyon kedves vendég látogatott el már többször a Bárczi Gusztáv Általános Iskolába.
Fanta kutyával, aki egy labrador keverék, a második osztályos tanulók ismerkedtek meg.
A szokatlan foglalkozás során a gyerekek nagyon sok mindent tanulhattak kutyától és gazdájától egyaránt. Gyermekeink bemutatkoztak neki, pórázon vezették, megetették, utánozták a mozgását, különböző játékos feladatokat végeztek közösen. Volt, akit félelemmel
töltött el a találkozás, de Fanta
kutya fegyelmezett és nyugodt magatartása bebizonyította, hogy erre
semmilyen okuk nincs. Jó hangulatú, vidám órát töltöttünk együtt.
A Közelebb az Állatokhoz Közhasznú Alapítvány szervezésében
került sor erre a találkozásra. Köszönet dr. Varga Orsolyának és
Csörgő Balázsnak, akik nagy szeretettel, türelemmel, odaadással
foglalkoztak a tanulókkal. Reméljük, hogy hamarosan újra eljönnek
hozzánk!
Varga Gyöngyi
gyógypedagógus

XXVIII. évfolyam, 8. szám

Szentendre és a Wiking Yacht Club voltak.
Jövőre ismét bálozunk! Tartsanak velünk!

Gerzsényi Melinda
szülő

Bálunk kiemelt támogatói:
Thermal Hotel Visegrád, GT – Print, Look
Your Best V8 Fitness Stúdió, Wiking
Yacht Club, Golf Tanya, TI Collection, Bujdosó Pincészet, Hilltop Neszmély Borászat, Operett Színház, Leányfalusi Príma
CBA, FotoXLstudio, Kiss Böllér Kft., RC
Modellek Szentendre, Hubay Ház Karácsony Múzeum, Balázs Katalin sminkmester, Aranysárkány Étterem, El
Mariachi Étterem, Teatrum Café, Szita
Méhészet, Szelence üvegékszer, Dorn
Szalon, Kolibri Nails Szalon, Rácz Zita
festőművész, Bencsik Elizabetta festőművész, Gallina Ági kineziológus, Torner
Noémi kineziológus, Fáy Kata kineziológus, Takács Bernadett művészeti oktató.
Minden szülőnek köszönjük a támogatását!

Nyílt nap a gondozási
központban

A Szentendrei Gondozási Központ (Sztaravodai út 2.) nyílt napot tart május 9-én,
pénteken 9.00–12.00 óra között.
Amennyiben nyugdíjasként tartalmas
időtöltést, szakszerű segítséget, hozzátartozóként megbízható ellátást keres,
látogasson el hozzánk, tájékozódjon nappali és házi gondozási szolgáltatásunkról, pillantson be bejáró időseink egy
napjába!
Szeretettel várjuk!
További információért keresse a 06 (26)
311 964-es számon Kecskésné Sipos
Andrea intézményvezetőt vagy Csizmadia Ildikó mentálhigiénikus munkatársat.
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Szeniorok figyelem!

Április végén változatos, izgalmas
programokkal folytatódnak a szenior
tanfolyamok Szentendrén!

A hallgatók kérésére már április végén
folytatódnak a szenior képzések Szentendrén. A Zsigmond Király Főiskola és a
Szentendrei Önkormányzat által közösen
szervezett „50+”-os tanfolyami képzések
április 29-én, kedden az angol tanfolyamokkal folytatódnak. Aki tavasszal az első
szintre járt, most a másodikon, aki a másodikon, most a harmadikon, aki a harmadikon most a negyediken folytathatja,
de természetesen szívesen vesszük az új
jelentkezéseket is! A nyelvi kurzusok kedden és csütörtökön lesznek, így három és
fél hét alatt lezajlanak majd.
Ezzel együtt május 19-én, hétfőn reggel 8
órakor kezdődik a jógatanfolyam is, amelyet Dr. Drimál István tart. A kurzus minimálisan 7 fővel indul el, de az előzetes
jelentkezések alapján szinte garantált a
létszám.
Ugyanezen a napon, május 19-én, hétfőn

Szentendre új szemszögből

Családi fotókiállítás nyílik október 1-jén a Városháza Polgármesteri Galériájában. Szentendre
ezzel a kiállítással köszönti az elmúlt négy évben beköltözött új
városlakókat.

Bízom abban, hogy városunk szépsége, élhetősége a mindennapokban
is nyugalmat és boldogságot hoz Szentendre minden lakója számára! Célunk, hogy
az itt élők úgy érezzék, számukra városunk
az igazi otthon. Ennek érdekében kiemelt
hangsúlyt fektetünk a hagyományok, múltunk őrzésére, de a folyamatos beruházásokkal és a lokálpatriotizmus erősítését
célzó programokkal a közös jövőnk jobbá
tételén is dolgozunk.

az Aranykorközpontban Kínai workshop
lesz, 15 órától.
Az első részben dr. Kun Zsuzsanna medicina és rehabilitációs szakorvos beszél általánosan a kínai orvoslásról, a második
rész a manuál terápia és a kínai orvoslás
összefüggéseiről szól, a harmadik részben
pedig dr. Maró Eszter beszélne a csontritkulásról, a diétáról és a mozgásterápiák
fajtáiról. A workshopon a részvétel teljesen
ingyenes!
Május 30-án pénteken, reggel 9-től indul a
Hamvas Béla szövegolvasó kurzus, amelyen a szerző legismertebb műveit elemezzük közösen – dr. Jászberényi József
kultúrtörténész vezetésével.
A kurzusokra jelentkezni minden hétfőnszerdán-pénteken 15 és 17 óra között
lehet az Aranykorközpontban (Szentendre,
Dunakorzó 11). A kurzusok tandíja:
10.000 forint/fő, amely az ÁFÁ-t tartalmazza.
Telefon: 06-20/282-8787 hétköznap 8-18
óra között
Várunk minden szentendrei és Szentendre
környéki szenior hallgatót kurzusainkon!
Dr. Jászberényi József
Aranykor Központ
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 közösségünk 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!

Anyakönyvi hírek

Március hónapban 10 kisfiú
és 10 kislány született városunkban.

Márciusban 3 pár kötött házasságot.

Márciusban temetett
elhunytak:

Laszlovszky Antalné élt 100
évet
Hupek József élt 56 évet
Szili Zoltán élt 61 évet

13

Csikvári György élt 36 évet
Balogh Gábor élt 63 évet
Szűcs Judit élt 70 évet
Török Gábor élt 42 évet
Renner József élt 65 évet
Mogyorósi András élt 70 évet
Seller Andrásné élt 61 évet
Szakmáry László élt 91 évet
Fekete Istvánné élt 92 évet
Molnár László élt 83 évet
Hornyák Istvánné élt 88 évet
Dr. Balázs Gyula élt 86 évet
Dr. Németh István Antal élt 76
évet

Dr. Dietz Ferenc
polgármester

Szentendre Város Önkormányzata
szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

Georgios Tzortzoglou – yorgos
művész

HOMAGE Á VAjDA LAjOS
című kiállítására

Helye: Városháza Polgármesteri Galéria
Záró-megnyitó időpontja:
május 3. szombat, 17:00
A résztvevőket köszönti
Dimitrisz Jannakakisz
görög nagykövet

A kiállítást lezárja
dr. Dietz Ferenc polgármester

A megnyitót követően a Lázár cár téren
hagyományteremtő szándékkal kerül
megrendezésre az első Görög-nap,
melyre a Szentendrei Görög Nemzetiségi
Önkormányzat szeretettel
invitálja Önöket
dr. Dietz Ferenc
Szentendre Város polgármestere

Tudatjuk mindenkivel, akik ismerték,
hogy szeretett testvérünk,
NEMERE RÓBERTNÉ SZÜL. ETTER ZSUZSANNA
2014. március 20-án,
életének 87. évében elhunyt.
Testvérei

Olvasson QR-kóddal!

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

KUlTúRA

Április 10-én nyílt meg
Szakács Imre fénnyel
átszőve című kiállítása
a budapesti Várnegyed
Galériában.

Tőkés László európai
parlamenti képviselő a kiállítás megnyitóján elmondta: Szakács Imre
Szentendrén élő festőművész több évet töltött külföldön, de akárhová vitte
az élet, mindig visszatért
hazájába. Mint mondta:
„A létezés és a végső
pusztulás soha meg nem
válaszolható kérdéseit feszegeti a művész filozofikus és teologikus
képeivel”.
Dr. Dietz Ferenc polgármester hozzátette: Szakács Imre több képzőművészeti egyesületnek meghatározó személyisége és alapítója,
köztük a Szentendrei Grafikai Műhelynek, a Szentendrei Régi Mű-

XXVIII. évfolyam, 8. szám

vésztelep Egyesületnek, amelynek 1995 tagja 1999-től az elnöke
lett, és hosszú ideje alelnöki tisztséget tölt be az Európai Művésztelepek Szövetségében. Az ő szervező munkájának köszönhető többek az is, hogy a több mint nyolcvanéves szentendrei művésztelep
megkaphatta a Magyar Örökség-díjat. „Az emberi élet egy izgalmas
– a jövőt tekintve – sötét és kiismerhetetlen labirintus. Ahol céljaink ellenére gyakran bolyongunk, keressük az utat – az élet értelmét kutatva – az egyik teremből a másikba. Ami bevilágítja a teret,
az Örökkévaló, a szeretteink, a barátaink, akikkel együtt küzdünk,
örülünk a sikernek és feledjük a bánatot. Szakács Imre a lelkesedésével, művészetével fénnyel szővi át a körülötte lévők életét. A
festményeiben vall az ÚT-ról, amely göröngyökkel van szegélyezve,
de megvilágítja a KERESZT. Érdemes elmélyednünk az alkotásaiban, hogy megtudjunk VALAMIT a fénnyel átszőtt világunkról. Kedves Imre, kívánom, hogy a Fény soha ne hunyjon ki benned!”
Szakács Imre olajfestményein ősi mitikus motívumok és szakrális
jelképek ötvöződnek. A művész gyakran használt szimbólumai: a
görgetett kövek, a madarak, a tojások, a fa, a föld, az eget összekötő vonalak és hullámok, valamint a fény. Szakács Imre rendkívüli
precizitással festi meg munkáit, a szürrealizmus eszközeit és a lírai
absztrakt formagazdagságát használva alakítja ki egyéni látásmódját.
A mintegy 25 olajfestményt bemutató kiállítás május 10-ig tekinthető meg.

Söndörgés a Zeneakadémián Felhívás kitüntetési javaslattételre

A 2014-es Budapesti Tavaszi Fesztiválon, április 5-én nagy sikerrel adott koncertet a Söndörgő Együttes a Zeneakadémián.

Írásunk a www.szevi.hu-n olvasható

Szentendre Város önkormányzata minden év augusztus 20-án, a városi ünnepségen adja át a Szentendre Város Díszpolgára kitüntető
címet és a Pro Urbe Emlékérmeket.

SZEnTEnDRE VÁROS DíSZPOLGÁRA cím adományozható – a város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként – annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, 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 adományozható.
PRO URBE EMLéKéREM adományozható
azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik
vagy amelyek a város fejlesztésében, a közszolgálati, az egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy
a gazdasági élet bármely ágazatában 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 Hivatalba 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 kitüntetésekre 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 elfogadni!
További felvilágosítás: Németh Viktória, jegyzői titkárság, (26) 503-365

2014. április 28.

KUlTúRA

Szentendrei majális – 2014

15

ElEVEN MAjÁlIS

Idén háromnapos koncertsorozattal köszöntjük a májust Szentendrén, csütörtöktől szombatig várunk benneteket az Elevenkertben, két lemezbemutató koncerttel, meglepetésekkel, és a szokásos családias fesztiválhangulattal, és reméljük, ragyogó
napsütéssel kint az udvaron!
május 1. csütörtök

18:00 fantom funk
https://www.facebook.com/fantomfunk
19:30 Petruska András (lemezbemutató koncert)
https://www.facebook.com/andrispetruska

21:00 efZámbó HDB (lemezbemutató koncert)
https://www.facebook.com/ef.ZamboHDB
22:30 Kettő Kettő tánczenekar
https://www.facebook.com/kettokettotanczenekar
május 2. péntek

18:00 Sickpicnic
https://www.facebook.com/pages/Sickpicnic/287617159073
19:30 Vulvakov
https://www.facebook.com/vulvakov
21:00 HaSzüna
https://www.facebook.com/halvaszuletettnagypapak
22:30 Presszó Tangó Libidó
https://www.facebook.com/presszotangolibido
május 3. szombat

18:00 Verőköltő
https://www.facebook.com/verokolto
19:30 Makarenkó
https://www.facebook.com/makarenko
21:00 Ricsárdgír
https://www.facebook.com/ricsardgir
22.30 Sajnosbatár
https://www.facebook.com/sajnosbatarzenekar.sajnosbatar

Május első napján a szentendrei Postás-strandon színpadi produkciók, koncertek, játékprogramok, vidámpark, ínycsiklandó ételekitalok várják a kikapcsolódni vágyó családokat.
Egész nap látogatható
programok:

Vidámpark
Magic Box játszótér
Rendőrségi bemutatók
Civil szervezetek és pártok sátrai
Kézműves foglalkozás
a Nagycsaládosok Szentendrei
Egyesületével
Csillám festés és lufi hajtogatás
Szentendrei Állatvédő Egyesület
Egészség sátor /elsősegély
bemutató
Délelőtti színpadi
programok:

10:30-10:50
BODy-HOLLy TORnA
éS DAnCE CLUB

11:00-11:30
ZSIRÁf PARÁDé – GÓLyALÁBASOK: A Nap és a Hold elrablása
11:30-12:00
WELLDAnCE – tánciskola

13:00-13:30
PInK PAnTERS – tánciskola

14:00-14:30
ZSIRÁf PARÁDé – GÓLyALÁBASOK: Gólyalábas huncutságok
14:30-15:00
U fOR DREAMS – tánciskola
15:10-15:40
WELLDAnCE – tánciskola

15:45-16:15
RETRO ZUMBA éVÁVAL
és TAníTVÁnyAIVAL
Koncertek:

16:30-17:30
Schwartz Dávid

18:15-19:00
Kádár Szabó Bence

19:30-20:15
Bódi Csabi (A Szentendrei Cigány

Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.)

20:30-21:00
Holdpont zenekar
21:15-22:00
Rock csontok

GöRöG-EST A lÁZÁR CÁR TéREN

Napijegy: 700 HUF
https://www.facebook.com/elevenkert

Május 3-án, szombaton 17 órakor a Polgármesteri Galérián
(Városház tér 3.) a Homage á Vajda Lajos – Georgios Tzortzoglou
(Yorgos) kiállításának záró-megnyitóját követően, kb. 18 órakor
szeretettel várnak mindenkit a Görög-napra a Lázár cár téren, melyet hagyományteremtő szándékkal rendez meg a Szentendrei
Görög Nemzetiségi Önkormányzat.

Támogatók:
http://www.zeneszoveg.hu/
https://www.facebook.com/ovodakert
https://www.facebook.com/forgacstarsasag

A Szentendrei árvácska Állatvédő Egyesület május elsején 10–17
óra között a Postás-strandon, kutyusokkal, kutyabemutatóval, gyerekprogramokkal várja minden kedves barátját, partnerét, az állatvédelem iránt érdeklődő lakosság látogatását!
(www.arvacska.hu és Facebook: szentendrei árvácska)

Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 11/A
A Dunaparti Művelődési Ház udvara

ÁRVÁCSKA MAjÁlIS
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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
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

POLGÁRMESTERI GALÉRIA
Városház tér 3.
Polgármesteri Galéria
Városház tér 3.
Május 3. szombat 17.00
HOMAGE Á VAjDA LAjOS
Georgios Tzortzoglou (Yorgos) kiállításának záró-megnyitója

DALMÁT KÁVÉZÓ
Bartók Béla út 8.
LéLEKVIRÁGOK
Piszkátor Ildikó mozaikművész
kiállítása
Megtekinthető május 24-ig

P’ART MOZI
Dunakorzó 18.
RéGI IDőK MOZIjA
– fotókiállítás
Megtekinthető május 6-ig

VLS PINCEMŰHELY
Péter-Pál u. 6.
VASALÁSOK
Majoros Gyula képzőművész
kiállítása
Megtekinthető május 18-ig, hétvégi
napokon, előzetes egyeztetés után:
06-20-349-0080

VÁRNEGYED GALÉRIA
Bp I., Battyány u. 67.
fénnyEL ÁTSZőVE
Szakács Imre festőművész
kiállítása. Nyitva május 10-ig,
keddtől szombatig 11.00-18.00
között

SZENTENDREI PROGRAMMElléKlET

P’ART MOZI
Dunakorzó 18.
Május 9. péntek 18.00
VOnALAK CSAK VOnALAK
Kemény Zoltán grafikusművész
kiállítása
A kiállítást megnyitja: dr. Rényi
András művészettörténész felvételről, bevezetőt mond: Török Katalin

Előadás

PETőFI KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYőRZő
EGYESÜLET
Stéger köz
Május 2. péntek 18.00
KLUBEST

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 vetítettképes előadása
Május 10. szombat 16.00
AGySEBéSZET RÓZSAfÜZéRREL
Dr. Csókay András idegsebész főorvos előadása
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 hagyaték gondozója

SZENTENDRE SZALON
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
Május 8. csütörtök 18.00
A STATISZTIKÁRÓL őSZInTén
Dr. Török Turul előadása
Az est háziasszonya, Ajtony Judit
szalonteával várja a vendégeket

Könyvbemutató

FERENCZY MÚZEUM
Barcsay-terem
Kossuth Lajos u. 5.
Május 10. szombat 17.00
SZEIfERT jUDIT BAKSAI
jÓZSEfRőL íRT MOnOGRÁfIÁjÁnAK BEMUTATÓjA
A könyvet méltatja: Gaál József
festő, grafikus. Közreműködik:
Homolya Attila előadóművész.
Információ: (26) 920-990; 06-20466-4543, www.facebook.com/
ferenczymuzeum,
www.femuz.hu

Balett

PMK SZÍNHÁZTEREM
Pátriárka u. 7.
Május 31. szombat 10.30
DIÓTöRő BALETTGÁLA
A Diótörő Balettiskola év végi bemutatója

Zene

DMH BARLANG
Dunakorzó 11/A.
Május 6. kedd 19.00
jAZZ KLUB – BORBéLy MŰHELy
Házigazda a Borbély Műhely:
Borbély Mihály – szaxofon, Tálas
Áron – zongora, Horváth Balázs –
bőgő, Baló István – dob.
Vendég: Hajdu Klára – ének
Belépőjegy: 1000 Ft, diák, nyugdíjas: 700 Ft

DUNAPARTI MŰVELőDÉSI HÁZ
UDVARA
Dunakorzó 11/A.
Május 17. szombat 10.00-22.00
SZEnTEnDREI DOBBAnÁSOK
A pilisszentlászlói Kékvölgy Waldorf
Iskola családi napja játékokkal, sok
zenével
P’ART MOZI
Dunakorzó 18.
Május 9. és 30. péntek 17.30
CSALÁDI néPDALénEKLéS
Vezeti: Lázár Enikő

Egyéb

DUNAPARTI MŰVELőDÉSI HÁZ
Dunakorzó 11/A.
Május 3. szombat 9.00-18.00
BÜTyKöLDE
éS fELnőTTMEGőRZő
9.00-13.00: Bütykölde – anyák
napi ajándékok készítése
10.00-18.00: Felnőttmegőrző –
Társasjátékos klub

Mozi

P'ART MOZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak hagyományos
filmek esetében: felnőtt: 800 Ft,
diák/nyugdíjas: 700 Ft, csoportos:
11-30 főig: 600 Ft, 31 főtől 500 Ft
április 28. hétfő
18.30 A HASONMÁS (93’) (16) –
Dosztojevszkij klasszikusának filmadaptációja
20.05 SAINT-TROPEZBAN TÖRTÉNT
(100’) (12) romantikus vígjáték

április 29. kedd
17.00 MŰGYŰJTőK ÉS MECÉNÁSOK

XXVIII. évfolyam, 8. szám
–Török Katalin beszélgetéssorozata
18.30 SAINT-TROPEZBAN TÖRTÉNT
(100’) (12) romantikus vígjáték
20.15 BORGMAN (113’) (16) - fekete humor
április 30. szerda
18.00 BORGMAN (113’) (16) - fekete humor
20.00 SZÁZKARÁTOS SZERELEM
(95’) (12E) f.: Emma Thompson és
Pierce Brosnan
május 1. csütörtök
17.00 RIO 2 (102’) kn
19.00 BÉRGAVALLÉR (98’) (16) –
Sofia Vergara, Liev Schreiber,
Woody Allen, Sharon Stone

május 2. péntek
17.00 RIO 2 (102’) kn (A nagysikerű
RIO folytatása…)
18.45 TRANSZCENDENS (120’)
(16E) f.: Johnny Depp
20.45 BÉRGAVALLÉR (98’) (16) –
Sofia Vergara, Liev Schreiber,
Woody Allen, Sharon Stone

május 3. szombat
17.00 RIO 2 (102’) kn (A nagysikerű
RIO folytatása…)
18.45 ANGÉLIQUE (113’) (12) –
romantikus francia kalandfilm
20.40 SZÁZKARÁTOS SZERELEM
(95’) (12E) f.: Emma Thompson és
Pierce Brosnan

május 4. vasárnap
15.30 RIO 2 (102’) kn
17.15 AMAZÓNIA (83’) (6) – Egy
film, amely boldoggá teszi a gyerekeket és lenyűgözi a felnőtteket
18.45 SZERELEMPATAK (70’) (16) –
Sós Ágnes új filmje – szenzációs!
20.00 JOE (117’) (16) – főszereplő:
Nicolas Cage és Tye Sheridan

május 5. hétfő
18.30 BÉRGAVALLÉR (98’) (16) –
Sofia Vergara Liev Schreiber,
Woody Allen, Sharon Stone
20.15 MOZART NYOMÁBAN (120’)
NAGY ZENESZERZőK NYOMÁBAN
SOROZAT IV/2.

május 6. kedd
18.30 SZIBÉRIAI NEVELÉS (104’)
(16) LÉLEKMOZI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.00 ANGÉLIQUE (113’) (12) –
romantikus francia kalandfilm 16
A P’Art Mozi
műsora:
http://partmozi..hu

2014. április 28.

OVIGAléRIA a Pismány hegyen

KUlTúRA

MOTTÓ: A vizuális nevelés célja, hogy minden kaput megnyissunk
a gyerekekben, majd a tőlünk telhető legtöbbet tegyük azért,
hogy ez a kapu nyitva is maradjon.

A szentendrei Napháza Óvoda új kezdeményezést indított el. Az
óvodájuk termeit alkalomszerűen OVIGALÉRIÁVÁ varázsolják át:
a falakra ismert hazai festő és grafikus művészek alkotásai kerülnek fel.
A vizuális nevelésre fókuszálva jött létre az ovigaléria. Az aktív,
mindennapi óvodai életbe szervesen épülnek bele a kiállított
művek. Az óvodai mindennapokat pár hétig e képek között élik
a gyerekek. Játszanak, énekelnek, táncolnak, esznek, alszanak,
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és részévé válnak a csodának.
A csoda pedig nem más, mint
művészet, ahol nincs idő, tér,
kezdet és vég, szavak vagy ítélkezés. A művészet pont olyan,
mint egy romlatlan, cserfes, lehetetlent nem ismerő gyerek.
A most induló galéria első kiállítója Tóth Ernő festőművész és
szobrász lesz, aki színeivel, ábrázolásmódjával jókedvre derít
gyereket, felnőttet egyaránt.
Tóth Ernő világában sosem
válik el az álom, a képzelet és
valóság, lehetséges és lehetetlen, jó és rossz, tragikus és mulatságos, arc és álarc, szép és rút. Minden képén sok szereplő
nyüzsög színes kavalkádban, legtöbbször vidáman életigenlőn,
de egyszerre nemcsak mindennek a színe van ott, hanem a fonákja is.
Egy kisgyereknek, aki most ismerkedik a világgal, nagyon izgalmas az egész teret betöltő, a képekből kilépő lények varázslatos
világa.
A képzőművészeti alkotások hozzásegítik a kicsiket a látható
világ jelenségeinek megértéséhez, a vizuális művészeti alkotások mélyebb átéléséhez. Mivel a gyerekeket a szüleik kísérik minden nap az óvodába, az ovigaléria lehetőséget biztosít a közös
élmény megéléséhez. Nap, nap után beszélgetés-indítóak lehetnek az alkotások szülő és gyermek között. A kiállítás megtekinthető minden érdeklődő számára, május 5–25. között, minden
munkanap 17–19 óráig a Napháza Magánóvodában, Szentendrén, a Balázs Árpád utca 7. alatt.
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A Szentendrei Kamarazenekar...
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35 éven keresztül szereztek örömet a zenekedvelő közönségnek: több mint húsz éve minden év augusztus 20-án ünnepi hangversenyt adtak a református templom kertjében, rendszeresen felléptek virágvasárnapkor a református templomban, adventkor
a Péter-Pál templomban, újévi koncertek alkalmával a Városházán és sorolhatnánk. fenyő Gáborral, a zenekar karnagyával az
1978-tól 2013-ig tartó időszakot tekintettük át.

...régen

fenyő Gábor zenekari ütőhangszeres
művész, karmester. 1975-ben költözött
családjával Szentendrére. 1973-tól a
MÁV Szimfonikus Zenekar tagja, 1989től a zenekari vezetés tagja, majd kilenc
éven át igazgatója. 1978-ban alapította
meg a Szentendrei Kamarazenekart,
melynek 35 éven keresztül a karnagya.
1997-ben Pro Urbe Emlékérem kitüntetésben részesült. Fia, Fenyő László világhírű gordonkaművész.

A kezdetek

1975-ben költöztünk újszülött kisfiúnkkal
Szentendrére. Feleségem, Mezey Erika rövidesen dolgozni kezdett a városi zeneiskolában, mint gordonkatanár. Megismertük a
muzsikus kollégákat és a város kulturális
életét. Úgy láttuk, elkelne egy városi zenekar, én magam titokban karmesteri ambíciókat ápoltam, így aztán egybegyűltünk a
zeneiskola tanáraival, volt növendékeivel,
néhány, a városban élő, hangszeren játszó
„civillel”, és elkezdtünk a magunk örömére

zenélni. Ez 1978 őszén történt. Decemberben már játszottunk egy műsorszámot a
város Bartók-emlékestjén, 1979 februárjában pedig a Városházán megtartottuk első
önálló hangversenyünket. Voltak, akik kételkedtek, főleg abban, hogy a város lakosai
között elegendő tagot találunk. Ebben igazuk volt, kezdettől a mai napig vannak a zenekarnak nem Szentendrén élő tagjai, de ők
teljesen egybeforrtak a helybeliekkel, és a
munka, amit közösen végeztünk, teljes mértékben a várost szolgálta. A város vezetői,
mindenekelőtt Marosvölgyi Lajos tanácselnök, erősen mellettünk álltak. Használhattuk a Városháza dísztermét, hébe-hóba
vásároltak nekünk hangszereket, de a legfontosabb az volt, hogy igényelték részvételünket a város ünnepi eseményein, és egyre
jobban megismert, megszeretett bennünket
a város közönsége is.

A tagság

A zenekar magja, gerince a vonóskar. Ennek
létszáma mindig 15-20 körül volt, de ha a
műsor úgy kívánta, fúvósokkal kiegészítve
elértük a 30 főt is. Az augusztus 20-i ünnepi
hangversenyeken néha szinte szimfonikus
méretet értünk el, és ennek megfelelő műveket is játszottunk. És milyen szólistákkal!
Voltak Kossuth díjas partnereink: Kincses
Veronika, Molnár András, nemzetközi hírű
szólisták: Kertesi Ingrid, Németh Judit, Wiedemann Bernadett, később világhírűvé vált
fiatalok: Bretz Gábor, Kelemen Barnabás.
De gyakran szerepeltettünk szólistaként a
városból származó fiatal muzsikusokat is,
és ez az ő pályájukon hatalmas lendületet
adott.
A zenekar tagsága fokozatosan újult meg.
Néha egy-két régi tag kimaradt (elköltöztek,
gyermeket szültek), de mindig jöttek újak,
akik fokozatosan átvették a zenekar hangzási, játékmódbeli hagyományait. A mostani
tagság kb. 15-20 éve nagyrészt változatlan
összetételben van együtt.

A sikerek

1980-81-ben a kamarazenekarra alapozva
országos Zenei-Képzőművészeti Tábort szerveztünk, híres, kiváló szentendrei festők,
szobrászok, keramikusok részvételével –
ilyet sehol az országban nem tudtak volna
összehozni! Nagyon szerettünk közösen fellépni a helyi kórussal, kezdetben Városi
Kórus, később Musica Beata Kórus néven.
Vivaldi: Gloria, Liszt Ferenc Krisztus oratóriumának, Bach nagy passióinak és a Karácsonyi oratóriumnak részletei, Mozart
Requieme – felejthetetlen előadások. Zenekarunk 1988-ban és 1996-ban Pro Urbe
Emlékérem kitüntetésben részesült.

A befejezés

Én magam elmúltam 71 éves, úgy hozta az
élet, hogy 2003-ban elköltöztem Szentendréről, így aztán meg-meglegyintett a visszavonulás gondolata, de nem volt szívem
hozzá, annyira szerettem, és szinte családiasan baráti közösséggé váltunk.
A megoldás kívülről jött: a Kulturális Központ
Nonprofit Kft. elhatározta a fiatalítást, létrehívta az Új Szentendrei Kamarazenekart, és
felkért annak vezetésére. Ez önérzetemnek
nagyon jól esett, de végül is úgy döntöttem,
ebben a korban teljesen új csapattal kezdeni
már nem lenne helyes. És azért sem, mert –
ahogy az előbb mondtam – annyira összenőttem a régi zenekarral, hogy ha ők mennek, megyek én is. Nem akartunk azonban
csak úgy „elpárologni” Szentendréről ennyi
szép és eredményes év után, ezért szerveztük meg a március 1-jei búcsúhangversenyt.
A lehetőségért nagyon hálásak vagyunk dr.
Dietz Ferenc polgármesternek.

A jövő

Megbeszéltük a régi tagokkal, hogy ha lehetőség adódik, azért dolgozzunk tovább, és
hogy ez szabályos formáció keretében tör-
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Kiállítás nemcsak
informatikusoknak!

A Szentendre Szalon tagjai Szegedre kirándultak, ahol megnézték A jövő múltja című
informatikatörténeti kiállítást. Megnéztük,
mert fontos része kultúránknak. Az informatika szédületesen gyors fejlődése miatt nem
kevés, amire visszatekinthetünk, pedig korunk szülötte, mondhatnánk „kortárs múlt”.
Ez az, amit láttunk, és meg kell mondani, világszínvonalon.

ténjék, keressünk új nevet. Így találtunk rá a
20. század kiváló magyar zeneszerzőjére,
Farkas Ferencre.
Hiányozni fog Szentendre, de mindig öröm
lesz visszaemlékezni az ott eltöltött 35 év
sok-sok szép emlékére.

...és ma

négyessy Katalin gordonkaművészt, a
zenekar tagját a kamarazenekar újjáalakulásának körülményeiről, a tervekről kérdeztük.

Tagja vagyok a Művészeti Tanácsnak, és
ezen keresztül kaptam visszajelzést a korábbi koncertekről. Ezek alapján úgy gondoltuk, hogy szükség van a változásra, ezért
2013 tavaszán leültünk Fenyő Gáborral,
Zakar Katalinnal, a zeneiskola igazgatójával
és Juhász Károllyal, a Kulturális Kft. művészeti vezetőjével. Szerettünk volna együttműködni Gáborral, hiszen maximálisan
elismerjük az eredményeit, a kvalitását, a
kapcsolatait. Gábornak 20-30 évre visszanyúló baráti társasága volt, akiknek egy
része műkedvelő muzsikus, s akiknek –
mivel nem profi zenészek - több próbára van
szükségük, melynek a pénzügyi fedezete
sajnos nem volt meg. A zenekart viszont

szerettük volna megújítani, jobbítani, mert
úgy gondoljuk, a szentendrei lakosok joggal
várják el, hogy minőségi, szép koncertet
kapjanak. Sajnáljuk, hogy Gábor végül nem
vállalta a zenekar vezetését, bár emberileg
megértjük, hogy ragaszkodik a régi együtteshez, hiszen 35 évig együtt zenéltek.

Régi- új tagok

Az új zenekar tagjai többségében a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola művész-tanárai. A régi
zenekarból átjött a fúvósok egy része, illetve
a vonósok között is vannak olyanok, akik korábban játszottak a zenekarban. Bár továbbra is kevés pénzből gazdálkodik az
együttes, a legfontosabb számukra, hogy a
hagyományos négy koncertet – újévi, virágvasárnapi, augusztus 20-i és adventi – a lehető legjobb színvonalon adjuk elő.
Az első koncertet az új felállásban tavaly augusztus 20-án adtuk, Fenyő Gábor vezetésével. Szeptembertől maradtunk vezető
nélkül, ekkor barátnőmmel és kolléganőmmel, Gyermán Júliával vállaltuk, hogy gazdái
leszünk a zenekarnak. A szervezésben
Schuszter Andrea, a Monarchia Zenekar
koncertmestere segít nekünk. Állandó karnagyban nem gondolkodunk, a fellépéseinkre mindig felkérünk egy kiváló karmestert.

Tervek

Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a zenekar menedzselésében, a
marketingmunkában, a közönségszervezésben, a zenebarátokkal való folyamatos
kapcsolatépítésben, -ápolásban. Örülnénk,
ha valaki megtalálná ennek a formáját, és
vezetné a zenekart. Szükségünk lenne támogatókra, szponzorokra, mert még sok kiaknázatlan lehetőség van a zenekarban:
felléphetnénk duóban vagy trióban, tarthatnánk irodalmi esteket, kamaraprodukciókat. Mindezzel öregbítenénk a város
hírnevét, erősítenénk a kulturális életet, és
bizonyítanánk, hogy nemcsak a festők városa vagyunk.

Egész nap Bohus Misi kalauzolt minket: a kiállításon, a rövid városi sétánkon, a halászlés ebéden és az országos egyetemi hálózat
szegedi szerver-központjának meglátogatásán is.
Vonaton utaztunk, és a hazautazás két és fél
órája kiváló alkalom volt a látottak összegzésére. Megállapítottuk, hogy a kiállítás és
Szeged remek párosítás, hogy az információs technika története méltó otthont kapott,
és kezelői mindent megtesznek a kiváló bemutatásért. Reméljük, hogy az ország minden iskolája és azok minden osztálya –
tantervi program alapján – megnézheti a kiállítást, és rövid időn belül elmondhatjuk:
nincsen olyan iskolás az országban, aki nem
látta a kortárs múltat.
Hiányoltuk, hogy a kiállítás a hőskor szereplőinek kevés emléket állít, kivéve néhány kimagasló egyéniséget. A korszak ennél
sokkal több értékes hazai személyiséget
adott a világnak. De ne kapkodjunk, minden
bizonnyal lehetőség nyílik majd, hogy időszaki- vagy más rendezvény keretében erre
is sor kerüljön.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a kiállítás a várt
szakmai-technikai történeti bemutatónál
sokkal bővebb, az információs társadalom
kialakulásának informatikai oldalát mutatja
be. A látogatók számára érthetőbbé válnak a
társadalmi változások okai. Ezért is javasoljuk, hogy minél többen – mindenki, aki meg
akarja érteni, milyen társadalomban él, mire
számíthat ismereteivel, tudásával, mit kell
még tanulnia - látogassanak el a kiállításra.
Köszönet és tisztelet a kiállítás létrehozóinak
és az üzemeltetőknek! Valóban gazdagabbak lettünk alkotásukkal!
A Szentendre Szalon nevében
dr. Gyarmati Péter
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úSZÁS

Nyuszi Kupa

A Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület 14 versenyúszója képviselte Szentendre
városát a Kistarcsán rendezett
XXII. Nyuszi Kupán április 12én, ahol több mint 350 úszó,
több mint 20 egyesület mérte
össze erejét.
érmeseink
Dömötör Emma Luca – 1
arany-, 1 ezüst- és 1 bronzérem
Csépke Boldizsár – 2 aranyérem
Masszi Noel –1 bronzérem
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Ruskovics Patrik – 1 bronzérem
Domján Dávid – 4 aranyérem
Kákonyi Ákos – 1 bronzérem
Fiú váltó: Szántó Bálint, Földi
Patrik, Kákai Ákos, Domján
Dávid – 1 bronzérem
Nem feledkezünk meg azokról
sem, akik ugyan éremmel
még nem, de kitartó munkájukkal és helyezéseikkel tovább vitték a Szentendrei
Kinizsi Honvéd Sportegyesület
és Szentendre város jó hírnevét: Vándor Sára, Nagy Zorka,
Ruskovics Péter, Skach Iván. A
gyerekek edzője: Mihály Norbert.
Gratulálunk minden Kinizsis
versenyúszó elevennek!

úSZÁS

úszóverseny a Rákóczi iskolában

Április 12-én nagyszabású járási úszóverseny helyszíne volt a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanuszodája. Az „amatőr” úszóverseny célja versenyzési lehetőség biztosítása a járási
iskolák alsó tagozatos, versenyengedéllyel nem rendelkező, úszást
kedvelő gyerekei számára. Az egyéni és csapatversenyeken az első
három helyezett érmet kapott. A legizgalmasabb – mint minden
évben – a váltóverseny volt.
Köszönet a kb. 150 versenyzőnek és az őket kísérő szülőknek, pedagógusoknak a jó hangulatú, sportszerű versengésért. Reméljük,
hogy jövőre még több iskola képviselteti magát a járási úszóversenyen. A verseny eredményei az iskola honlapján megtalálhatók:
www.sziirfig.hu
Az első helyezettek

1. osztály
gyorsúszás: Bátka Fanni (Rákóczi), Kiss Máté (Rákóczi)
hátúszás: Bátka Fanni (Rákóczi), Fiál-Varga Ágoston (Barcsay)
2. osztály
gyorsúszás: Csévi Sára (Rákóczi), Conzadori Luká (Izbég)

hátúszás: Berényi Zoé (Rákóczi), Merész Benedek (Templomdomb)
3. osztály
gyorsúszás: Petrovics Kíra (Leányfalu), Rékási Szabolcs (Rákóczi)
hátúszás: Csobán Darinka (Rákóczi), Sági Ádám (Templomdomb)
mellúszás: Csobán Darinka (Rákóczi), Kákonyi Bence (Rákóczi)
4. osztály
gyorsúszás: Izinger Bodza (Rákóczi), Papp Attila (Leányfalu)
hátúszás: Ferencz Réka (Tahi), Papp Attila (Leányfalu)
mellúszás: Czifrik Tünde, Papp Attila (Leányfalu)
pillangóúszás: Izinger Bodza (Rákóczi), Papp Attila (Leányfalu)

GERINCJÓGA és MEDITÁCIÓ

Hotel Waterfront
Szentendre, Dunakorzó 5.

Hétfőn és pénteken 18:30-tól, szerdán reggel 8:00-tól. ScHWeDer JózSef jógaoktató 06 30 9421 644
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Szentendrei csapat az országos
táncversenyen!

SPORT

Immár másodjára számolunk be Szentendre város legújabb tánciskolájának, a Pink Panthers Akrobatikus Rock and Roll Táncsport
egyesületének a sikereiről! Április 5-én álltak újra rajthoz a helyi növendékek egy klubközi meghívásos versenyen, ahol a következő
eredmények születtek:
Children kategória: Horváth András Simon – Krecz Dorka 3. hely
Serdülő kategória: Jankuy Tamás – Krecz Kata 1. hely
Junior kisformáció: Diamonds (Nagy Laura Noémi, Nagyváradi Eszter, Baricz Luca, Kecz Kata, Kovács Rita, Kovács Eszter) 1. hely
Izbégi Pumák (Tóth Brigitta, Polyák Laura, Veres Alexandra, Sárdy
Kata, Juhász Dóra, Deák Dóra) 4. hely
A gyerekek fantasztikus eredményeket söpörtek be, edzőjük, Németh Árpád nagy örömére!
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lABDARúGÁS

Április 5., Kőzúzó úti pálya
Szentendre VSE – Kerepesi SBE 6-1 (2-1), megyei III. o.
Góllövők: Fényes B (öngól), Szabó Gy., Krasznai V., Székely M.,
Kis B., Wasilewski P.
A Szentendre folytatja „tavaszi hadjáratát”: zsinórban ez volt a
negyedik, ezúttal legnagyobb arányú győzelme. Dombay Zsolt
edző: Célunk a dobogó! A negyedik helyen állunk, és most sajnáljuk igazán az ősszel elhullajtott pontokat!
Április 6., Leányfalu
Leányfalu SE – Piliscsaba SE 2-0 (0-0), megyei II. o.
Góllövők: Antall A., Virok V.
A hazaiak a mérkőzés elejétől nagy iramot diktáltak, de nem sikerült gólt szerezniük. A vendég kapus jól védett és szerencséje
is volt (három kapufa!). A második félidő is a Leányfalu fölényét
hozta, bár a Piliscsaba is veszélyeztetett. A meccs az utolsó negyed órában két leányfalui gólt hozott – ezzel a Leányfalu a második helyen harcban áll az első három hely valamelyikéért.

Április 7., Pilisszentlászló
Szentendre VSE – Szigetmonostor 2-0 (2-0)
Góllövők: Szabó Gy., Dombay Zs.
A szentendrei csapat végig nagy fölényben játszott, több gólt lőhetett volna, de a szigetiek jól, sokszor önfeláldozóan védekeztek. A monostori kapus 11-est védett, és a kapufa is mentett!

KéZIlABDA
Ismét két verseny esett erre a hétvégére. Április 6-án, Budapesten
a Pestszentimrei Sportkastélyban a szentendrei székhelyű Pink
Panthers TSE felnőtt csapatai is rajthoz álltak!
Felnőtt B kategóriában Halász Gergő – Burai Nikolett 5. helyezést
ért el.
Felnőtt Nemzeti Kisformációban ezen a versenyen is indult a Pantheras csapata (Villányi Vivien, Mike Klaudia, Nagy Bianka, Horváth
Anett, Viola Zsófia, Burai Nikolett), akik idén már másodszor a dobogó második fokára léphettek! Ezzel a területi ranglista 3. helyére
sorolták magukat, és egyúttal indulási jogot szereztek az országos
versenyre április 26-án, Budapesten!

Napközis képzőművész
tábor

Piszkátor Ildikó és az Ikoladekor szervezésében a Bükkös-pataknál, 20 éves tapasztalattal, művészpedagógus vezetésével

A gyerekek a művészfoglalkozások keretében megtanulnak bánni az akril-, olaj- és
textilfestékkel, megismerhetik és kipróbálhatják a nyomatok, vésetek készítésének
technikáját, a spriccelést, festékfolyatást,
fújást, kaparást, lazúrozást, batikolást, valamint az alapozási technikákat. A tábor

Április 6., Móricz Csarnok

Szentendrei NKE – Marcali VSZSE 28-21 (14-9) NB I. B, nők
Végre jó játék, végre korrekt játékvezetés, végre jó kapusteljesítmény – és végre 2 pont! A szentendrei csapat jó játékkal
győzte le ellenfelét, és nagy lépést tett a bennmaradásért!
Budakalászi SC – Budakalászi MSE 32-20 (17-12) NB II., nők
A második helyen álló BSC magabiztosan nyerte a kalászi rangadót.

keretében megismerkedhetnek az üvegművészet csodáival az üvegfestés, üvegmozaik, üvegplasztika-készítés, gravírozás,
csiszolás, vágás keretében. Délutáni programjaink keretében játékok kísértetében
pataktúrákat szervezünk, süteményt sütünk, műhelyeket látogatunk.

Nemcsak megmutatjuk a technikákat,
hanem hagyjuk, hogy a gyerekek kipróbálják őket, és a kreativitáson keresztül fejlesszék személyiségüket 5 éves koruktól
kezdve.

Gerlai P.

Turnusok (8.00–16.00) között:
június 16-20., június 23-27., június 30.-júlis
4., augusztus 11-15.

Részvételi díj: 23 000 Ft/fő/hét. Az ár tartalmazza a napi háromszori étkezést és a
foglalkozáshoz szükséges alapanyagok
költségét. A díjat/előleget május 31-ig kérjük befizetni.
Információ: 06-20-364-5415, www.piszkator.com, facebook/Ikoladekor
Helyszín: Kovács László út 75.

Megnyílt! Szolárium stúdió a V8 uszodában!
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ADÁSVéTEl

lAKÁS, INGATlAN

APRÓ

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

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

ÁllÁST KÍNÁl

Étkezős vagy amerikai konyhás,
egyedi mérőórás, 50-60 nm-es téglalakást vennék két félszobával. Tel.
06-20-475-0381.

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

Munkatársat keresek ügyviteli alkalmazotti munkakörbe. Feltételek: vakon gépírás-tudás,
ECDL-vizsga (Word, Excel profeszszionális ismerete). Tel. (26) 300763.

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

Asztalost azonnali kezdéssel szentendrei munkahelyre felveszek. R-FA
Kft., 06-30-914-0739, 06-30-4916325.

Óbudai kulcsmásoló, gravírozó, köszörűs üzletembe szakembert keresek. Biztos megélhetés. Tel.
06-20-328-0065.

EZOTéRIA

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

EGéSZSéG

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

GONDOZÁS

Külön szobát, teljes ellátást és fizetést biztosítok gondozásért. Tel. 0630-251-3320.

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.

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

Eladó a Füzesparkban 56 nm-es, felújított lakás. Tel 06-20-355-2151.

OKTATÁS

Matematikából és fizikából korrepetálást, osztályozó- és javítóvizsgára
felkészítést vállalok. Tel. 06-30-8553543.

ÜDÜléS

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

ÜZlET

Kiadó 80 nm-es ingatlan Szentendre
központjában, a HÉV-állomástól 1
percre. Fűtés: gáz, fa, szén. Alkalmas: irodának, üzletnek, raktárnak,
rendelőnek, lakásnak (1 szoba, 2
félszoba, WC). Tel. (26) 310-297, 1820 óra között.

Az ARS et VITA Alapítvány könyvek,
iratok tárolása alkalmas száraz,
földszinti helyiséget keres Szentendre belvárosában. Ajánlatokat a
(26) 315-722-es üzenetrögzítős számon várunk.

Gitároktatást vállalok Szentendrén
és környékén bármilyen korosztálynak. Tel. 06-30-533-7304.

SZOlGÁlTATÁS

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

A Vasvári Pál u. 6. szám alatt 70
nm-es üzlet eladó-kiadó. Korábban

XXVIII. évfolyam, 8. szám
kávézóként üzemelt. Tel. 06-20-9345539.
Szentendrén, a Dózsa György út 26.
szám alatti ipartelepen, magánszemélytől kiadó 144 nm-es fűthető he-

lyiség. Belmagassága 5 m. A door
kapu mérete: 370 cm széles, 450
cm magas. Víz, villany, gáz almérővel, mosdók a telep ügyfélvárójában.
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

Bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-,
ácsmunka! Tel. 06-70-578-1468.

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

Csecsemő- és gyermekápolónak tanuló 21 éves lány gyermekvigyázást
vállal Szentendrén és környékén.
Tel. 06-20-775-9410.
Építés-felújítás! Vállalok lakásfelújítást, homlokzatszigetelést és
teljes körű kivitelezést referenciával és garanciával. Nova-Park Bt.,
06-20-341-4585.

Bádogos-, tetőfedő-, ácsmunkát vállalok! Kisebb munkákat is. Tel. 0620-323-3900, 06-20-332-4660.
• fotoxlstúdió • 06-30-631-7811 •
• www.fotoxl.hu •

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

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

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

HIRDETéS

2014. április 28.
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Viacolor és kültéri burkolatok
Kertépítés, gyepszőnyegezés,
öntözőrendszerek, kőmunkák
referenciával
Kerítések, rönktámfalak építése.

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

Hirdessen nálunk!

Kérdezze
hirdetésszervezőnket:
Borbély Edit
06 20 911 3232
edit.borbely@t-online.hu
Keressen minket
a Facebook-on is!

A Dunakanyar Magángimnázium
felvételt hirdet 9. és 10. évfolyamjaira
A 8 fős csoportokban emelt szintű
angol és történelem oktatás indul.
Állami, elismert érettségi,
biztonságos iskoláztatás

A TANULÁS NYUGALMA
Szeretettel várjuk a jelentkezőket:
Szentendre, Paprikabíró 21. (volt Provincia)

Tel: 06 30 4999 381

SZENTENDRE SZéPÜl

Megújult a Korona étterem homlokzata

Hídfelújítás

XXVIII. évfolyam, 8. szám

Folytatódik
a patakkotrás

FOTÓK: DR. DIETZ FERENC FACEBOOK OLDALA

FOTÓ: SZÉLES NÓRA
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