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Fülöp Zsolt

Miakich Gábor

Verseghi-Nagy Miklós

Holló István

Bemutatjuk a polgármesterjelölteket

Dr. Filó András

Szentendrén öt polgármesterjelölt méretteti meg magát az október 12-i
önkormányzati választáson. A jelöltek bemutatkozóját a szavazólapokon szereplő, sorsolás alapján kialakított sorrend szerint közöljük. Szentendre polgármesterjelöltjei 2014-ben: Fülöp Zsolt (Társaság az Élhető Szentendréért
Közhasznú Egyesület), Miakich Gábor (Magyar Szocialista Párt), Verseghi-Nagy
Miklós (Fidesz Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt), Holló
István (Jobbik Magyarországért Mozgalom) és dr. Filó András (független jelölt).
6-10. oldal

8 év, 8 nagy projekt, 8 milliárd forint

Nem búcsúzik, hanem most hátralép dr. Dietz Ferenc, Szentendre október 12én leköszönő polgármestere. A lapunkban adott interjúban számba veszi mindazokat az eredményeket, amelyeket elért nyolc és fél éves polgármestersége
alatt. Beszél arról is, miért döntött úgy, hogy most nem indul a választáson.

Újabb munkahelyteremtő beruházás

Bugyi László egy igazi lokálpatrióta városlakó, aki „hazahozta” a sikeres vállalkozását Szentendrére, és ezzel új munkahelyeket teremtett városunkban –
mondta a gyártócsarnok és bemutatóterem avatóünnepségén dr. Dietz Ferenc.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint a magyar gazdaság jövője az
olyan kis- és közepes vállalkozásokon múlik, mint az ISO Kft.
11. oldal

3-4. oldal
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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) 501 100
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

VÁROS
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Lezárult a legszebb virágos
előkert, erkély és ablak pályázat

Szentendre Város Önkormányzata versenyt hirdetett legszebb virágos előkert, erkély és
ablak címmel, melynek célja városunk, közvetlen lakókörnyezetünk ápolása, szépítése
és a környezettudatos szemlélet erősítése a városban élők összefogásának ösztönzésével. A pályázatra nemcsak kertek, hanem az előkert kategória mellett a virágos ablak
és a virágos erkély kategóriákban a társasházak, illetve belvárosi ingatlanok tulajdonosai is versenybe szállhattak.
Az ingatlanok megtekintése során a kertészmérnökökből álló zsűriben Pocsai Berta, a
szentendrei Kerekerdő Kertépítő Kft. ügyvezetője, Kudett Krisztina Szentendre Város Önkormányzatának zöldreferense és Mandula Gergely, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
közterület-fenntartási divízóvezetője dolgozott együtt, mely munka során számos igazán
szép és gondozott ingatlannal találkozhattak városszerte. Az értékelés során, a pályázó
kertek, erkélyek és ablakok rendezettségét, tisztaságát, igényességét, a saját kialakítású kertek és virágosítások ötletességét értékelték. A pályázat lezárásaként, a 2014.
október 2-án tartott díjátadón a résztvevők kertészkedéssel kapcsolatos díjakat és emléktáblákat vehettek át Szentendre Város polgármesterétől.

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 (Hév-nél)
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
Október 23-án CSÜTÖRTÖKÖN a
Vasvári Patika 8-14 NYITVA
utána ügyeletes péntek 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:
október 5. Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
október 12. Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
október 19. Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
október 26. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel: 310-868

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

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

Árvácska Állatvédő Egyesület
06 20 571 6502

Gyepmester 06 20 931 6948

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

A versennyel egyúttal köszönetet is szeretnénk mondani minden szentendrei lakosnak,
akik szép, rendezett, virágos portáikkal hozzájárulnak városunk szépségéhez.
Gratulálunk a díjazottaknak!
Legszebb Virágos Előkert díj nyertese: Erdész László
Legszebb Virágos Erkély díj nyertese: Szikriszt Józsefné
Legszebb Virágos Ablak díj nyertese: Kuts Béláné
Különdíjban részesültek: Vörös Edwárdné, Martini Emilné
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A LAP témÁjA

8 év, 8 sikeres nagy projekt,
8 milliárd forint uniós támogatás
NEM BÚCSÚBESZÉLGETÉS DR. DIETZ FERENC LEKÖSZÖNő POLGÁRMESTERREL

Három győztes választás és több mint
nyolc sikeres év áll Ön mögött, a nevével mégsem találkozhatunk a szavazólapon október 12-én. Mi ennek az oka?
A közvéleménykutatások számomra igen
kedvező eredményei ellenére tudomásul
vettem, hogy most a Fidesz-KDNP más
típusú
személyiségben
gondolkodik.
Városunk érdekei és a támogatóim érveit
mérlegelve, úgy határoztam, hogy most
nem indulok sem polgármesterként sem
képviselőként.
Köszönettel
tartozom
minden ismerősnek és ismeretlennek, civilszervezetnek, vállalkozónak, építésznek,
művésznek, pedagógusnak, akik nap mint
nap biztattak, támogattak, lobbiztak és aláírásgyűjtést is szerveztek a függetlenként
történő indulásomért. Nagyon jól esett és
megerősített abban, hogy érdemes volt
Szentendréért dolgoznom!

Mint említette, minden közvéleménykutatás azt mutatta, hogy ön nyerne. Miért
döntött mégis úgy, hogy most nem
indul?
Az egyetlen kérdés az maradt számomra,
mint az elmúlt 8 és fél évben minden fontos
döntésemnél: „mi Szentendre érdeke?” A
megyei jogú városi ranghoz, a tervszerű városfejlesztéshez, az életminőség növeléshez
egyöntetű támogatás, széleskörű összefogás szükséges. Ez idén számomra politikai
okokból maradéktalanul nem elérhető,
ezért döntöttem úgy, hogy most nem indulok a választáson. A napi politikából kivonulok, de természetesen, ha az utódom
vagy a képviselők segítséget, tanácsot kérnek, állok rendelkezésükre.

Eszerint nem menekül, és nem is vonul
ki teljesen a közéletből?
Miért is tenném? Semmi okom nincs elmenekülni. Vannak persze, akik politikai
vagy személyes okokból támadnak, de a tények mindennél beszédesebbek! Az elmúlt
nyolc és fél évben soha nem látott fejlődésen ment keresztül Szentendre. 8 év alatt
mintegy 8 milliárd forint uniós fejlesztési forrást hoztunk városunknak, és saját erőből is
milliárdos értékeket teremtettünk. Az 1960as évek óta nem volt ilyen ugrásszerű és látványos fejlődés településünkön. Ráadásul
abban az időben szinte csak a kultúra területén voltak fejlesztések, míg a vezetésem
alatt a lakosság mindennapi életét megkönnyítő beruházások is szép számmal
megvalósultak. Nem menekülök tehát,
hanem büszkén készítek számvetést.
Kivonulni sem fogok a közéletből! Attól,
hogy október 13-án már nem polgármes-

terként megyek be a Városházára, én
ugyanaz az ember maradok, aki eddig voltam. Az utcán, a boltban, a piacon vagy akár
e-mailen, telefonon a választás után is megtalálhatnak, csakúgy, mint eddig. Továbbra
is szívesen segítek bárkinek, ha lehetőségem lesz rá. A közéletből való teljes kivonulás gondolata már csak azért sem
fordulhatott meg a fejemben, mert a családom múltja, a városunk iránti változatlan rajongásom is kötelez.

Nézzük akkor az ön által emlegetett
számvetést!
Mint már említettem, a nyolc és fél évemet
megelőző ötven évben összesen nem
történt annyi fejlesztés, mint a polgármesterségem alatt. Az 1000év+ kis és nagyprojektjeire egyaránt büszke vagyok! Hiszen
bármerre járunk a városunkban – és nem
csak a Belvárosban, hanem a Püspökmajorban, Izbégen, Pannónián vagy fenn a
Szarvashegyen – mindenütt tapasztalhatjuk
a fejlődést, az itt lakók mindennapi életét
könnyebbé, szebbé tevő fejlesztéseket és
felújításokat. Azért legbüszkébb nem ezekre
az építményekre, hanem a bennük működő
közösségekre, az elmúlt évek sikeres lokálpatrióta programjaira vagyok.

Abból az ön által többször emlegetett
8 milliárd forintnyi fejlesztési pénzből
mi minden valósult meg?
Olyan, a mindennapi életminőségünket javító beruházások, mint például a Szakorvosi
Rendelőnk teljes felújítása és orvosi műszerezettségének fejlesztése, az óvodáink
korszerűsítése, a Pannónia-telepi csapadékvíz-elvezetésünk megoldása, a Barackos
– Egres úti útépítéseink. És az olyan projektek, mint az árvíz elleni mobilfalunk építése,
a Belvárosunk, a Pajor-kúriánk és a MűvészetMalom impozáns megújítása, a Régi
Művésztelepünk rendbetétele. De nem felejtkezhetünk el a saját forrásból megvalósított fejlesztéseinkről sem, mint például a
Gondozási Központunk akadálymentesítése
vagy a Védőnői Szolgálatunk új épülete. A
politikai okokból támadott, de az itt élők körében hallatlanul népszerű V8 Uszoda és
Szabadidőközpontunk is siker, ahol hónapról hónapra sok ezer gyermek tanul úszni
vagy vízilabdázni. A V8-ról egyébként a városlakók mondtak valódi ítéletet azzal, hogy
lassan az 1 milliót közelíti a látogatók
száma az uszodánkban. A siker egyértelmű,
a többi csak múló politikai habverés.
Folytatás a 4. oldalon g
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Polgármester naplója

Október 6. hétfő
15.00 Vezetői megbeszélés

Október 7. kedd
10.30 Művészeti Tanácsi ülés
18.00 Ikon Csoport kiállítás-megnyitó
a Polgármesteri Galérián
18.30 Szentendre Európában könyvbemutató
Október 8. szerda
10.30 Sajtótájékoztató a Bánáti Sverák
óvodapedagógiai programról
Október 9. csütörtök
10.00 Apparátusi értekezlet
Október 11. szombat
16.00 Szoboravatás

A város hírportálja!

www.szevi.hu
E-mailcímünk:

szevi@szentendre.hu

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

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy október 17én (pénteken) a Hivatal 8.00–12.00
és 13.00–16.00 óráig fogadja az ügyfeleket, október 18-án (szombaton)
pedig zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző
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Folytatás a 3. oldalról g

Mégis a közösségépítést a beruházások
elé helyezte.
A beruházások akármilyen nagyszerűek és
szükségesek voltak, akármennyire szereti
őket a média, csak kő, beton, aszfalt – holt
anyag. Az orvosok, a védőnők, a pedagógusok hivatástudata, a művészek alkotásai, a
díszpolgáraink, a Pro Urbe, a Mecénás, a Talentum és egyéb díjazottjaink tettei töltik meg
ezeket élettel.
Különösen büszke vagyok a lokálpatriotizmus, a szentendrei tudat, a városi kötődés
erősítése során elért eredményeinkre. A
Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva, a Művészet
és Mámor Borfesztivál, a Dumtsa Korzó
majd a Dumtsa Forgatag, a diákpolgármester választás, a gyereknap, a „Ki Mit Tud?”,
az Adventi Gyertyagyújtás, a Városi Jótékonysági Bál, az Angyalmama rendezvény, a
Polgármesteri Galéria kiállításai mind olyan
közösségi események, ahol ott van városunk
apraja, nagyja. Sokat harcoltam érte, de
most végre megvalósul a Helytörténeti Múzeum, és megjelennek a helytörténeti kötetek is. Fontosnak tartom városunk épülése
szempontjából a református és az evangélikus óvoda elindítását. A szentendrei művészeti életet pedig ismét Kulturális Fővárosi
rangra emeltük. Nem csak a helyi, országos,
sőt nemzetközi hírű alkotóink támogatásáról, új köztéri szobrairól, Horváth Béla komolyzenei koncert-sorozatáról is beszámolhatok. Elképesztő sport- és tanulmányi
eredményeink az egyesületeink és az iskoláink kiváló helyi pedagógusait dicsérik.
Nagy előrelépés volt a gasztronómia területén az Aranyfakanál-díj megalapítása. Bár
nem kívánom vissza, de a 2006-os és a
2013-as árvíznél is jelesen vizsgázott Szentendre a lokálpatriotizmusból.

A munkahelyteremtésről, mint a város
jövőjének egyik meghatározó eleméről
sokszor beszélt a különböző átadásokon. Ezen a területen melyek a legfontosabb eredmények?
Valóban az egyik lényeges elem, hogy a
Diego, az Aldi, a Ford Hovány, a napokban átadott ISO-Thermo csarnok mind-mind munkahelyeket teremtett a városunkban és a
hamarosan nálunk letelepedő Mahart leányvállalat is meghirdeti álláslehetőségeit.
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De, azért van más stratégiai elem is. A városunk jövője ugyanis azon múlik, hogy képesek vagyunk-e továbbra is stratégiában
gondolkodni, határozott célokért keményen
dolgozni, mint amilyen a Dumtsa-terv és az
1000év+ program. Ennek keretében például tudunk-e tudásközponttá válni. A Szent
István Egyetem a Concerto Irodaházban, a
Budapesti Gazdasági Főiskola a felújított
Teátrumban indít hamarosan különféle
képzéseket. De nem szabad elfeledkeznünk a ZSKF-fel közösen működtetett
Aranykor Központról és a Szenior Akadémiánkról sem.

Melyek azok a beruházások, amelyek
elindultak és jól működő projektként
hagy az utódjára?
Több ilyen van. A napokban raktuk le például
az Egres úti óvoda alapkövét, az intézmény
jövőre már több mint száz gyermektől lesz
zsivajos. A Dunakanyari csatornázás is
folyamatban van, a munkálatok megkezdődtek. Ez több száz szentendrei család életminőségét javítja, ingatlanjai értékét emeli.
A Concerto program keretében már zajlik a
Hamvas Béla út 2-10. társasház energetikai
felújítása, amely az ott élők számára nemcsak korszerűbb, szebb otthont jelent,
hanem jelentős rezsi-megtakarítást is.
Ha már rezsiről beszélünk, milyen pénzügyi helyzettel adja át a várost?
Városunk költségvetése stabil, önkormányzati adósságunk a reorganizációnak és az
állami segítségnek köszönhetően nincs. A
félévi beszámolóban a bevételeink meghaladják a kiadásainkat és a közelmúlt beruházásaiból jelentős adóbevételek várhatók.
Több forrásunk marad és a 2014-2020
uniós ciklus lehetőségeinek jó kihasználásával további töretlen fejlődés áll Szentendre előtt.

Milyen terveket hagy az utódjára?
A Dunakorzó felújítása már több mint terv,
hiszen nemcsak a látványterv, hanem a kormányülésre szánt felterjesztés is elkészült.
Remélem, hogy a megvalósítás is hamarosan megkezdődik!
A másik nagy városmegújítási projekt – ami
szintén az előkészítés fázisában van –, az
úgynevezett intermodális közlekedési csomópont, amely a HÉV-állomást, a Volán
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buszpályaudvart, az üzleteket – egészen a
volt TÜZÉP telepig –, valamint a Dunán kialakítandó új kikötőt foglalja magába. Ez
korszerű, utasbarát közlekedést jelentene,
ahol végleges helyet kapna a házi és a gyermekorvosi rendelőnk, és lenne egy egész
héten nyitva tartó Vásárcsarnokunk is új
szolgáltatásokkal.
A tervek közül kiemelkedik a megyei jogú
város, amely Dunakanyar fővárosává tenné
településünket nagyobb lokálpatrióta tudattal, több fejlesztési forrással, magasabb
életminőséggel az itt élők számára.

Kétségtelenül impozáns eredmények és
tervek, de most mégis búcsúzik…
Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem búcsúzom, inkább köszönetet mondok annak
a sok embernek, civilszervezetnek, egyháznak, akik támogattak munkájukkal, tanácsaikkal, észrevételeikkel a nyolc és fél éves
polgármesterségem alatt. Köszönöm a
szentendrei nyugdíjasaink, az itt élő gyermekes családjaink szeretetét, a városunk
büszkeségeinek számító művészeink gyakran kritikus, de építő jellegű szavait, a helyi
vállalkozók értem való kiállását. Köszönet
képviselőtársaimnak, a FIDESZ-KDNP-nek,
országgyűlési képviselőinknek, a járási és a
TÖOSZ polgármester kollégáknak a közös
munkáért. A közvetlen munkatársaimnak,
elsősorban dr. Molnár Ildikó jegyzőnek, Puhl
Márta gazdasági vezetőnek és a hivatal, a
Kulturális Kft., a TDM és a Városi Szolgáltató, bölcsődénk, óvodáink, iskoláink valamennyi dolgozójának. A Városfejlesztési
Egyesületem, a Művészeti Tanács és a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete elkötelezett
tagjainak.
Nem gondolt arra, hogy az emlékezetes
pillanatokat, a tapasztalatokat meg kellene osztani a szentendreiekkel?
Amikor a közalapítványunk tagjainak anekdotákat meséltem az elmúlt évek emlékeiből, többen arra biztattak, hogy adjak ki
ezekről a történetekről egy könyvet. Erre
egyelőre még nem érzek késztetést, de azt
tervezem, hogy a múltról, jelenről és a jövőről írok rendszeresen a szentendreitortenetek.blog.hu oldalon.

Köszönöm az interjút! És sikeres civil
életet kívánok!
Még egy gondolat, ami a legfontosabb! Nem
tudok eléggé hálás lenni a családomnak a
türelemért, a megértésért és a szeretetért,
amelyet az elmúlt nyolc és fél évben
kaptam tőlük. Külön köszönöm a feleségemnek, Csillának, hogy komoly és felelősségteljes munkája mellett nemcsak
támogatott a mindennapokban, de tevékenyen részt vállalt a közéletben az Angyalmama karácsonyi rendezvény, a Városi
Jótékonysági Bál, a Gyermeknap szervezése
során. Nélküle biztosan nem lett volna ilyen
sikeres a nyolc és fél éves polgármesteri ciklusom.

2014. október 6.

Önkormányzati
választások 2014
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c) személyes adatai kiadása megtiltása
A jelölő szervezetek 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 adatainak
kiadását a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
Ezen kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet illetve mozgóurna iránti
kérelmet is benyújtani.

Szavazás a lakóhelytől távol, a bejelentett
tartózkodási helyen

Tisztelt Választópolgárok!

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választására 2014. október 12-én kerül
sor.

Az alábbiakban szeretném felhívni szíves figyelmüket a választáshoz kapcsolódó néhány
fontosabb tudnivalóra.
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
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. A 2014. október 12-i
nemzetiségi önkormányzati képviselők választására kiterjedő hatállyal a nemzetiségi
választópolgárként történő nyilvántartásba
vétel igénylésének határideje 2014. szeptember 26-án lejárt, nyilvántartásba vételt
már csak a későbbi választásokra kiterjedően lehet kérni.

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 Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson.

A Braille írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2014. október 3. (péntek)
16-óra, míg egyéb szavazási segítség iránti
kérelem 2014. október 10. (péntek) 16 óráig
nyújtható be. Az ezt követően beérkező kérelem hatálya már csak a következő általános
vagy időközi választásra terjedhet ki.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet CSAK az
a választópolgár nyújthat be, akinek a 2014.
június 23-ig létesített tartózkodási helye érvényessége legalább 2014. október 12-ig
tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb a
2014. október 10-én (péntek) 16.00 óráig
kell megérkeznie a lakcíme szerinti vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2014. október 10-én
(péntek) 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 a 2014. október 10-én (péntek)
16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján, 2014. október 12-én 15.00
óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető
adatai pontos feltűntetésével (családi és utónév, születési név, születési hely, anyja neve,
személyi azonosító, igénylés), az igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben.
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 / Választás
2014 oldalon, valamint a Nemzeti Választási
Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.

Az alábbiakban szeretném felhívni figyelmüket a szavazás menetével kapcsolatban.

A választás napján, 2014. október 12-én 6órától 19-óráig van lehetőségük a választópolgároknak az urnákhoz járulni. Szavazni
kizárólag személyesen lehet a választópolgár
lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb 2014. június 23-ig tartózkodási helyet
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létesített, és ha az átjelentkezési kérelmét a
Helyi Választási Iroda jóváhagyta – bejelentett tartózkodási helyén.
A szavazóhelyiségben kizárólag az a választópolgár szavazhat, aki a szavazóköri
névjegyzéken szerepel, ezért a választópolgároknak személyazonosságukat, valamint
lakcím vagy személyi azonosítójukat igazolni
kell.
Ehhez feltétlenül vigyék magukkal a
a.) lakcímigazolványt és személyazonosító
igazolványt vagy útlevelet vagy vezetői engedélyt vagy
b.) lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolványt.

Szavazás 01-20. számú szavazókörökben:

Amennyiben a szavazásnak akadálya nincs,
az SZSZB átadja a választópolgár részére a
polgármesteri, egyéni választókerületi és megyei közgyűlési szavazólapokat.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy jelöltre, egy listára, a jelölt neve melletti, illetve lista feletti körbe
tollal két, egymást metsző vonallal lehet.
A vegyes választási rendszerben a választópolgár érvényesen csak egy polgármesterre,
egy egyéni választókerületi jelöltre és egy megyei listára szavazhat.
Ha ennél több jelöltre adja le szavazatát,
akkor a szavazatszámlálás során a Szavazatszámláló Bizottság a teljes szavazólapot érvénytelennek fogja tekinteni.
Szavazás a 800. számú nemzetiségi
szavazókörben:

Szentendrén települési szinten horvát, görög,
lengyel, roma, román, szerb, szlovák nemzetiségi választásra kerül sor, területi szinten
német, roma, román, szerb, szlovák, míg országos szinten görög, horvát, lengyel, német,
örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák
nemzetiségi választásra kerül sor.
A személyazonosság igazolását követően,
amennyiben a szavazásnak akadálya nincs,
az SZSZB átadja a választópolgár részére a
nemzetiségének megfelelő szavazólapokat.
Települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltek esetében a választópolgár a szavazólapon 1, 2, de legfeljebb 3 jelöltre
szavazhat.
Ha háromnál több jelöltre adja le szavazatát,
az leadott valamennyi szavazatának érvénytelenségét vonja maga után.
A területi és országos nemzetiségi önkormányzati szavazólapon szereplő listák közül a
választópolgár érvényesen csak egyet választhat.

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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Kérem, mutatkozzon be az olvasóknak!
Családi vállalkozásom van, amit feleségemmel közösen vezetünk. Boldog családban
élünk, három gyermekünk született, Bence
24, Eszter 22, Botond 16 éves.
Közel harminc éve élünk Szentendrén. Tizenhat éve vagyok önkormányzati képviselő.
2010-ben létrehoztuk a Társaság az Élhető
Szentendréért Egyesületet, alapítása óta elnöke vagyok. A TESZ fő célja, hogy – a politikai pártoktól függetlenül – tevékenyen
szerepet vállaljon Szentendre közéletében.
A Szentendrei Református Egyházközség
presbitere vagyok. Életemben meghatározó
szerepet játszik a hit. Felnőtt fejjel konfirmáltam, tértem hitre. Hiszem, hogy az Úr
azért küldött bennünket ide, hogy valahol otthon legyünk, hogy valahol szolgáljunk. Minden ember, aki megtalálja a helyét, az
önzetlen közösségi munkában teljesítheti
küldetését. Meggyőződésem, hogy a hit a
közéletben is megsokszorozódik.
Hiszem, hogy Szentendre társadalma újjáépíthető, közösséggé formálható az itt élők
érdekeit szolgáló önkormányzati vezetéssel,
a civilszervezetek, a szentendrei polgárok hatékony közreműködésével.

Miért vállalta a jelöltséget, mi az, amit
eddig Szentendréért tett?
Nem szívesen beszélek arról, hogy mit tettem
eddig a városért. Nem azért tettem, amit tettem, hogy egyszer majd jól mutasson egy választási bemutatkozásban, de tudomásul
veszem, hogy erre a kérdésre válaszolnom kell.
Kezdeményezője voltam a Református
Gimnázium ismételt létrehozásának, végigkísértem azt a hosszadalmas, tulajdoncserével járó folyamatot, amelynek eredményeképpen egy színvonalas gimnáziummal
gazdagodott Szentendre.
A képviselő-testület munkájában eltöltött 16
év alatt sok mindenben részt vettem, több
ügy elindítója voltam. Örömmel mondhatom, hogy sok sikerrel zárult. A TESZ fennállása óta rendszeresen szervez önkéntes
munkákat a város szépítése érdekében: a
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XXVIII. évfolyam, 17. szám

Bemutatjuk a polgármesterjelölteket:
FüLÖP zSOLt (tESz)

mobilgát-tisztítása, illegális hulladékok öszszegyűjtése,
városbejárások, problémák összegyűjtése,
megoldásuk kezdeményezése
A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttem a
számomra legfontosabb ügyeket:
• az 2013-as árvízi védekezésénél önkéntes segítőket toboroztam, irányítottam a
munkájukat.
• A Zeneiskola 21 tanszakát a megyei önkormányzat hétre akarta csökkenteni, sikerült megvédeni az oktatást (2008), 2013-ban
kezdeményeztem az iskola tetőszerkezetének felújítását is.
• Elindítottam a Szentendre környéki források vízminőségének teljes vizsgálatát és
az eredmények közzétételét.
• A PMK könyvtár megtartásáért gyűjtést szerveztem.
• Eredményesen lobbiztam a Rendelőintézet városi megtartásáért.
• Megszerveztem, hogy a szentendrei iskolák is részt vegyenek a MAGOSZ „iskola alma” akciójában
• A Skanzenban 10 éven át támogattam a
szentendrei gyerekek kézműves foglalkozását.
• Kezdeményezéseimből néhány ügy: városi zöldfelületek állapotának felmérése,
megújításának tervezése; a város határában
lévő bányatavak közös hasznosítása Budakalásszal; a volt orosz laktanya városi hasznosítása; a P’art Mozi elindítása; a
városképi felújítási alap létrehozása; a
játszótér-program elindítása; a központi
konyha felújítása; utcanévtáblák cseréje, pótlása.
• Legutóbb ezeknek a városrészeknek városüzemeltetési gondjait eredményesen képviseltem:
Szarvashegy,
Boldogtanya,
Püspökmajor, László-telep, Alsó-Izbég.
• Amiért mindig kiálltam, a nyilvánosság, a
közpénzek gondos gazdaként való kezelése,
a közösségek, egyesületek bevonása a város
vezetésébe, iskolák támogatása.
Folytatni szeretném az eddigi munkámat.
Polgármesterként a TESZ-es képviselőtársaimmal együtt eredményesebben és hatékonyabban, ezért vállaltam a jelöltséget. Ehhez
kérem a szentendreiek bizalmát.
Mik a tervei, milyen programra kéri a választók támogatását?
Terveim és a Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület (TESZ) programja:
TESZ – ÉSSZERŰ TERV
ÚJ SZEMLÉLETŰ ÖNKORMÁNYZAT
• A városi beruházások előkészítésével kapcsolatban szavazati, meghallgatási jogkö-

rökkel önkormányzati „polgárgyűléseket”
szervezünk.
• A költségvetésben külön alapot hozunk
létre a közterületek fejlesztése érdekében.
• A polgármesteri hivatalban hatékonyabb
ügyfélkiszolgálás lesz.
• A befizetett helyi adó 10%-ának felhasználásáról az adózó dönthet.
• A súlyadót és a parkolási díjakat kizárólag
az utak, járdák építésére, felújítására fordítjuk.
TISZTA KÖZÉLET
• Új közpénz-felhasználási szabályzat létrehozása, a korrupció lehetőségének kizárása.
• Minden közpénzből finanszírozott feladat
és szerződés nyilvános.
• Anyagi érdekeltség: polgármester, alpolgármester, városi cégek vezetői stb. jutalmat
csak abban az esetben vehetnek fel, ha az
önkormányzat vagy az önkormányzati cég
legalább 2 éve nem veszteséges.
VÁROSRÉSZEK
• Új közterület-felügyelő és térfigyelő rendszer kialakítása. Felállítjuk a Városőrséget.
• Közösségi terek létrehozása városrészenként.
• A HÉV-végállomást rendbe tesszük. A
11-es út csomópontjaiban lévő lámpák öszszehangolását kedvezményezzük.
OKTATÁS, KULTÚRA, IDEGENFORGALOM
• A bölcsőde, óvodák, iskolák további korszerűsítése.
• Az önkormányzatnak mecénás szerepet is
be kell töltenie, ezért művészeti és civil alapot hozunk létre.
• Művészeti és ifjúsági inkubátorház létrehozása.
• A nem hasznosított területek, ingatlanok –
Castrum, volt orosz laktanya, Teátrum, volt
TÜZÉP területe –„életre keltése”.
• A sport- és klubélet lehetőségeinek bővítése.
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
• Szentendrét tiszta várossá kell tenni.
• Városi energiacsökkentő akcióterv kidolgozása.
• A kerékpárutak fejlesztése, biztonságos
kerékpártárolók létesítése.
• A városi közlekedés átszervezése.
• A szelektív hulladékgyűjtés megkönnyítése.
• Lakótelepeinken haladéktalanul beindítjuk
a „Közösségi kert”-programot.
NYILVÁNOSSÁG
• A képviselők a szentendreieket szolgálják,
ezért elemi kötelességük munkájukba bevonni az állampolgárokat, velük egyeztetni,
kommunikálni.
• A polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a városi cégek vezető tisztviselőinek
vagyonnyilatkozata nyilvános.
• Széleskörű tájékoztatást adunk – az igények felmérése mellett – a beruházásokról,
fejlesztésekről.
• A városrészekben negyedévente nyilvános
önkormányzati üléseket szervezünk.

2014. október 6.

Önnel, önökért, Szentendréért!

Kérem, mutatkozzon be az olvasóknak!
Miakich Gábor vagyok. Szeretem Szentendrét, szeretem az itt élő embereket. Ismerem
a város minden zegét-zugát. Mezőgazdasági
gépészmérnök, másoddiplomám szerint
gazdasági szakmérnök vagyok. Imádom
három gyermekemet és unokáimat.
Több civilszervezet tagja, néhánynak tisztségviselője vagyok. Elnökként szervezem a
Pest megyei Tűzoltó Szövetség, felügyelő bizottsági elnökként tevékenykedem a Szentendrei Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél, a
Magyar Tűzoltó Szövetségnél és a Szentendre Testvérvárosi Egyesületnél. Ebben a
ciklusban az általam kidolgozott és a megyei szövetségünk által támogatott, majd az
országos közgyűlés által elfogadott program
szerint végzi munkáját a Magyar Tűzoltó
Szövetség. Tisztelem, szeretem a tűzoltókat.
Tagja vagyok az Izbégi Baráti Körnek is.

Miért vállalta a jelöltséget, mi az, amit
eddig Szentendréért tett?
Ismerem a város minden szegletét. Több
mint 25 éve foglalkozom terület- és városfejlesztéssel, önkormányzati finanszírozással. Több cikkem, tanulmányom jelent meg
a témában.
Tősgyökeres szentendrei vagyok 300 évre
visszamenőleg, de tudom, a város mindig
befogadó volt. Ma is mind régi, mind újabb
lakói érdekeit kell szolgálnia.
Majd két ciklusban gyakoroltam is az elméletben elsajátítottakat.
Tanultam hibáimból, folytatni szeretném a
város akkori sikeres fejlesztését.
S bár a polgármesterségem alatti EU-s
ciklusban nyolcadannyi EU-s forrás volt az
országban, nagyságrendileg ugyanannyi beruházás volt, mint az elmúlt nyolc évben.
Talán már sokan elfelejtették, de akkor lett
új szárnya az izbégi iskolának, több óvodai
csoport is létesült, mi kezdtük el a bölcsőde
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Bemutatjuk a polgármesterjelölteket:
mIAkIch GÁBOR (mSzP)

bővítését, a Barcsay iskolabővítő felújítását.
Ekkor újult meg a Kőzúzó utca egy nagy
összefogással. Több
csatornázási ütem valósult meg, a pismányi
csatornázáshoz kapcsolt útfelújítással váltak járhatóvá az utak. Akkoriban épült meg
a gát-kerékpárút a kaszinótól a Dera-patakig. A közvilágítás korszerűsítése nemcsak
sok új lámpát, Szentendre típusú kandelábereket, nagyobb fényerőt, de a közvilágítási költségek csökkentését is jelentette. A
gázmotor-beruházás pénzt hozott a VSZ
NZRt.-nek, ezt a bevételt a fűtési rendszer
korszerűsítésére kellett volna fordítani, helyette az utódok elherdálták. Ekkor épült
meg a Földhivatal, bővült a Rendőrség. A bíróság új helyre költözött. Ezek a fejlesztések más ügyeknek nyitottak utat. Sok
nehézség után megépítettük a tűzoltó-laktanyát. Köszönet minden tűzoltónak a türelemért, és azért is, hogy ilyen széppé tették
környezetüket. Hosszú évek szakmai munkájával és sok-sok lakossági egyeztetéssel
olyan szabályozási tervet készítettünk,
amely ma is megállja a helyét. Az azóta
végrehajtott változtatások nem a város érdekeit, csakis lobbiérdekeket szolgáltak.
Talán még sokan emlékeznek az akkori
nagytakarításokra is. Az egész várost megmozgató árvízi védekezésre. Akkor szerezte
meg a hivatal az ISO minősítést. No de
hagyjuk a felsorolást! Bizonyára akkor is
voltak hibák, de nem szólamok, hanem végiggondolt ügyek mentén tettük a dolgunkat. A helyi lapban izgalmas viták zajlottak,
minden nézet megjelent. A diskurzusok
sokat segítettek a jó megoldások megtalálásában.
Büszke vagyok arra is, hogy régi városi hagyományokat felélesztve létrehoztuk a városi szilvesztert, a dalmát Szent Iván-napot,
a szerb búcsú városi ünnep lett, akkor lett
remek program az Ister-napok, most is köszönöm a DMH-sok ötletét, munkáját.
De több helyi emlék helyreállításában, létesítésében is részt vettem barátaimmal.
Fehér-kereszt a Kálvária úton, Csicserkói
kopjafák, Szerb-kereszt, Kisforrás Izbégen,
Mária-szoborfülke a volt szőlős mellett, Szőlősgazdák keresztje, lakótelepi imahely csöveinek elrejtése faburkolattal és ez a sor is
folytatható. A rendszerváltás után mi kezdtük újraszervezni május elsején a munkások ünnepét.
Mik a tervei, milyen programra kéri a választók támogatását?
Azért vállaltam a jelöltséget, mert soha többet nem akarunk
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• V8-féle Simon-ügyet, 586 millió forint tartozás elengedést,
• Gázmotor-ügyet, ami 100-200 milliós
veszteség,
• Városi szolgáltató felelőtlen pénzköltekezését,
Mert
• Ezután mindig felelős, szakmailag jól előkészített, tisztességes városérdekű beruházásokat akarunk.
Ezután mindig felelős, tisztességes, városérdekű vagyongazdálkodás lesz.
Ezután átszervezzük a városüzemeltetést, a
munka meghatározása, ellenőrzése a hivatalba kerül.
És mert
• A polgármester és a képviselő-testület
tagjai a város első szolgálói, elsők az egyenlők között, nem hatalmat képviselnek.
A polgármesteri hivatal van a város lakóiért
és nem fordítva, minőségi ügyintézést és
szolgáltatásokat fog nyújtani.
A Városi Szolgáltató valóban szolgálni fog,
legyen az hulladékszállítás, közterület fenntartás, távfűtés, bármilyen feladat. Jó munkaszervezés, megbecsült dolgozók, szigorú
ellenőrzés a jó minőségű munka biztosítéka.
A várost ma öt fő „vonzerő”-csoport jellemzi.
Súlyuk ma egyeltalán nem egyforma. A régmúltat az alig bemutatott Ulcisia Castra, a
múltat a szerb kereskedőváros vallási és
építészeti emlékei, a közelebbi múltat a festők városa máig ható történései jelenti, és
mára nem hagyható figyelmen kívül a hetvenes évek képzőművészeti újításai és a
Szentendrei Teátrum és Nyár hagyományai.
A múlt bemutatását és a fejlődést szerencsésen kapcsolja össze a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. De ezen témákat fogja
keretbe az itt élt, élő és majdan élő emberek tehetsége, a hely szelleméhez is kapcsolható aktivitása, tudása. A részletes
programom a facebook oldalamról elérhető.
És még egy kérdésről őszintén kell szólni.
Sokan biztattak, induljak el független jelöltként. Ám aki ismer, az tudja, még a látszatát is kerülöm annak, hogy a mai
helyzetben, egy általam alapított és sok sikert elérő közösséget magára hagyjak. Az
nem én lennék. Az sem lehet, hogy a valós
baloldali értékek, a „kisember-pártúság” ne
jelenjen meg a képviselő-testület működésében.
Hát ezért vállaltam.
A kialakítandó rendért, tisztességért, a
városért és a város lakóiért.
ÖNNEL, ÖNÉRT, SZENTENDRÉÉRT!
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„Otthonunk és büszkeségünk,
Szentendre”

Kérem, mutatkozzon be az olvasóknak!
Verseghi-Nagy Miklós vagyok, 47 éves mérnök, tanár, felsővezető. Édesapám a tisztességre, a kemény és becsületes munkára
nevelt, míg édesanyám a nyitottság és a
mások iránti tisztelet fontosságát tanította.
Feleségemmel és négy gyermekemmel
1998 óta élünk Szentendrén. Első munkahelyem az Ericsson Magyarország volt, ahol
11 évig dolgoztam. Ezután 6 évig ügyvezető
igazgatója voltam a KFKI számítástechnikai
csoport több leányvállalatának, majd a közszférában, a Semmelweis Egyetemen helyezkedtem el, ahol jelenleg az operatív
főigazgatói posztot töltöm be.
A vezetői tapasztalataimat nem csak könyvekből szereztem, hanem a gyakorlatban.
Tudom, hogy Szentendre előtt a következő
években hatalmas lehetőségek állnak. Ezek
kiaknázásához határozott vezetőre van
szükség, aki alkalmas arra, hogy döntéseket hozzon és azokat végre is hajtassa, aki
képes együtt gondolkodni az ország vezetésével, és képes meghallani azok hangját is,
akik segíteni akarnak!

Miért vállalta a jelöltséget, mi az, amit
eddig Szentendréért tett?
A Keresztelő Szent János plébánia közösségének régóta aktív tagja vagyok, így a helyi
hírek mindig eljutottak hozzám. Az életem
és szakmai sikereim ismertek voltak, és egy
idő után a városvezetés is felkért egy-egy
feladatra. Tevékenykedtem felügyelő-bizottsági elnökként a városi szolgáltatónál,
illetve vezettem a környezetvédelmi munkacsoportot. Mai napig részt veszek a Szentendrei Konzervatív Esték programsorozat
szervezésében, ahol sok, a közéletben aktív
városlakót ismerhettem meg. Tisztában va-

VÁLASztÁSOk

XXVIII. évfolyam, 17. szám

Bemutatjuk a polgármesterjelölteket:
VERSEGhI-NAGy mIkLóS (Fidesz)

gyok tehát azzal, hogy hogyan működik a
helyi politika, hogyan születnek a döntések.
2012-ben pályáztam a gazdasági alpolgármesteri pozícióra, amelyet végül ugyan egy
másik induló nyert el, de ez volt az a pont,
amikor elhatároztam, hogy a gondosan előkészített pályázati koncepciómat – a város
fejlődésének érdekében – meg szeretném
valósítani. Valójában ekkor kezdődött el az a
kölcsönös érdeklődés a helyi Fidesz csoport
és köztem, amely először rövidebb beszélgetésekben öltött testet, majd később komoly műhelymunkává alakult át. Az
együttgondolkodás és a közös munka végeredménye az lett, hogy tavasszal a Fidesz
csoport meghatározó többsége engem javasolt Szentendre polgármesterjelöltjének.
Ezt a javaslatot ezután megerősítette a Fidesz Országos Választmányának elnöksége
is. Ezt komoly elismerésnek, de még inkább
hatalmas felelősségnek tartom. A FideszKDNP már önmagában is egy erős szövetség, de ennél sokkal szélesebb társadalmi
összefogást tűztem ki célul. A városnak és
az önkormányzatnak újra egymásra kell találnia, a civilekben rejlő erőforrásokat nem
hagyhatjuk elveszni. Minden erőmmel azon
leszek, hogy a nekem bizalmat szavazókkal
közösen új lendületet adjunk szeretett városunknak.
Igyekszünk minél gyakrabban személyesen
találkozni az emberekkel, hogy elmondjuk
nekik a terveinket és hogy meghalljuk
valódi problémáikat. Az önkormányzat
asztalán lévő ügyekről képviselőjelöltjeink
segítségével tájékozódom. Hat képviselőjelöltünk jelenleg is a testület tagja, így
naprakészek a város ügyeiből, és nagy
segítségemre vannak a felkészülésben.
Az „újakat” sem kell bemutatnom, mindannyian Szentendre szerelmesei, és jelöltségük előtt is aktív közéleti tevékenységet
folytattak.

Mik a tervei, milyen programra kéri a választók támogatását?
A jó gazda gondosságával kell hozzálátni a
munkához. Mindenekelőtt számba kell vennünk az örökséget, hogy lássuk, hogyan áll
az önkormányzat, milyen jogi, pénzügyi kötelezettségvállalásaink vannak, mivel gazdálkodhatunk. Ha ezt tudjuk, akkor lehet
felelősen tervezni.
A meglévő apparátus tapasztalatára alapozva ügyfélbarát, gyors és hatékonyan mű-

ködő hivatalt kell kialakítanunk, pontosan
elhatárolt feladatkörökkel, ügyintézési protokollokkal és szigorú számonkéréssel.
Nem fordulhat elő, hogy valaki még csak választ se kapjon az önkormányzatnak feltett
kérdéseire.
Új alapokra kell helyeznünk az együttműködést a városi szolgáltató cégekkel. Én hiszem, hogy a cégek vannak a városért, és
nem fordítva, azaz ezeknél a nonprofit társaságoknál mindig a közérdek kell, hogy az
első helyen álljon.
Ha megvannak a határozott célok, adottak
a működés feltételei, azaz rend van az önkormányzatban, akkor rend lesz az utcákon
is. Nem fogja a lehulló vakolat elcsúfítani a
belvárost, a parkokban le lesz nyírva a fű, a
Duna-partot nem fogja beborítani a gaz és
a szemét.
A városi nagyberuházásokat racionalizálni
kell, és csak alapos tervezés után, szigorú
költségvetéssel és projektirányítással szabad bármibe is belekezdeni. Szentendre
nem engedheti meg magának, hogy olyan
milliárdokat felemésztő beruházásokat valósítson meg, amelyek később üzemi veszteséget termelnek.
Nagy lehetőségeket tartogat az önkormányzatok számára a 2014-2020-as uniós
költségvetési ciklus is. Nem szalaszthatjuk
el a pályázati úton megszerezhető uniós támogatásokat. Ehhez egy professzionális pályázat-előkészítő és projekt-menedzsment
csapat szükséges, amelynek minél hamarabb munkába kell állnia.
A konkrét fejlesztési feladatok között a legfontosabbnak tartom a városi távhőrendszer rekonstrukcióját, a csatornaépítést és
az önkormányzati fenntartású intézmények
energetikai korszerűsítését, amivel a
rezsiköltségekből faraghatunk le jelentős
összeget.
Az elmúlt időszakban sok energiát emésztett fel az, hogy elkerülje a város az anyagi
ellehetetlenülést. Eközben nem jutott elég
figyelem a hosszabb távú stratégiára, nem
sikerült egy határozott karaktert adni Szentendrének. Régióbeli szomszédjaink elmentek mellettünk. A várost most egy olyan hajóhoz tudnám hasonlítani, amely kint van a
nyílt vízen, a jó szél is fúj körülötte, de csak
sodródik, nem halad semerre, mert nincs
kapitánya, aki felvonatná a vitorlákat és
irányba állítaná a hajót. Biztos vagyok
benne, hogy a csapatom segítségével, következetes vezetéssel és sok-sok munkával
Szentendre visszanyerheti régiós vezető szerepét. Ehhez kérjük a szentendreiek támogatását október 12-én.

2014. október 6.

Csak tisztességgel! Szentendréért!

Kérem, mutatkozzon be az olvasóknak!
Holló István vagyok, helyi vállalkozó.
Gyerekkoromat Pismányban töltöttem,
majd rövid megszakítás után 35 éve folyamatosan ott élek feleségemmel és családommal.
1990-től társas vállalkozó, majd 1996 óta
egyéni vállalkozóként dolgozom Szentendrén és vonzáskörzetében. Büszke vagyok
arra, hogy vállalkozásom változatlan formában, ugyanazon a székhelyen működik több
mint 18 éve, és helyben adózik. A közel két
évtized alatt a tevékenységemből kifolyólag
rengeteg emberrel ismerkedtem meg, és
ezekből a találkozásokból sok értékes kapcsolat jött létre. Nincs olyan pontja a városnak, ahol ne dolgoztam volna, vagy kevés
olyan vállalkozása van, aki ne ismerne.
Pontosan és jól ismerem a város minden
zeg-zugát: Pismánytól Pannóniáig, Boldogtanyától Püspökmajorig.

Miért vállalta a jelöltséget, mi az, amit
eddig Szentendréért tett?
Több árvízi védekezésben, patak-kiöntésben
és egyéb természeti katasztrófák megelőzésében és kárelhárításában vettem részt
mint vállalkozó és mint magánember. Több
felajánlásom volt és van is a város részére,
amit nem szeretnék felsorolni, mert távol áll
tőlem a saját magam dicsérgetése, de amit
kértek tőlem a közösség érdekében, azt
minden esetben megtettem, és a jövőben is
meg fogom tenni.
Négy éve kerültem be a városüzemeltetési
bizottságba, ahol munkámat a legjobb tudásom szerint, úgy érzem, becsületesen elvégeztem (képviselői tiszteletdíjamat az
egyik helyi óvodának és egy köztéri szobor
felállítására ajánlottam föl). Két éve a VSZ
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Bemutatjuk a polgármesterjelölteket:
hOLLó IStVÁN (jobbik)

ZRT. felügyelő bizottságának a tagja vagyok,
mely szintén rengeteg
tapasztalattal és a
város ügyeinek az átlátásával ruházott föl.
Az elmúlt négyéves politikai múltam, illetve a
helyben lakás és a helyi
munkavégzés tapasztalataiból merített ambícióm vezetett oda,
hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom
felkérésére elvállaljam a polgármesteri jelöltséget. Már az indulásnál is ezekben
a színekben kezdtem el a politikai szereplésemet, és ezen a mai napig nem változtattam. Tudom, hogy ez nem a legkényelmesebb út, tudom, hogy nagyon sok előítélettel, és helytelen beidegződéssel kell
megküzdenem, de ez nem tántorít el, mivel
pont ez adja meg a kihívás lényegét. Ezért
kérek mindenkit, hogy elsősorban az embert és annak szándékát vegye figyelembe,
amikor szavazásra kerül a sor!

Mik a tervei, milyen programra kéri a választók támogatását?
A fent leírt tapasztalatokból merítettem a
politikai programomat. Látom, érzem és a
saját bőrömön tapasztalatom, hogy melyek
azok a tényezők, amelyek nehézzé, vagy
éppen lehetetlenné teszik a mindennapi
életünket. Ezért egyértelmű, világos és célratörő programot állítottam fel.
Ahhoz, hogy a város működése zavartalan
legyen, mindenképpen fenntartható fejlődési pályára kell állítani a helyi gazdaságot.
Unalmas már az a szlogen, hogy erre vagy
arra nincs pénz! De miért is nincs? Volt-e
valaha is következetes a város gazdaságpolitikája?
Foglalkozott-e valaki a helyi vállalkozásokkal valaha? Igen! Hogyan kell adót emelni,
hogyan kell lehetetlen helyzetet teremteni,
és közömbösen kárt okozni az embereknek? Na, ez idáig jól ment!
Eltékozolni az orosz laktanyát, bezárni a
MÁRKA üzemet, eladni a Papírgyárat, lebontani a kocsigyárat és a baromfi-feldolgozót, eladni a VOLÁN-telepet, a PEVDIT,
veszni hagyni a volt Tüzép területét, idegen
kézbe adni a Betongyárat (másnak megéri,
nekünk nem?) alkalmatlan területre tűzoltóságot építeni…
Ez az elmúlt 25 év produktuma!
Az én gazdasági koncepcióm pont az ellenkezője.
Ide kell csábítani a vállalkozásokat, megfelelő terepet biztosítani számukra a fejlődéshez, csökkenteni a cégeket sújtó helyi
adókat, a kedvező fekvésből adódóan fokozni a cégek vállalkozási kedvét, legfő-
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képpen a helyi vállalkozásokét. Ehhez adókat kell csökkenteni és megfelelő városi
(nem személyi) marketingpolitikát kell folytatni. Amennyiben ez sikeres, helyi munkaerőkre
támaszkodó
ipari-szolgáltató
szektort tudunk kiépíteni és megerősíteni,
ezzel bevételi forrást teremtünk. Ösztönözni
kell a stabilan itt dolgozó, de nem itteni
székhellyel rendelkező vállalkozásokat,
hogy Szentendrére jegyeztessék be cégüket,
és elsősorban szentendreieket foglalkoztassanak.
Meg kell szüntetni az ingatlanadót egy fő,
egy lakás vagy ház tulajdonának a tekintetében.
Szabad utat kell biztosítani a fiatalok letelepedésére és otthonteremtésre. Ehhez bővíteni kell a lakóövezet besorolású
területeket, fejleszteni kell a csatorna- és úthálózatot, megoldani a csapadék- és vízelvezetés akut problémáját.
A város turisztikai koncepciója, hogy minél
többen, lehetőleg több napos látogatásra
jöjjenek Szentendrére. Ehhez elengedhetetlen a meglévő értékek kihasználása, így például a Pap-sziget hasznosítása.
Fontos hangsúlyt fektetni a sportra: felújítani, karbantartani a biciklis utakat, karbantartani a sportpályákat, megszüntetni az
értelmetlen hatalmi rivalizálást, és inkább
magára a sportra koncentrálni.
Szentendre a festők városa. A festőké is!
Meg a képzőművészeké is, meg a zenészeké is, meg mindenkié, aki a kultúrát szereti, mert a kultúra mindenkié!
De Szentendre a szentendreieké! Az is volt a
régmúltban, és az is kell, hogy legyen a jövőben is!
Erre a feladatra és nem kevesebbre vállalkoztam.
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Kérem, mutatkozzon be az olvasóknak!
56 éves mérnök, jogász, közgazdász, szakmérnök, szakjogász, egyben igazságügyi
szakértő vagyok.
Harmadik generációs szentendreiként, születésem óta Szentendrén élek. Itt jártam
bölcsödébe, óvodába, az általános iskolát a
Rákócziban, a középiskolát Budapesten végeztem. A sorkatonai szolgálat után kezdtem meg felsőfokú tanulmányaimat.
1982-ben házasodtam össze Stefánovics
Katalinnal. Két fiunk, ifjabb András 29 éves
közgazdász, Andor 26 éves nehézgépkezelő.
Az általam tervezett és épített családi házunkban élünk Szentendre Belvárosában.
Nem voltam sem KISZ-, sem MSZMP-tag, és
természetesen nem voltam sem munkásőr,
sem besúgó. Éppen ezért hamar a „maszek” világ felé kellett fordulnom, és már
1984-ben, 26 évesen építőipari gazdasági
munkaközösséget hoztam létre.
1988-ban alapító tagja voltam a Szentendrén újjászerveződött történelmi Független
Kisgazdapártnak. 1997-ben időközi önkormányzati képviselő-választáson kerültem be
először – egyéni körzetből – a szentendrei
önkormányzat képviselő-testületébe, és a
Városüzemeltetési Bizottságot vezettem.
1998-ban második lettem a polgármester
választáson, de így is képviselői mandátumot szereztem.
1998-2002-ig tagja voltam Pest Megye Közgyűlésének is.
2002-ben nem indultam.
2009 februárjában, 21 év után, kiléptem a
Független Kisgazdapártból, és újjászerveztem a Szentendrei Jobbik alapszervezetét.
2010-ben a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje, illetve ősszel polgármesterjelöltje
voltam. Önkormányzati képviselő lettem, a
Jogi Bizottság tagja. 2012-ben kizártak a
pártból, mivel nem voltam hajlandó asz-
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Bemutatjuk a polgármesterjelölteket:
DR. FILó ANDRÁS (független)

szisztálni egy jobbikos korrupciós ügyhöz.
Azóta független képviselőként dolgozom.
Közvetlen lakókörnyezetemben szerveztem
gáztársulást, úttársulást és víz-csatornatársulást is. Több civilszervezetet alapítottam
és vezettem.
1999-ben a szentendrei Pismányi Mezőőrtorony Környezetfejlesztő és Környezetvédő
Egyesület választott alelnökének.
2006 augusztusában alapítottam meg a
Szentendrei Nemzeti-Konzervatív Kört. Kezdeményezésemre az egyesület 2008-ban
létrehozta a Szentendrei Turul Szoborért
Alapítványt. A szobor helyszíne már kijelölésre került, és a zsűrizett szobor bronzba
öntése zajlik a napokban.
A labdarúgás és a sportszeretet, a tanulás
mellett, végigkísérte az életemet. 1998-ig
aktívan futballoztam, ezért nem véletlen,
hogy alapító elnökének választott Szentendre akkor egyetlen megmaradt labdarúgó egyesülete, a Szentendrei Amatőr
Football Club.

Miért vállalta a jelöltséget, mi az, amit
eddig Szentendréért tett?
A jelenlegi indulásomat két tényező motiválta:
Azt tapasztaltam, hogy a párttámogatással megválasztott polgármesterek a jelölő
párt vagy a párthoz kapcsolódó oligarchák
utasításait hajtják végre. A „rendszerváltás”
utáni első polgármesterünk rögtön elajándékozta az „orosz laktanyát”. Ez a folyamat
aztán végigkísérte a várost az elmúlt 24
évben. Képviselői eskümhöz hűen, a testületből egyedüliként tettem büntetőfeljelentést a „pártérdek” nevében megvalósult
hanyag és hűtlen kezelés bűncselekmények
alapos gyanúja miatt, a „gázmotor”, a Fő
téri burkolat és a Vizesnyolcas ügyekben.
A másik ok, igen egyszerű lokálpatrióta
nézet, hogy Szentendrét olyan ember vezesse – aki azon kívül, hogy jó programmal
rendelkezik, rátermett, gyakorlata van és alkalmas – erős gyökerekkel kötődjön a
városhoz.

Mik a tervei, milyen programra kéri a választók támogatását?
Én valódi programot kínálok Önöknek!
Egy olyan alapvetéssel kezdeném, ami a jelenlegi közéletből hiányzik. Ez pedig a személyes felelősség problémaköre. A törvény
szerint mind a polgármester, mind a képviselők „laikusok”, ezért anyagi felelősség
őket a hibás döntéseikért egyáltalán nem
terheli. Ez számomra elfogadhatatlan! A polgári életben mindenki felelős a döntéséért.
A FELELőTLENSÉG KIRÁLYI KIVÁLTSÁG!
Olyan esküszöveget fogadtatnék el a képviselőkkel, amelyben az önkormányzatnak

anyagi kárt okozó polgármester és képviselő a döntéséért – az ötéves tiszteletdíjának erejéig – anyagilag is felelősséget
vállal.
KÖZLEKEDÉS
Legfontosabb feladat a Szentendrét elkerülő út mielőbbi megvalósítása.
Továbbra is óriási probléma, hogy Pismányból csak a Törökvölgyi-Egres utca útvonalon
lehet kijutni a 11-es főútra. A lehető legsürgősebben meg kell nyitni, illetve ki kell építeni a Barackos útról a Sztaravodai útra
levezető új utat. Ehhez a műszaki, jogi és
anyagi feltételek is rendelkezésre állnak.
OKTATÁS
Csak az épületfenntartás maradt önkormányzati hatáskörben. A szakképzés
kiemelt feladat, ezért a Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 10 éve abbamaradt építkezését be fogjuk fejezni.
Az általános iskolai férőhelyek iránti igény
folyamatosan növekszik. A város északi területe (Pismány, Petyina, Tyukos-dülő, Boldogtanya, Pap-sziget környéke, Szarvashegy) megérdemel egy iskolát. Ezt feltétlen
támogatom, és ehhez ajándék ingatlan is
rendelkezésre állhat.
SPORT
A leginkább közösségnevelő, egészséges
szabadidős tevékenység.
Meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a
versenysport és a tömegsport között ugyanúgy, mint a felnőtt- és gyermeksport között.
A Pap-szigeti strand problémájára a legrövidebb időn belül megoldást találok.
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS
Támogatom a még 2000-ben megfogalmazott település-fejlesztési koncepciót, és az
arra épülő szerkezeti terv alapján történő lakóterületi fejlesztéseket. Mind az ötöt!
Ezek leállítása jelentős kártérítési kötelezettséget róhat a városra.
BELVÁROS
A Szentendréről kialakított általános kép elsősorban a Belvároson keresztül fogalmazódik meg. Nehéz megtalálni az egyensúlyt
a turizmusra építkező vendéglátás és az élhető városrész között.
A súlypontot át kell helyezni a Dunakorzóra!
A parkolási rendszert felülvizsgálom.
ADóK
A jelenlegi városvezetés a 2006-os önkormányzati választást követően – úgy, hogy
erről a programjában hallgatott – bevezette
az építményadót. Máshol ez kompenzációkkal van körülbástyázva.
A helyi vállalkozásokat a központi adókon
túl terheli a helyi iparűzési adó, az építményadó és a telekadó. Így nem lehet munkahelyeket teremteni! Nem véletlen, hogy a helyi
vállalkozók a szomszédos településekre
menekülnek.

VÁROS

Újabb munkahelyteremtő beruházás
2014. október 6.
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A magyar gazdaság jövője az olyan kis- és közepes vállalkozásokon múlik, mint az ISO Kft. – mondta a nemzetgazdasági miniszter Szentendrén, a műanyag nyílászárókat gyártó ISO Kft. új üzemcsarnokának és bemutatótermének átadásán.
Varga Mihály szerint az ilyen fejlesztések azt jelzik, hogy a kormány
által megszabott gazdaságpolitikai keretek hatékonyan elősegítik
az új beruházások létrejöttét. A vállalkozási környezet javítását célzó
kormányzati lépések lehetővé tették a kis- és közepes vállalkozások
fejlődését – szögezte le a miniszter.

Dr. Dietz Ferenc polgármester és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Az ISO Kft. Szentendre ipari fejlesztési övezetében 1800 négyzetméteres gyártócsarnokot és 700 négyzetméteres irodát és bemutatótermet létesített mintegy 400 millió forintos beruházással. A
fejlesztéshez összesen 165 millió forint európai uniós támogatást
nyert el a vállalkozás az Új Széchenyi Terv keretében.
Varga Mihály hangsúlyozta: a kkv-k szerepe kiemelkedő a magyar
gazdaságban; csaknem 2 millió embernek adnak munkát. 2012ben a hazai össztermék (GDP) 55 százalékát állította elő ez a szektor, amelynek tavaly az exportteljesítménye és a kivitelen belüli
részaránya is nőtt.
A gazdasági miniszter megjegyezte, a kkv-k további növekedésének akadálya a finanszírozás hiánya. Jelenleg a magyar vállalkozások 80 százaléka hitel nélkül gazdálkodik, miközben a fejlett
országokban 15-20 százalék ez az arány – mutatott rá. Ezért szükség van a lanyha banki hitelezési aktivitás növelésére – fűzte hozzá.

sainak ösztönzésére, és egy 10 milliárd forintos panelprogram,
amely nagyjából 20 ezer lakásra fog kiterjedni.
A legfontosabb, hogy ismét 10 új munkahely létesült városunkban
– mondta dr. Dietz Ferenc az ISO Kft. új üzemcsarnokának avatóján.
A polgármester beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy az ISO
Kft. több mint 17 éves múltra tekint vissza. Kis családi vállalkozásból indult el, majd jelentős céggé fejlődött. A lokálpatrióta tulajdonos, Bugyi László „hazahozta” cégét városunkba, mert fontosnak
tartotta, hogy Szentendrét gyarapítsa vállalkozásával. A beruházásnak köszönhetően az eddigi 21 ember mellé 10 új munkaerőt
tudtak felvenni az ISO Kft.-be. A munkahelyteremtés mellett a befolyó iparűzési adó miatt is jelentős a város számára az új üzemcsarnok megnyitása. Az utóbbi időben több vállalkozás telepedett le
Szentendre ipari övezetében. Ezek a bevételek segítik a város további fejlődését, többet tudunk költeni az utakra, a művészetre, az
egészségügyre – hangsúlyozta dr. Dietz Ferenc.

Alapkőletétel

2015 szeptemberétől négy
új csoport indulhat az Egres
úti oviban. A beruházáshoz
196 millió forint uniós támogatást kapott a város.
A 250 millió forintos óvodaiiskolai felújítás (2010-ben a
Hold, a Szivárvány, a Vasvári
és a Püspökmajori óvodák),
a két mobil oviscsoportszoba (2011-ben a Vasvári
és a Püspökmajori), Concerto felújítások (2014-ben
a Püspökmajori és a
Bimbó), illetve az egyházi
(református és evangélikus 2009-ben és 2011-ben) óvodák indulása után elkezdődhet a pismányi új óvoda építkezése.

FOTÓK: SZENTENDRE TV

Napelemes közvilágítás átadása

Varga Mihály jelezte: a kormány arra törekszik, hogy a most induló,
2014-2020-as európai uniós költségvetési ciklusban a korábbinál
könnyebben hozzá lehessen jutni a támogatásokhoz. A tervek szerint a kis- és közepes vállalkozások normatív alapon is kaphatnának
támogatást.
A miniszter elmondása szerint az új szentendrei beruházás illeszkedik a kormány nemzeti épületenergetikai stratégiájába is, amelynek fő célja az épületek energia-megtakarítást eredményező
korszerűsítése. A program keretében energiahatékonyságot növelő
beruházásokhoz lehet állami támogatásokért pályázni. A kormány
1,1 milliárd forintot biztosít nyílászárók cseréjére és több mint 600
millió forintot háztartási nagygépek cseréjére.
Varga Mihály hozzátette, előkészítés alatt áll az a program, amelyben 5 milliárd forintot szánnak a kkv-szektor energia-megtakarítá-

Hunyadi-Berkes Katalin a Skanzenben megrendezett „Városháza
házhoz jön” lakossági fórumon vetette fel a Szarvashegyiek képviseletében a közvilágítás szükségességét, amely most 6 lámpával 3
millió forintból megvalósult.
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Bkk bérletpénztár helyett jegyautomata

Talán csak október elején tűnt fel azoknak, akik a fővárosba járnak dolgoznitanulni, hogy a HÉV-végállomásnál az új
bérletet már csak az automatánál válthatták meg.

A BKK szeptember 5-től tért át az új rendszerre, amikor a hagyományos menetjegyárusító fiók lehúzta rolóit. Az utasoknak
egyelőre lehet, hogy kényelmetlenséget
okoz áttérni a jegykiadó használatára, de az
országban egyre több helyen üzembe álló
automatákról pozitívak a visszajelzések.
A szentendrei önkormányzat megkeresésére a Budapesti Közlekedési Központtól az
alábbi tájékoztatást kaptuk az új rendszer
bevezetéséről.

„A Budapesti Közlekedési Központ 2012
májusában vette át a jegy- és bérletértékesítési feladatokat a BKV-tól. Akkor egy elavult értékesítési rendszert örököltünk,
melyet a kis lefedettséggel rendelkezésre
álló pénztárak, a rossz reputációjú automaták, a sokszor méltatlan körülmények között és kevésbé ellenőrizhető módon
dolgozó viszonteladók jellemeztek. Ezért a
BKK új értékesítési hálózat és stratégia kialakítása mellett döntött azért, hogy a 21.
század igényeinek megfelelő, a korábbinál
jóval színvonalasabb szolgáltatást nyújtsuk
ügyfeleinknek. Ennek egyik eleme a 300 új,
korszerű, éjjel-nappal működő jegy- és bérletkiadó automata telepítése Budapesten
és az agglomerációs településeken, mellyel
2015 elejére megháromszorozzuk értékesítési pontjainkat, és hatszor több kártyás fizetési lehetőséget teremtünk.
Korszerű jegy- és bérletkiadó automatáink
ma már nemcsak Budapest legforgalmasabb csomópontjaiban, hanem számos

HÉV-vállomáson, a főváros külvárosi,
kertvárosi részein is üzemelnek, illetve a következő hetekben-hónapokban is folyamatosan telepítjük a készülékeket. Tehát
mindenki kényelmesen megveheti termékeinket akár a lakó-, akár a munkahelyéhez
legközelebb lévő automatából.
A szentendrei (H5) HÉV teljes vonalán is
megtalálhatók az új BKK-automaták ahol
megvásárolható a legtöbb típusú HÉV-menetjegy, valamint egyéb BKK-jegy és -bérlet.
Szentendrén az eddig kötött nyitva tartással
működő jegy- és bérletpénztárt felváltotta
két új, éjjel-nappal működő BKK-automata,
ezzel megdupláztuk a HÉV-állomáson az értékesítési lehetőségeket.
Eredeti céljainknak megfelelően az intézkedés fontos eredménye, hogy a készülékek
termékkínálata szinte teljesen azonos az
ügyfélközpontokban, a pénztárakban és az
automatákban: megvásárolhatók a negyedéves, valamint a diákok számára igen kedvező szemeszterbérletek, a havi bérletek, a
napijegyek – akár az ügyfelek által egyénileg megadott érvényességi időtől is. A készülékek érmét, papírpénzt is elfogadnak és
visszaadnak, ezenkívül hagyományos és
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érintésmentes bankkártyával is lehet gyorsan és kényelmesen fizetni. A BKK-automatákból vásárolt termékekről egyszerűsített
számlát is igényelhetnek ügyfeleink, amelyhez honlapunkon előzetes regisztráció szükséges.
A tervezett 300 új, korszerű jegy- és bérletkiadó automata közül több mint 200 darabot már üzembe helyeztünk, amelyekről
ügyfeleink visszajelzései pozitívak.
Az automaták gyors vásárlást tesznek lehetővé, használatukat pedig nagyon egyszerű
elsajátítatni, ezért aki eddig még nem használta, arra biztatjuk, hogy próbálja ki az új
BKK-automatákat, melyek használatáról
előzetesen honlapunkon is tájékozódhat.

Változások a bérletvásárlásban is

A Budapesti Közlekedési Központ 2014 tavaszától Budapest Főváros Önkormányzata
támogatásával új technológián alapuló,
megújult külsejű jegyeket és bérleteket vezetett be, melyeket az új jegy- és bérletkiadó automatákból, az ügyfélközpontokban
és a jegypénztárakban is meg lehet vásárolni. (Ügyfélbarát változások a bérletvásárlásban)
Az új bérleteket egy, a vele használt arcképes igazolvány azonosító számának megadásával lehet megvásárolni, melyet a
szelvényen feltüntetünk. Természetesen
ügyfelünk dönti el – saját kényelmi szempontjainak megfelelően –, hogy melyik okmánya azonosító számát adja meg. Ez lehet
akár a BKK- vagy VOLÁNBUSZ-bérlet igazolványé, akár más arcképes igazolványé is:
személyazonosító igazolványé, diákigazolványé, kártya formátumú jogosítványé, útlevélé, illetve egyéb kedvezményre jogosító
okmányé.”

Autómentes nap Szentendrén, a Dunakorzón

Szeptember 22-én az Európai Autómentes Naphoz csatlakozva Szentendrén is érdekes járműveket lehetett kipróbálni a Dunakorzón.
A kétkerekű, elektromos meghajtású segway-t, a hill dog nevű teleszkópos rollert, az elektromos járgányokat: az e-bike-ot és az e-rollert,
a gördeszkát biciklikerékkel: a gauswheel-t, vagy a háromkerekű rollert, a trikke-t. Találkozhattak az érdeklődők az ELMŰ és a Műszaki
Egyetem elektromos autójával, a Skanzen egyedi közlekedési eszközeivel, a Csepel Kft. különleges kerékpárjaival, illetve kipróbálhatták
a részeg szemüveget, a biztonsági öv szimulátort és a Magyar Autóklub „kétkeréken” rutinpályáját. A korzón a kreatív diákok buszfestésbe
fogtak, a Református Gimnázium tanára, Paulusz Györgyi vezetésével öltöztették fel a közlekedési eszközt.
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70 felett a volán mögött
2014. október 6.

A Magyar Autóklub 2014-ben figyelemfelkeltő országos kampányt
és speciális, megelőzési célú országos közlekedésbiztonsági oktatást tart annak érdekében, hogy felhívja a társadalom figyelmét az
idős kori közúti közlekedés és járművezetés veszélyeinek kérdésére,
és lehetőséget adjon a „Life Long Learning” paradigmájának jegyében az időskori tanulásra. A kampány elősegíti, hogy a magyar társadalom és média foglalkozzon a kérdéssel, megoldásokat
keressen a problémára, valamint a megelőző, speciális közlekedésbiztonsági tréningek jelentősen hozzájárulhatnak a balesetek
számának csökkenéséhez és az idősek mobilitásának megőrzéséhez, mely az életminőség egyik fontos tényezője.
A kampány az időskorúak közúti közlekedésének baleseti kockázatait, veszélyeit, illetve a baleseti kockázatok elemzését és megoldási javaslatait öleli fel.
A 70 év feletti korosztályban aránytalanul magas a balesetek
száma. Az idősebb vezetők rendszerint kevésbé pontosan mérik fel
a sebességet és a távolságot, a reflexeik is lassabbak, könnyebben
összezavarodnak sötétedés után, főleg új útvonalakon, közlekedési
csomópontokban. A MAK 2014 tavaszán induló projektje az idős

döntően befolyásoló tényező. Kiemelendően kezelendő azok az életkori-, pszichológiai-, mentális tényezők, melyek a mindennapi közlekedésben befolyásolják a balesetek bekövetkezését.
Az országjáró közlekedésbiztonsági programmal együtt prevenciós
előadások és gyakorlati feladatok segítségével a célcsoport számára olyan programot szeretnénk biztosítani, mely elősegíti az időskori személyi sérüléssel járó balesetek számának csökkenését.
A kampányban a célzott korosztályt (65 éves kor feletti közlekedők)
országos szinten szólítjuk meg, 1-1 hétig felvilágosító, prevenciós
programban fogadjuk az időskorú közlekedőket.

Az időskori program időpontja: október 16. csütörtök, 14-17
óráig, a Városháza dísztermében. A szimulátor kipróbálása miatt a
program regisztrációhoz kötött, kizárólag azért, hogy a várakozás
elkerülhető legyen. Regisztráció: a városi ügyfélszolgálatnál (06-26300-407).

A szimulátort Ön is kipróbálhatja október 16-án, a Városházán

emberek mobilitásának megőrzésére, biztonságuk javítására irányul, különös tekintettel a járművezetésre, a közúti közlekedésre.
Életünk felgyorsulása a mai ember elé nagyon sok kihívást állít. A
folyamatos változás megköveteli az alkalmazkodást, a rugalmas tudásbázist, a megújulás képességét. Egy speciális tudásfrissítő tanfolyam segíthet abban, hogy jobban felmérhesse Önmaga és autója
viselkedését nehéz helyzetben. A defenzív magatartás a forgalom
minden résztvevőjének a biztonságát fokozza, különösen városi főútvonalakon, gyalogos átkelőhelyeken, bonyolultabb körforgalmakban, útkereszteződésekben.
Az idősebbek egy adott időpontban abbahagyják a vezetést, és jó
esetben önszántukból leadják a jogosítványukat. Amint azonban
gyalogosként vagy kerékpárosként visszatérnek a forgalomba, még
fokozottabb veszély fenyegeti őket: a halálos balesetet szenvedő
idős emberek két harmada nem okozója, hanem áldozata a baleseteknek.
Kiemelten kezelendő a projekt, hiszen az időskorúak életkori sajátosságaiknak megfelelően részét képezik a közlekedésnek, a közlekedési kultúra meghatározó alakítói.
Kampányunk során elérendő célunk, hogy a közlekedésben résztvevők valamennyien megértsék, hogy a mobilitás megőrzése idős
korban is nagyfokú figyelmet igényel, hiszen az életminőségünket

Városháza, díszterem
(Városház tér 1-3.)
Október 16. 14–17 óráig
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Új ultrahang készülék

Már működik a SZEI Röntgen Osztályán az
ellátási terület képviselő-testületei által
finanszírozott új, minden igényt kielégítő
UH készülék. Köszönet illeti a 12 környező
település polgármestereit és képviselő-testületeit, hogy dr. Pázmány Annamária Intézményvezető megkeresésére pozitív választ
adtak, így jelenleg már két UH készüléken
páthuzamosan történnek a vizsgálatok.
Ezzel a korábbi előjegyzési idő a felére csökkent. A közösségi összefogás szép és követendő példája ez a segítség.

EGéSzSéG

Egészségügyi
szakemberfejlesztés
a SzEI-ben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP-6.2.4.B-12/1-2013-0002) keretein
belül járóbeteg szakellátó Intézményként lehetőség nyílt a SZEI munkatársainak képzésére, a továbbképzések európai uniós
forrásból történő finanszírozására, mellyel
Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben minőségi humánerőforrás fejlesztés
kezdődik.
A Szentendre 1000év+ program keretében
a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei megújulását lehetővé tevő „Emelt
szintű járóbeteg szakellátó központ kialakítása Szentendrén” c. uniós pályázat által
megvalósult új szakrendelések tették szükségessé, hogy az intézmény magasan képzett szakápolókat foglalkoztasson.
A projekt a már meglévők mellé új szakképesítések megszerzését tudja biztosítani a munkatársak számára, mely lehetővé teszi
Szentendre város és vonzáskörzete (összesen
13 település) lakosságának magas színvonalú
járóbeteg szakellátását és gondozását.
A 2013. július 1-jével elnyert pályázat két
évig tart. A projekt időszakában öt szakmai
területen egyéves szakmai továbbképzéseken vesznek részt a dolgozók. A képzések
befejezésének eredményeképpen diabetológiai, felnőtt intenzív, sürgősségi, kardioló-
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giai és angiológiai szakápolóként, valamint
klinikai neurofiziológiai szakasszisztensként
szélesebb körű ismeretekkel rendelkező
szakdolgozók segítik majd az intézmény
gyógyító munkáját.
A képzésben öt szakdolgozó vesz részt,
valamennyien szentendrei, illetve kistérségi
lakosok.A képzéseken való részvételük esetenkénti távollétüket jelenti a mindennapi
munkából, de a pályázat fedezi a helyettesítések költségét is, így az érintett időszakokban is maradéktalanul biztosítható a
folyamatos betegellátás.
A szakképzések idén július-augusztus hónapban elkezdődtek. A képzési ütemterv
alapján a dolgozók várhatóan 2015 tavaszán szerzik meg az új szakképesítéseket.
További jó hír, hogy a pályázat biztosítja az
intézményben újonnan foglalkoztatott controllingos munkatárs jövedelmét is.

Egészségnap a V8-ban

Október 11-én, szombaton 9-14 óra
között egészségnapot rendeznek a V8 uszodában (Kálvária út 16/C). Ingyenes szűrések
(szív és érrendszeri rizikófaktor szűrés, EKG,
érsebészeti szűrés, COPD, légzésfunkció,
hallásvizsgálat, vizeletvizsgálat, melanoma
szűrés), egészséges élelmiszerek vására, alternatív gyógymódok bemutatása. A helyszínen az Egészségpont – SZEI Infopontnál
további információt nyerhetünk, többek között betegjogi kérdésekben.

VÁROS
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Vigyázz! kész! Rajt!
m.O.S.t.!
NőI KLUB A PÜSPÖKMAJORBAN

Szeptember 21-én vasárnap rendezték a
M.O.S.T. női klub első találkozóját a Püspökmajor-lakótelepen, melyre elsősorban
azokat a kisgyerekes anyukákat várták a
szervezők, akik szeretnének egy tettre kész
női csapat tagjai lenni, akik havonta egyszer
– kilépve a hétköznapok monotonitásából
– szeretnének érdekes előadásokat meghallgatni a gyermeknevelés, család, párkapcsolat, mentális egészség és tudatos
élet megteremtése témakörében.
A klub megalakulásáról, terveiről kérdeztük
Kósa-Kovács Andrea klubvezetőt.

Honnan jött a M.O.S.T. klub ötlete?
Három gyermeket nevelő anyukaként már
régóta foglalkoztatott az a gondolat, hogy
változtatni kellene a megszokott dolgokon,
ha más eredményt szeretnék kapni. Mint
minden olyan anyuka, aki sok időt tölt otthon gyerekeivel, ragaszkodtam a kialakult
szokásaimhoz, és az újtól, változástól való
félelem akadályozott a továbblépésben.
Egy idő után elegem lett magamból, és eldöntöttem, hogy most változnom, változtatnom kell. Saját magam tapasztaltam meg,
hogyan, milyen módon lehet ezt elkezdeni,
és arra gondoltam, hogy ezt a tapasztalatot
más anyukákkal is szeretném megosztani.
A klub létrejötte mégis annak köszönhető,
hogy nem csak én gondolkodtam így,
hanem többen a környezetemben. Lelkes
anyukatársaimnak köszönhetően elhatároztuk, hogy létrehozunk egy női klubot, és
a programjainkkal próbáljuk egymást segíteni abban, hogy önbizalmunkat erősítsük
,és segítsük egymást egy új, tudatosabb
életet kialakításában. Úgy vélem, hogy csapatban, együtt, egymást támogatva könynyebb egy jó közösséget kialakítani.

Mit jelent a M.O.S.T?
A nevünk két dologra is utal. Egyrészt arra,
hogy sohasem késő elkezdeni változtatni a
megszokásainkon, az életünkön, és ennek
eléréséhez „most” kell nekikezdeni, nem
majd vagy máskor, majd valamikor a jövőben. Másrészt pedig egy mozaikszó, mely
tükrözi
céljainkat,
szellemiségünket.
M=mentális állóképesség, avagy szellemi
és érzelmi életünk egyensúlyának megteremtése, önbizalom-erősítés. O=oktatás
másképp, ilyen témákat jelöl, mint szeretetnyelvek, gyereknevelés, párkapcsolat,
időgazdálkodás. S=stílus, szépségtanácsadás. T=test-tudatosság, táplálkozás, mozgás, sport beillesztése a mindennapokba.
Természetesen nemcsak az anyukákra gondoltunk, hanem programjainkba szeretnénk
bevonni a gyerekeket, apukákat is.
Milyen időközönként lesznek a klubfoglalkozások, milyen programok várhatók?
Havonta egyszer tartunk klubdélutánt a Kálvária út 63/B alatt lévő klubban. Ez a Coop

Rendőrségi hírek

kerékpároson segített a körzeti
megbízott

Egy kerékpárját toló gyalogos 2014.
szeptember 20-án kora este megcsúszott a járdaszegélyen és az úttestre
esett a szentendrei Dunakanyar körúton.
A Szentendrei Rendőrkapitányság körzeti megbízottja az úttesten fekvő sérült
segítségére sietett és értesítette a mentőszolgálatot. A nőt a mentők kórházba
szállították.

Falfirka miatt kell felelnie

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
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mögött van a lakótelepen. Baráti segítséggel kifestettük, otthonossá tettük a helyiséget. Októberben az egészségről lesz szó
állapotfelméréssel, a vitaminok szerepéről,
novemberben a fő téma a szépségápolás,
stílus-, smink- és öltözködési tanácsokat
adunk anyukáknak, a decemberi klubfoglalkozást a harmónia jegyében tartjuk,
együtt hangolódunk az ünnepekre. Tavaszra
pedig tervezzük családokkal, gyermekekkel
együtt közösségi kertek létrehozását is.

Hogyan sikerült az első klubdélután?
Kik voltak a vendégek, mi volt a fő
téma?
Az első, számomra igen hangulatosra sikeredett találkozón Gyerekekre hangolva címmel a szeretetnyelvekről volt szó. Meghívott
vendégünk, Szalontai Katalin pomázi óvodavezető nemcsak szakmai, lexikális,
hanem kétgyermekes anyukaként saját tapasztalatait is átadta a jelenlévőknek. Magával hozta kedves barátnőjét, Nagy György
Máriát is, ketten vezették a beszélgetést.
Fantasztikus hangulatot teremtettek olyan
anyukák körében, akik most találkoztak
először, és közös az igény bennük, hogy a
jövő generációját, igényeit másfajta szemléletmóddal közelítsék meg. A délután
folyamán megismerkedhettünk az ajándékozás, érintés, szívesség fontosságával, és
magunk is kaptunk kellő információt, segítséget ahhoz, hogy saját szeretetnyelvünket
felismerve a körülöttünk élő embereknek,
gyermekeinknek is megkönnyítsük a mindennapjait.
(dubniczki)

folytatott eljárást M. Péter 23 éves
szentendrei lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok alapján a fiatal férfi 2014. május 21-én éjfél körül
festékszóró spray-vel lefújta Leányfalun
a kerékpárút mellett található két kandeláber lábazatát, valamint a 11-es főút
mellett egy buszmegállót, az azzal szemközti kőház falát és a kikötőnél található
betonpillért.
A férfit a szentendrei rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki, melynek során a
bűncselekmények elkövetését elismerte.
A gyanúsított ellen folytatott eljárást a
Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya a napokban fejezte be, és
vádemelési javaslattal élt a Szentendrei
Járási Ügyészségen.

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
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Átadták a Gizella-díjat

OktAtÁS

Először adták át a hétvégén, a Gizella-díjat. A Kellár F. János
Immánuel által alapított elismerést 8. osztályos általános
iskolások kaphatják.

A díj alapítója, Kellár F. János Immánuel és az idei győztes, Berényi Kinga

Egy évvel ezelőtt alapította a Gizella-díjat Kellár F. János Immánuel
azzal a céllal, hogy jutalmazza a város általános iskoláiban tanuló
diákokat, akik bármilyen téren példamutatóak lehetnek társaik számára. Az átadó ünnepséget a Városháza dísztermében tartották,
ahol dr. Dietz Ferenc polgármester köszöntő beszédében elmondta,
városvezetőként mindig fontosnak tartotta azt, hogy azokat az embereket, akik a tehetségük legjavát adják – akár szakmájukban,
akár mások segítésével – díjakkal jutalmazzák. Sokan azt gondolják, hogy igazi példát csak a felnőttek tudnak mutatni, de ugyanilyen fontos a fiatalok példamutatása kortársaik számára. Ezért a
város is több díjat alapított a diákok kitüntetésére, melyekkel a jó
tanulókat, jó sportolókat jutalmazzák. A Gizella-díj esetében a lelki
tartalmat értékelik. Most azokra a gyermekre figyelnek oda, akik
az első 8 osztályban az emberségükkel, lelkiségükkel, az odafigyelésükkel mutattak példát diáktársaik számára – mondta dr. Dietz
Ferenc az ünnepségen.
Idén 6, a városunk általános iskolájában tanuló diákot jelöltek a
Pistyur Imre által tervezett Gizella-díjra. Valamennyi jelölt kapott
ajándékot. A Gizella-díjat első ízben Berényi Kinga, az Izbégi Általános Iskola tanulója vehette át.
Az ünnepségen fellépett Szvorák Katalin Kossuth-díjas népdalénekes és Balázs László Gábor színművész is.

Bursa hungarica

„A” típusú pályázati felhívás

Szentendre Város Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a
2015. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015.
tanév második és a 2015/2016.
tanév első félévére vonatkozóan.
Az ösztöndíjpályázatra azok a
Szentendre Város Önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Bursa hungarica

„B” típusú pályázati felhívás

Szentendre Város Önkormányzata
az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a
2015. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíjpályázatra azok a
Szentendre Város Önkormányzata
illetékességi területén lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek,
akik:
a) a 2014/2015. tanévben utolsó
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éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;
és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben
kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik
2015/2016. tanévben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a
2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatok beadásához a
Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx
A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a csatolandó
mellékletekkel együtt az Önkormányzati Hivatalnál (2000 Szentendre, Városház tér 3.) kell
benyújtaniuk a pályázóknak
november 7-ig. A pályázati felhívás részletes feltételeiről felvilágosítás kérhető a Közigazgatási és
Népjóléti Iroda Népjóléti Csoportjánál (tel.: 26-503-317), illetve a
teljes pályázati felhívás elérhető a
www.szentendre.hu oldalon.

Idősek Világnapja
a Gondozási központban

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Október 1-jén a Gondozási Központban gondozottainkat köszöntöttük az Idősek Világnapja alkalmából. Abban a szerencsében volt ré-

szünk, hogy ez alkalomból vendégeket is fogadhattunk: az Izbégi
Tagóvoda Maci csoportját, valamint a KOMAKO együttest és meghívottaikat. A fellépők kiszínezték, megfényesítették napunkat,
amit ezúton is köszönünk nekik! A következő lapszámban bővebben is beszámolunk az eseményről.
Csizmadia Ildikó mentálhigiénikus munkatárs
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kiállítás

Múzeumok nyitvatartása:
Október 1-től a kismúzeumok bezárásán túl, a nyitva tartó 4 kiállítóhely az alábbiak szerint tart nyitva:
Ferenczy Múzeum – Kossuth
Lajos utca 5.
Keddtől – vasárnapig, 10–18 óráig.
Ferenczy Múzeum – Kovács Margit Kerámia Kiállítás
Vastagh György utca 1.
Hétfőtől – vasárnapig, 10–17 óráig
Ferenczy Múzeum – Szentendrei
Képtár
Fő tér 2-5.
Szerdától – vasárnapig, 10–17 óráig
MűvészetMalom
Bogdányi utca 32.
Szerdától – vasárnapig, 10–17 óráig
minden kiállítóhelyen 16:30-ig van
lehetőség jegyvásárlásra! a pénztár
akkor zár!
MŰVÉSZETMALOM
MODERN ÉS KORTÁRS MŰVÉSZETI
KÖZPONT
Bogdányi út 32.
Nyitva: kedd–vasárnap, 10–18 óra
MAOE – LABIRINTUS KIÁLLíTÁSA
A kiállítás nyitva: október 10-ig

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitva tartás:
szerda–vasárnap 10– 18 óra
SZEKKO VI. – IDőVONAL CíMŰ
KORTÁRS FOTóMŰVÉSZETI KIÁLLíTÁS
A kiállítás nyitva: november 23-ig

FERENCZY MÚZEUM
BARCSAY TEREM
Kossuth L. u. 5.
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óra
ÖRÖKSÉG 3D VÁNDORKIÁLLíTÁS
A kiállítás nyitva: december 31-ig

Belépődíjak:
Teljes árú jegy: 1500 Ft/fő,
Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas): 750 Ft/fő.

SzENtENDREI PROGRAmOk

POLGÁRMESTERI GALÉRIA
Városház tér 3.
TIZENKETTEN
Az IKON CSOPORT SZENTENDREI
SZÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET
kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető október
31-ig, ügyfélfogadási időben

VAJDA LAJOS STÚDIÓ
Péter-Pál u. 6.
VÁLOGATÁS EGY LAPPANGó
ÉLETMŰBőL
H. N. MIRA festőművész
emlékkiállítása
A kiállítás megtekinthető: október
12-ig, pénteken, szombaton
és vasárnap 13-tól 18 óráig.

Előadás

KOLPING AKADÉMIA
KOLPING HÁZ KÖZÖSSÉGI TERME
(Péter-Pál utca, bejárat
a Török köz felől)
Október 18. szombat, 16 óra
AZ 1956-OS FORRADALOM.
ELőZMÉNYEK ÉS
KÖVETKEZMÉNYEK
Dr. Fodor Pál történész, turkológus,
a Magyar Tudományos Akadémia
doktora előadása
PETőFI KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYőRZő
EGYESÜLET
Stéger köz
Október 10. péntek, 18 óra
HORVÁT ISTVÁN őSTÖRTÉNETI
ÉS NYELVÉSZETI NYOMOZÁSAI
Végvári József egyetemi tanár
előadása
Október 17. péntek, 18 óra
AZ őSHAGYOMÁNY
MEGJELENÉSE A PILISBEN
Simon Tamás kutató előadása
Október 24. péntek, 18 óra
KLUBEST

könyvbemutató

PÉTER-PÁL GALÉRIA
Péter-Pál u. 1.
PÁLYA-KÉP
Pauli Anna Munkácsy-díjas
textilterező iparművész
jubileumi kiállítása

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
Október 7. kedd, 18.30
MíVES FOTóALBUMOK
SZENTENDRÉRőL
A Mészáros T. László szerkesztésében megjelenő Szeretettel vár
Szentendre és a Szentendre Európában című kötetek bemutatása

A kiállítás megtekinthető: hétfő kivételével naponta 10-18 óra között,
október 26-ig.

DUNAPARTI MŰVELőDÉSI HÁZ
Barlang (Dunakorzó 11/a)
Október 7. kedd, 19 óra
BORBÉLY MŰHELY JAZZ KLUB
Vendég: Kézdy Luca – hegedű
Belépőjegy: 1000 Ft,
diák/nyugdíjas jegy: 700 Ft

zene

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
október 6. hétfő
18.30 SZABADESÉS (89’) (16) (2D)
20.00 A SÉF (114’) (6) (2D)

október 7. kedd
18.30 AUGUSZTUS OKLAHOMÁBAN
(130’) (16) (2D) LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.45 SZABADESÉS (89’) (16) (2D)
október 8. szerda
18.30 SZABADESÉS (89’) (16) (2D)
20.00 HA MARADNÉK (106’) (12)
(2D)
október 9. csütörtök
18.30 LAVINA (118’) (12)
20.30 VIKTÓRIA - A ZÜRICHI
EXPRESSZ (88’) (16)(2D)

október 10. péntek
17.00 POSTÁS PAT - A MOZIFILM
(88’) (kn) (2D)
18.30 VILÁGOK KÖZÖTT (98’) (12)
(2D)
20.15 KÉTARCÚ JANUÁR (96’) (12)

október 11. szombat
10.00 BÁB-ÉS FILMSZÍNHÁZ
KAKAÓVAL
16.00 ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 2. (102’) (6) (2D)
18.00 T.S. SPIVET KÜLÖNÖS
UTAZÁSA (105’) (6) (2D)
20.00 NOVEMBER MAN (108’) (16)
(2D)

október 12.vasárnap
16.30 BOGYÓ ÉS BABÓCA 3. (70’)
(kn)
18.00 NAGY ZENESZERZőK:
BEETHOVEN NYOMÁBAN (130’) (2D)
20.15 KÉTARCÚ JANUÁR (96’) (12)
október 13.hétfő
17.30 VIKTÓRIA – A ZÜRICHI
EXPRESSZ (88’) (16) (2D)
19.00 SZENTENDRÉRőL JÖTTEM,
MESTERSÉGEM: BOLYGÓKÖZI REALISTA - Vendégünk: EfZámbó István
21.00 JACKY’S WORLD (63’) (12)
október 14. kedd
17.45 JACKY’S WORLD (63’) (12
19.00 SRÁCKOR (166’) (12)(2D)

október 15. szerda
18.30 KÉTARCÚ JANUÁR (96’) (12)
20.15 LAVINA (118’) (12)

október 16. csütörtök
18.30 KÉTARCÚ JANUÁR (96’) (12)

XXVIII. évfolyam, 17. szám
20.15 NOVEMBER MAN (108’) (16)
(2D)

október 17. péntek
17.30 MR. PEABODY ÉS SHERMAN
KALANDJAI (93’) (6) (2D)
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉSLázár Enikővel
19.15 JOBB, HA HALLGATSZ (112’)
(16) (2D)

október 18. szombat
15.30 POSTÁS PAT - A MOZIFILM
(88’) (kn) (2D)
17.00 JOBB, HA HALLGATSZ (112’)
(16) (2D)
19.00 UTÓÉLET (95’) (16) (2D)
20.35 KÉTARCÚ JANUÁR (96’) (12)
október 19. vasárnap
16.15 MR. PEABODY ÉS SHERMAN
KALANDJAI (93’) (6) (2D)
18.00 NAGY ZENESZERZőK:
MOZART NYOMÁBAN (120’) (2D)
20.00 NOVEMBER MAN (108’) (16)
(2D)
október 20. hétfő
18.30 AZ EMLÉKEK őRE (97’) (12)
(2D)
20.10 JOBB, HA HALLGATSZ (112’)
(16) (2D)

október 21. kedd
18.30 MIELőTT MEGHALTAM (116’)
(16) (2D)
20.30 VIKTÓRIA - A ZÜRICHI
EXPRESSZ (88’) (16) (2D)
október 22. szerda
18.00 LAVINA (118’) (12)
20.00 FEHÉR ISTEN (120’) (16)(2D)
október 23. csütörtök
16.30 A KIS NICOLAS NYARAL (97’)
(6)
18.15 DELFINES KALAND 2. (107’)
(6) (2D)
20.05 APACSOK (80’) (12)(2D)

október 24. péntek
17.00 DELFINES KALAND 2. (107’)
(6) (2D)
18.50 KÉT NAP, EGY ÉJSZAKA (95’)
(12E) (2D)
20.30 SENKI SZIGETE (96’) (12)
(2D)

október 25. szombat
15.00 A KIS NICOLAS NYARAL (97’)
(6)
16.45 DELFINES KALAND 2. (107’)
(6) (2D)
18.45 VIKTÓRIA - A ZÜRICHI
EXPRESSZ (88’) (16) (2D)
20.15 A SÉF (114’) (6) (2D)

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

SzENtENDREI PROGRAmOk

2014. október 6.

Október 13-án hétfőn este 7 órakor

Vendégünk:

SZENTENDRÉRőL JÖTTEM,
MESTERSÉGEM:
BOLYGóKÖZI REALISTA

EfZámbó István

Beszélgetőtárs: Benkovits György
Az est előtt EfZámbó István
kiállítás-megnyitója a P’Art Mozi
kávézójában (Dunakorzó 18.)
(A belépés díjtalan)

Borbély műhely jazz klub

A Dunaparti Művelődési Ház Barlangjában (Dunakorzó 11/a)

Az együttes tagjai: Borbély Mihály – szaxofon, fúvós
hangszerek, Tálas Áron – zongora, Horváth Balázs – bőgő,
Baló István – dob

Október 7. kedd, 19 óra
Vendég:

Kézdy Luca – hegedű

Belépőjegy: 1000 Ft, diák/nyugdíjas jegy: 700 Ft
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múzeumok Őszi
Fesztiválja
a Ferenczy múzeumban

XXVIII. évfolyam, 17. szám

Ferenczy Múzeum
– Pajor-kúria
Kossuth Lajos u. 5.

Október 10. péntek, 18.00 óra

A LÁmPÁS éN VAGyOk
– tanárok éjszakája

Az arc lebontása, avagy a portrém leszakad!
A portré változásai Ferenczy Károlytól
feLugossy Lacáig
Művészettörténeti korszakok tükrében mutatjuk be a portré ábrázolásának módjait.
A példákat elsősorban a Ferenczy Múzeum
anyagából választjuk ki, de természetesen
kitérünk a nemzetközi trendekre is.

Szabadulj ki a kúria „börtönéből”.
A játék a mostanában divatos szabadulós kódos játékot hívja életre múzeumi környezetre adaptálva.

cSAk Itt, cSAk mOSt
– Pincétől a padlásig

Mit és hogyan nézzünk meg óvodásokkal
egy képzőművészeti gyűjteményben? Színek, formák, festészeti témák kutatása és

November 9. vasárnap, 10.00–13.00 óra

Október 15. szerda, 13:00–16:00

mÚzEUmI kóStOLó

múzeumok Őszi Fesztiválja
a Skanzenben
Október 10. péntek, 17.00–21.00 óráig

A LÁmPÁS éN VAGyOk – tanárok éjszakája

Az Én Tankönyvem
A tavalyi családlátogató tanösvény után idén Pósa bácsi nyomdokaiban indulhatnak el „az éjt nappallá tévő” óvónők és iskolai pedagógusok az Észak-magyarországi faluban, a Skanzen legutóbbi
állandó kiállításában, ami nem csak Mikszáth Kálmán tollából ismert.
100 évvel ezelőtt halt meg Pósa Lajos, a gyermekirodalom megteremtője, Az Én Újságom c. gyermeklap szerkesztője és Benedek
Elek munkatársa, Dankó Pista nótáinak szövegírója, Móra Ferenc
felfedezője, a Pósa-asztal működtetője, akit trónra ültetve Mese-királyként ezrek ünnepeltek a Városligetben 40. költői jubileumán. A
Palócföldet bemutató tájegységünkben található – a Skanzen területén eddigi egyedüliként a határon túli magyar nyelvterületről –
Nemesradnótról, a nagy népnevelő szülőfalujának egy 1885-ben
épült lakóháza.
A félóránként más-más helyszínt felkereső résztvevők olyan eszmecseréken vehetnek részt a tankönyvekkel kapcsolatban, ahol
maguk is kifejthetik véleményüket, mozgósíthatják rejtett képességeiket.

Hegyi Füstös László betű tipográfiái

feldolgozása a Ferenczy Múzeum Egy aranykor modern mesterei – a Ferenczy család
művészete című állandó kiállításában.
A program segítséget nyújt az óvodapedagógusoknak a múzeumi látogatások élményszerű beépítéséhez az óvodai
nevelésbe, illetve ötleteket ad az óvodai művészeti foglalkozások megszervezéséhez, levezetéséhez.
A program ingyenes!

A Hangutánzó ABC fonomimikai jelei 100 éve megkönnyítették a
hangok és betűk tanulását. Ma ki tudunk-e találni korszerű jelrendszert? – teát hörpintgetve biztosan megy majd.
A diákok szókincstárába és az irodalmi olvasmányokban milyen
mértékben találhatóak meg a tájnyelvi szavak? A tanárok ráismernek-e a „bellőkére” vagy az „ülcsire”? – tárgyközelben játszva meggyőződhetnek róla.

Szeresd a gyermeket! – Tudjuk, hogy ez alapvető tulajdonsága a jó
nevelőnek. Azonban a módját néha nehéz megtalálni. Egy újszerű
módszertani játék azonban segítséget nyújt ebben.
Gárdonyit olvas az egész iskola. – Vajon hogyan érte ezt el egy szlovákiai magyar-tanítási nyelvű alapiskolákban oktató kolléga?
Szerkesztőség nyílik. Szerkesszünk tankönyvet, munkafüzetet! – képesek lehetünk rá, ha összehangoljuk a tartalmat, a forrásanyagokat, az illusztrációkat az életkornak megfelelő módon. A
Pósa-szobában az időszaki kiállítás anyaga is segít megérteni a
szerkesztői gondolkodást. Az én újságomtól a te tankönyvedig – a
gyermekkori vagy a jelenlegi tanítást segítő kedvenc tankönyvek
találkozóját Pósa Juci hozza össze.
Szöveges példák – Miért kell az a sok furfangos körmondat egy
számtani példa megoldásához? Milyen rögös az út a szövegértéstől
a szöveges példáig? – A fejtörő feladványok megoldásával a nem
matematika szakos tanárok is sikerélményhez juthatnak.
Ének-zene – tanköltészet. Hogyan válhat egy megénekelt vers vagy
egy népdal tanítása közösség-összetartó erővé? – Dalolva ezt is
megértjük.

Miért készült és hogyan épül fel az a kézikönyv, aminek immár 3 kötetét óvópedagógusok és tanítók adják tovább: Szájról szájra, kézről kézre. – Hiszen a játéktanítás könyv nélkül is megy…
A Skanzen Örökség Füzetek mikor kerülnek elő, ha a múzeumpedagógiai foglalkozás miatt íródtak? Múzeumunk segédanyagaiból
ráhangoló és visszacsatoló feladatokat oldhat meg az érdeklődő
szakavatott múzeumpedagógus módszertani útmutatása mellett.
19 órától a FÓRUMON összeülve kicseréljük tapasztalatainkat és
véleményünket a témákkal kapcsolatban. Mert „megérteni annyi,
mint egyenlőnek lenni”.
Kustánné Hegyi Füstös Ilona
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Vadász, csíkszentmihályi,
Deim – a Nemzet művészei
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Az Országgyűlés a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, leginkább elismert – korábban Kossuth-díjban
részesített és 65. életévét, táncművész, valamint cirkuszművész
esetében 50. életévét betöltött – képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából alapította a Nemzet Művésze díjat 2013-ban.
A díj odaítéléséről Kossuth-díjjal kitüntetett művészek alkotta bizottság döntött, melynek tagjai 2014-ben: Fekete György, valamint Aknay János, Eperjes Károly (az Emberi Erőforrások
Minisztériumának delegáltjai) és Dárday István, Dévényi Sándor,
Kalász Márton, Kiss János, Kobzos Kiss Tamás, Kubik Anna, Medveczky Ádám, Orosz István (az MMA elnöke által felkért delegáltak).
Szentendrei művészek az idei díjazottak között Vadász György
építész, Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész, Deim Pál festőművész. A díjakat novemberben adják át a kitüntetetteknek.
Gratulálunk városunk művészeinek a rangos elismeréshez!

Október 29. szerda, 19:00

Pest Megyei Könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)

A legendás „nagy generáció” tagjai közül Zorán az egyetlen, aki
minden évben országjáró körútra indul. A turnézás, mint létforma, továbbra is vonzza. A vidéki, kisebb művelődési házakban ugyanolyan őszinte odaadással énekel, mint a
legrangosabb fővárosi rendezvényhelyszíneken. Töretlen népszerűségének más oka is van: bő három évtizedes szólókarrierjének legfőbb vonása az állandóság, ma is ugyanazt az
intellektuális könnyűzenei irányt képviseli, mint pályája kezdetén. Soha nem a pillanatnyi sikerre, hanem a minőségre törekedett. Haknit nem vállal, zenésztársai megbecsült, tehetséges
muzsikusok. Dalait érdemes újra meg újra meghallgatni, s a
versek gondolatai örökérvényűek.

Itthon vagy magyarországon

Szentendre is csatlakozott az Itthon vagy! – Magyarország,
szeretlek! elnevezésű programsorozathoz a múlt szombaton.
A Lázár cár téren sokféle programmal várták a közönséget.

Az MTVA szervezte Itthon vagy – Magyarország, szeretlek kétnapos
programsorozaton fesztiválok, szüreti bálok, forgatagok egész dömpingje vezeti be a rendezvény igazi célját: bárhol is éljünk a világban, kerekedjünk fel, látogassunk el szülőhelyükre, az egyetemi
városunkba, kedvenc településeinkre, és ünnepeljünk azon a helyen, ahol igazán jól, igazán otthon érezzük magukat. Szentendrén
a Skanzen mellett és a Lázár cár téren zajlottak programok e rendezvénysorozat keretében. Délután 3 órától Bolba Éva és a Jazzterlánc zenekar szórakoztatta a gyerekeket, majd a pomázi Opanke

Terembérleti lehetőség
a Dunaparti Művelődési Házban
A Dunaparti Művelődési Ház (2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a) alábbi
termei rendezvények, foglalkozások megtartására kedvező áron kiadók:

baleTT-TereM • klubHelyiség • barlang
Bővebb információ, időpont-egyeztetés az alábbi elérhetőségeken:
Szentendrei Kulturális Központ /DMH/
2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a.
telefon: 26/312-657
e-mail: dmh@szentendre.hu

FOTÓ: SZENTENDRE TV

Belépőjegy: 4000 Ft
Jegyvásárlás: a szentendrei Tourinform irodában (Dumtsa J. u. 22.,
26/317-966), az Interticket országos hálózatában, online a www.szentendreprogram.hu és a www.jegy.hu oldalon.

Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület Táncegyüttese csábította
táncházba a kicsiket és nagyokat. Krunityné Sósity Anica, elnök
elmondta, hogy 30 éve működik az egyesületük, és nagyon örülnek
mindig, ha Szentendrén léphetnek fel. A táncosok most is nagyon jó
hangulatot varázsoltak a Lázár cár térre.
A Fő téren délután 3 órától a Vujicsics Tihamér Zeneiskola dobtanszakának növendékei adtak nagysikerű koncertet. A programot este
fél 9-kor a Szent Mihály-napi tűzgyújtás zárta.
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AVAGY ISKOLAI KIRÁNDULÁS EGY HATÁRON TÚLI
MAGYAR ISKOLÁBA

A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 32 diákja izgatottan
helyezte bőröndjét, sporttáskáját a különbusz csomagterébe, és
szállt fel a buszra. Egy napsütéses áprilisi reggelen nagy várakozással és kíváncsisággal indult a csapat és négy kísérőjük a négynapos külföldi osztálykirándulásra a „Határtalanul!” pályázati
programban. Az EMET által megítélt támogatás célja, hogy erősítse
az itthoni és határon túli magyar fiatalok közötti barátságot, bővítse
a diákok kulturális ismereteit. A négynapos utazás során a diákok
sok élményt szereztek. Az Óbecsei Közgazdasági Kereskedelmi Középiskola tanulóival közösen sütöttek-főztek a Lurkó gyermekház
kis lakói részére, kirándultak a környék legszebb helyeire, közösen
összegyűjtötték a szerbiai-magyar, magyar-magyar ételek receptjeit
és nagyon sokat beszélgettek. A negyedik napon nehezen búcsúztak egymástól, de tudták, hogy májusban újra találkozhatnak majd
Magyarországon, Szentendrén. Minden diákunk élményekkel és tapasztalatokkal gazdagon érkezett haza, vidáman mesélték élményeiket az itthon maradottaknak, beindult a levelezés, csetelés az
óbecsei fiatalokkal a legnépszerűbb közösségi portálon.
Hamar eljött az a májusi esős délután, amikor az egyik szentendrei
szálloda parkolójába beállt a különbusz, kinyílt ajtaja, és boldogan
üdvözölték egymást a régi barátok. Itt, Szentendrén is sok érdekes,
izgalmas program várta a határon túli fiatalokat. Itthoni barátaikkal
közösen megnézték a város nevezetességeit, fogadta őket a polgármester úr, megkoszorúzták Leányfalun Móricz Zsigmond szobrát, közösen főztek a Skanzenben. Megint hamar elszaladt a négy
nap. A szomorú búcsúzkodásba vidámság is vegyült, nyári terveket,
közös nyaralásokat terveztek a fiatalok. Visszatérve az iskolába, a

A rendezvény a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósul meg

szünetekben is a kirándulásokon szerzett élményeket mesélték egymásnak a diákok.
Iskolánk jó néhány nemzetközi projektben vesz részt, van Comenius, Erasmus plusz, Norvég Alap pályázatunk, azonban a „Határtalanul!” pályázatban tudjuk a legtöbb diákot egyszerre
megmozgatni, a határon túli magyar kulturális értékeket valódi közelségbe hozni. Örömmel toborozzuk a résztvevőket a következő kirándulásra, mert ebben a tanévben is kapott iskolánk támogatást
újabb szerbiai kirándulás megszervezésére. Tavaszi nemzeti ünnepünket, március 15-ét közösen ünnepeljük óbecsei barátainkkal
Szentendrén, a viszont látogatást Óbecsére pedig áprilisban szervezzük.
Németh Klára projektvezető

2014. október 6.
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„ha sikerül letenni negatív érzéseink
nehéz batyuját, kijutunk a fénybe…”
H. N. MIRA KIÁLLÍTÁSA A VAJDA PINCÉBEN – TIRTS TAMÁS MEGNYITÓBESZÉDE

Kedves Vendégek, Művészetet Szerető Barátaim!
Egy igazi kalandra hívlak Titeket, amikor ma megnyitjuk ezt a kiállítást, ismerkedjetek meg
Halmosi Mária, művésznevén H. N. Mira művészetével, azzal a gazdag szín-, forma- és képi világgal, aminek sokrétű gazdagságát jól reprezentálja ez a mostani válogatás. Egy kalandos,
meglepetésekkel teli felfedező útra hívlak Titeket, hiszen életében Mirának nem volt bemutatkozása, nem kereste, nem akarta bemutatni képeit, de az életmű annyi finomságot, szépséget rejteget még a számunkra, hogy igenis, akiket már megérintett, megfogott ez a művészi
élmény, úgy érezzük, hogy a többieknek is meg kell ismerni Mira festészetét.
Halmosi Mária 1945-ben született Hartán, Kalocsa mellett, és először édesapjától tanult rajzolni és festeni, aki a saját örömére és kedvére alkotott. Ezt a belső derűt, jóérzést, később már
forma- és művészi útkeresést Mira is megőrizte egész életén át. Egerben járt főiskolára, ahol
biológia szakon végzett, majd családjával tudatosan választották a letelepedést Szentendrén,
a festészet és művészi kísérletezés városában, 1989-ben.
Férje, Nagy Gábor, aki ekkor még
aktív filmes, az első magyar önálló
filmstúdiót, a Pilot Stúdiót alapította,
és ezzel rengeteg dokumentum- és
kisjátékfilmet készített testvérével,
Nagy Tiborral együtt.
A képi látásmód, a vizuális formakeresés, a festészet és a művészi formák felfedezése egész életében
izgatta a művészházaspárt, és itt
Szentendrén hamar barátokra és
megértő társakra is találtak. Ef
Zámbó István – ahogy azt egy korábbi megnyitón hallottuk – többször
is biztatta Mirát, hogy csatlakozzon
a Vajda Lajos Stúdió művészi közösségéhez, és rendezzen itt kiállítást.
Mira a maga szerény és tartózkodó
módján azzal hárította el, hogy még
kísérletezik, még próbálkozik, de
majd szól. Ez a jelentkezés aztán elmaradt, egészen a mai napig. A maga autodidakta módján folyamatosan váltogatott technikákkal és stílusjegyekkel kísérletezett, mintha önmaga
megismerését is segítette volna ez a szín- és formakeresés.
Ha életében nem is, H. N. Mira ma itt bemutatkozik, és ízelítőt ad abból a remek életműből,
abból a művészi hagyatékból, amit férje, aki mindenben társa, lényének és művészetének
szerető csodálója, a művek hű őrzője a LAPPANGÓ ÉLETMŰBőL a nagyközönség számára itt,
most bemutat.
Mira művészetére erősen hatott Tóth Menyhért képi világa, de ugyanúgy figyelte a szentendrei kortárs művészeket, ismerte és nagyra értékelte a Vajda Lajos Stúdió művészeinek munkáit is. A képi világban nemcsak az Alföld szín- és hangulatvilága, hanem később a szeretett
erdélyi helyszínek, Szováta, Gyergyó és Hargita éppúgy fellelhető, mint a távoli utak hangulatai, Tunisz és India, amelyek elkápráztatták. Egy-egy műben, mint az India, a Kasba vagy a Fellah ezek is felfedezhetőek, s az életmű szerves részét képezik. Természetesen – mint városát
szerető művész – képein Szentendre is megjelenik, egy gömbakácfa mögötti házak formájában vagy egy pasztellszínekkel festett utcarészletben.
H. N. Mira festészetének megismerésének, művészi értékelésének még csak az elején járunk,
de ez a mostani bemutatkozás is azt igazolja: van még mit felfedezzünk benne! (…)
Végezetül H. N. Mira ars poeticájával zárom megnyitómat:
„Életünket körülöleli az élet előtti és utáni világ. Az anyagban létezve lehetővé teszi, hogy lássuk, ami egónk röpke létét biztosítja: a Napot, Holdat, csillagokat, füvet, fát és virágokat, színeket, illatokat, bogarakat, embereket, állatokat. Érzéseinket: szerelmet, szeretetet, gyűlöletet,
haragot magunkkal hoztuk és magunkkal visszük. Ha sikerül letenni negatív érzéseink nehéz
batyuját, kijutunk a fénybe, létünk az anyagban, s azon túl is könnyűvé és boldoggá válik. A festészet segíthet ebben.”
A kiállítás megtekinthető a Vajda Lajos Stúdióban (Péter-Pál utca 6.)
október 12-ig, pénteken, szombaton és vasárnap 13-tól 18 óráig.
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ALmA mAtER
hANGVERSENyBéRLEt

A SZENTENDREI VUJICSICS TIHAMÉR
ZENEISKOLÁBAN 2014/2015

2014. október 10. péntek, 18 óra
BARTHA MÁTYÁS
jazz-zongorista
Bartha
Mátyás
nyolcéves korában
Szentendrén
kezdte el klasszikus zongoratanulmányait
Lakos
Ágnesnél. A jazzzenével először 13
évesen Nagy Jánosnál ismerkedett meg
Pomázon, ahol többek között Bud Powell
zenéje hatott rá. Tanárának, illetve a jól
alapozott klasszikus zongorajátékának
köszönhetően nyert felvételt a Grazi Zeneegyetem jazz-tanszakára, ahol Olaf
Polziehn diákja lett. 2012-ben bekerült
Svájcban a New Generation ifjú jazz-zenészek hetére, ahol olyan jazz-legendáktól tanulhatott, illetve velük játszhatott,
mint Peter Washington, Louis Hayes,
illetve David Hazeltine. Döntőse volt számos nemzetközi és hazai jazz-zongoraversenynek. Koncertezett olyan nevekkel, mint Kevin Mahogany, Stjepko Guz,
Jim Rotondi és Klemens Marktl.
Saját zenekarának neve Mátyás Bartha
Trio, de más zenei formációkban is játszik, például Eddie Louis& the Jazz Passengers vagy Daniel Cacija Quintett.
Sokak között Bud Powell, Barry Harris,
Wynton Kelly, Herbie Hancock, Hank
Jones és McCoy Tyner zenéje hatott játékára leginkább.
2015. február 13. péntek, 18 óra
HARCSA VERONIKA énekes,
dalszerző

2015. május 15. péntek, 17 óra
A Szentendrei Református Gimnázium
kápolnájában
ZÁSZKALICZKY ÁGNES
orgonaművész – festőművész
A koncert után Zászkaliczky Ágnes kiállításának megnyitója a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola nagytermében
Silacher Tamás műsorvezető a hangversenyeket vezeti és a művészekkel beszélget.
Támogató bérletek a zeneiskolában válthatók. A bérletek ára: 3000 Ft • Családi
bérlet: 8000 Ft • Támogatójegy az egyes
hangversenyekre: 1500 Ft
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Vízilabda mérkőzés a V-8-ban!

SPORt

Október 6-án, hétfőn 18 órakor a V-8 uszodában Szentendrei öregfiúk–Magyar All Star
vízilabda mérkőzés lesz, melyre mindenkit szeretettel várnak!

LABDARÚGÁS

Szentendre VSE – Törökbálint II. 4 - 1 (2
- 1) Szeptember 20. Kőzúzó u. sporttelep.

G: Székely M. (28.p és 58.p.) Lukács G.
(37.p.) Dalkó S. 75.p. Ill. Lódi G.(32.p.)

Változatos, színvonalas mezőnyjáték mellett
inkább a vendégek kapuja előtt adódtak
helyzetek az első húsz-huszonöt percben ez
alatt a hazaiak több szögletet is elértek, de
a vendég védelem a kapussal az élen a 28.
percig mindent hárított, a másik oldalon
pedig a törökbálintiak indításait vagy a
szentendrei közvetlen védelem vagy a
kapus ártalmatlanította. Ezek után először
Székely Mátyás (SZVSE) kapott kiváló labdát és jó csel után a kimozduló kapus mellett a kapu baloldalába helyezett (1 - 0 ),
négy perc múlva a vendégek pontos hosszú
indítását a kiugró Lódi Gábor értékesítette
(1 - 1).
Öt perc sem telt el és a megújuló hazai támadásokat siker koronázta, Lukács Gábor
– már sokadszor – a védők mögé került és
pontosan kilőtte a jobb alsót (2 - 1) .

A szentendreiek fölénye jegyében kezdődött
a második félidő. A hol jobbra, hol balra tért
ölelő labdákkal indított két futó folyamatosan húzta meg a széleket és ezek állandó
gólveszélyt jelentettek. Az egyik ilyen támadás végén az érkező labdából Székely belőtte második gólját (3 - 1).
A vendégek ezt követően próbáltak nagyobb
sebességre kapcsolni, veszélyesebbek lettek akcióik, de gólt nem tudtak lőni, mert a
hazaiak védelme és visszahúzódó középpályásaik a csapatkapitány Szabó György irányításával jól zárt.
Két alkalommal, amikor mögéjük kerültek
a vendég csatárok, Özvegy Tamás kapus
bravúrral mentett. A hazaiak edzője cserékkel frissített, és a csereként beállt Czifferi
Tamás jó kiugratását a szentendrei góllövőlista éllovasa – Dalkó Soma – értékesítette.
(4 - 1)
A törökbálintiak támadási kísérleteivel fejeződött be a mérkőzés.
A szentendreiek egyre inkább formába lendültek, egyöntetű vélemény volt a szakve-

zetők, és a nézők között, hogy a szentendrei Kőzúzó u. sporttelepen a vendégcsapatok hálóját ezután, több mint valószínű,
hogy esetenként három-négy gól zörgeti
majd.
Szentendre VSE – Solymár SC 6 - 2 (4 - 1)
öregfiúk bajnoki m. Szeptember 22.
Kőzúzó u.

G.: Szabó Gy. (3 gól – 40., 67., 78.p. – mesterhármas!) Horváth Cs.(4. p.), Malatinszki J
(23. p.) Bogdán E (38.p.), ill. Bakó A. (2 gól 10.p. és 63.p. – mindkettőt 11-esből.

XXVIII. évfolyam, 17. szám
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei a „Közalkalmazotti jogállásról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
SEBÉSZ SZAKORVOS
munkakör betöltésére pályázatot ír ki

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Szentendre Város
Egészségügyi intézményei (Kanonok utca 1.)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk sebészeti szakrendelésén szakorvosi tevékenység ellátása.
Lehetőség az egynapos sebészeten műtétek
végzésére.
Az illetmény megállapítására és juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: sebész szakorvos
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: traumatológiai szakvizsga
Pályázat részeként benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget,
szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata,
MOK tagság igazolása, működési engedély.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Pázmány Annamária Intézményvezető nyújt, a 06-26/501-440-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000
Szentendre, Kanonok utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 20/12/2014 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését:
sebész szakorvos
Elektronikus úton dr. Pázmány Annamária intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu
e-mail címre.

A szentendrei csapat a mieink – a mérkőzés jelentős részében nyomasztó mezőnyfölényben játszott, kivéve az első gól utáni
és a második félidő eleji „kényelmes” perceket. Sok gólhelyzet alakult a solymári
kapu előtt, a hazai gólok mégis főleg átlövésekből születtek. Az első félidőben Horváth Csaba (1 - 0), Malatinszki József (2 - 1)
és Bogdán Endre (3 - 1) lőtte át a sűrűn tömörülő vendég védelmet, a második félidőben pedig a mesterhármast elérő
játékmester – Szabó György harmadik gólja
jött átlövésből húszról! – ( ő az első gólját
11-esből szerezte, a másodikat az ötös közeléből éles szögből lőtte a bal alsóba. A
solymáriak ellentámadásaikat gyors jobboldali támadójukra alapozták, és az ő szabálytalan
akadályozásáért
kapott
büntetőkből szerezték két góljukat – Bakó
Attila mindkét 11-est elemi erővel lőtte a
jobb felsőbe.
A szentendreieknek ez volt az első lejátszott
meccsük, kettő ugyanis elmaradt, egyet a
hét közepére halasztott a szövetség (Nagykovácsiba utaztak – szeptember 26-án)
Gerlai

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

2014. október 6.
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Négy szentendrei vívó jutott be a Veterán Világbajnokságra

Münnich Dénes a szentendrei Párbaj Vívó Club, dr. Póka László a Szentendrei Honvéd Kinizsi SE
támogatójaként jutott be az idei Veterán Vívó Világbajnokságra. A hosszú ideje Szentendrén élő Erdős
Gábor és Marczali László a Magyar Veterán Vívóranglista alapján – ahol korosztályukban ők is az első
négy között szerepeltek – kvalifikálták magukat az október 21–26. között, Debrecenben megrendezésre kerülő világszintű megmérettetésre.

Sportpályafutások:

Münnich Dénes (50+)
1965-ben kezdett el vívni
Debrecenben a DVSC vívószakosztályában,
ahol
Fülöp Gyula mesteredző
irányítása alatt tőrözött és
párbajtőrözött, és II. osztályú ifjúsági aranyjelvényes
sportoló lett. 25 éves kihagyás után nyolc esztendeje kezdett el ismét
vívni Leányfalun Héri László mesteredző
privát vívóiskolájában. Veterán csapattársa,
dr. Póka László révén kapcsolódott be az
elmúlt három évben a Veterán Vívók hazai
párbajtőr-versenyeibe, ahol Veterán OB-n
korosztályában, párbajtőrben kétszer volt
harmadik helyezett. Jelenleg a szentendrei,
Jakab Péter által vezetett, Párbaj Vívó Clubban edz és készül vívósporttársaival a Veterán Vívó Vb-re.

Dr. Póka László (70+)
1964-ben kezdett el öttusázni a Pécsi Dózsa,
majd a MAFC színeiben,
ahol országos versenyeket, vidékbajnokságokat
nyert. Triatlonban sokszoros országos és orvos
bajnok volt. Közben az
OSC-ben vívott, ahol I. osztályú minősítést
szerezett Tari István mesteredző irányításával. 2006-ban újra elkezdte a vívást, és több
évig a Héri László mesteredző vezette privát
vívóiskolájába járt párbajtőrözni. Négy éve
rendszeres résztvevője vívósporttársával,
Münnich Dénessel, a veterán és „B” kategó-

kézILABDA

riás vívóversenyeknek. Póka László többször
nyert korosztályában Veterán OB-n első
helyezést párbajtőrben, orvos világversenyeken állt a dobogó valamennyi fokán.
Az elmúlt évi várnai Veterán Vívó Vb-n a 70+
kategóriában, egyéniben 12., párbajtőr csapattagként 5. helyezést ért el. Jelenleg unokáival a Szentendrei Honvéd Kinizsi SE
öttusaszakosztályában folytatja edzéseit.

Erdős Gábor (70+)
1957-ben
ismerkedett
meg a vívással, a BVSC vívószakosztályában. Három
év múlva ifi válogatott,
majd 1965-től ’87-ig felnőtt párbajtőr-válogatott
kerettag volt. Egyéniben
OB 3. helyezés, Főiskolai
és Balaton bajnoki címek elnyerése, és
többek között a Heidenheim Világkupa második helyezése fűződik a nevéhez. Csapatban tízszeres párbajtőr Országos Bajnok,
háromszoros Bajnok Csapatok Európa Kupagyőztes. Mesterei: Nagy Árpád, dr. Vári Attila,
Hatz József, Fülöp Mihály, Németh Árpád,
Bognár Gábor voltak. Veterán Vívó Vb-n
1999-ben első helyezett, és Eb-n már két
alkalommal volt a dobogó legfelső fokán.

Marczali László (60+)
1962-ben kezdett el tőrözni a Bp. Vörös Meteor
Egyesületben, majd több
klubban
párbajtőrözött
1983-ig. Együtt vívhatott
olyan kiváló vívókkal, mint
Kulcsár Győző, Fenyvesi
Csaba, Schmitt Pál, Ne-

mere Zoltán, Erdős Sándor, Erdős Gábor,
akik ebben az időben a világ legjobb vívói
voltak. Válogatott első osztályú minősítésű
vívóként Magyar Bajnokságot nyert és a
Tokaj Express párbajtőr Világkupa döntőjébe
is bejutott. Mesterei: Szőcs Bertalan, Bárány
Árpád, Sákovics József, Páldi Péter voltak.
Harmincévi kihagyás után kapcsolódott be
a Veterán Vívók életébe, ahol is az idén csapatban Európa Bajnok címet nyert Porečben. Jelenleg az OSC-ben készül a Veterán
Vívó Vb-re. (A Szerk.)

„A hatnapos eseményen mind a női és férfi
versenyzők három fegyvernemben – kardban, tőrben és párbajtőrben – mérik össze
erejüket egyéniben és csapatban is. Azonban a veterán vívásban egyéniben három
külön korosztályban (50+, 60+, 70+) kell
pástra lépniük az indulóknak, míg egy csapatban mind a három életkor képviselői vívnak. Előzetes felmérések alapján közel
ötven ország, majd hétszáz veterán vívó
méri össze erejét…
A magyar résztvevők között is lesznek nagy
sikereket megélt vívók, mint dr. Kamuti
Jenő, aki kétszeres olimpiai ezüstérmes tőröző, és ott lesz dr. Pap Jenő is, aki kétszer
volt felnőtt világbajnok párbajtőrben. A női
párbajtőrözőknél Hoffmann Ibolya minden
bizonnyal éremesélyekkel indul, hiszen ő
már nyert veterán Eb-t, illetve világbajnoki
bronzérmet…”
Forrás: A Magyar Vívószövetség honlapja
(http://www.hunfencing.hu)
További információ:
www.veteran-hunfencing.eu
Fotók: LUPE Magazin és Szabó Imre

A Móricz Zsigmond Gimnázium sportcsarnokában szeptember
21-én megrendezett mérkőzésen a battaiak jobban kezdtek, a kapusuk szinte mindent védett, többgólos előnyüket a félidőig sikerült
ledolgozni, ahogy a szentendrei csapat védelme feljavult (11 - 12
volt a félidő).
A második játékrész elején a hármas emberelőnyt csak egy góllal
hozta a csapat, míg a vendégek egy kettős emberelőnyüket négy
góllal. Ekkor – a II. félidő 16-24. perce között eldőlt a meccs, hatgólos hátrányt szedett össze a Szentendrei KC, amelyet már nem tudott ledolgozni, egyszer-egyszer úgy tűnt, „visszajönnek a meccsbe”,
de a kapkodás következtében a végére négygólos lett a vereség.
Nagy csata volt!
Gerlai P.

FOTÓ: SZÉLES NÓRA

Szentendrei KC – Százhalombatta 21 - 25 (11 - 12) NB.I.B. férfi
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ADÁSVétEL

Garázsvásár október 11-én,
szombaton 10-18 óra között a
Bükkös-patak partján (Frangepán u.
15.). Márkás ruhák, cipők, táskák
(max. 500 Ft/db). Tel. 06-30-5580775.

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

Eladó 3 db-os világos szekrénysor
(20 000 Ft), 4 db-os világos
szekrénysor (25 000 Ft), 4 db-os
mahagóni szekrénysor (35 000 Ft),
2 kihúzható ágy, fotelek, dohányzóasztal, szőnyegek, antik faragott
hálószobabútor, konyhabútor,
étkezősarok, 1 hűtő, 1 mélyhűtőláda. Tel. 06-20-554-0293.

ÁLLÁSt kERES

40-es mobil háziasszony
takarítást vállal. Tel. 06-70-2779955.

ÁLLÁSt kÍNÁL

30 üzemelő szentendrei vendéglő
keres felvételre pultost és felszolgálót. Tel. 06-20-980-9274, 06-20-3405706.

EzOtéRIA

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés, lelki
segítség gyakorlatiasan. www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 06-30-605-7199.

EGéSzSéG

APRók

Körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 0630-340-1392.

Érszűkület kezelése széndioxod-fürdővel. Nehézjárás, görcs,
hidegérzet esetén próbálja ki a Mafetta-kezelést. Tel. 06-30-340-1392.

kIADó LAkÁS

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

Hosszú távra bérelnék legalább kétszobás, bútorozatlan házat vagy házrészt. Belváros, Szamárhegy
előnyben. Tel. (26) 718-003, 06-70258-8562.
Különálló lakrész kiadó. Tel. 06-30662-1266.

LAkÁS, INGAtLAN

Pannónia-telepen I. emeleti, 48 nmes, erkélyes, 1+ 2 félszobás, amerikai konyhás lakás eladó 15 400
Ft-ért. Tel. 06-30-922-1459.

Szentendrén, a nagypostánál garázs
eladó. Tel. 06-30-375-8349.
Kertes házi lakások (40-180 nmesek, igény szerint) 190 000 Ft/nm
áron eladók. Tel. 06-30-949-6456.

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

Angol nyelvtanár érettségire, nemzetközi nyelvvizsgákra felkészítést
vállal. Tel. 06-70-575-5883, (26)
950-726 (este).
Gitároktatás kicsiknek és nagyoknak, Tel. 06-30-533-7304.

Matematika- és kémiatanítás hatékony, jól bevált módszerrel, 15 éves
tapasztalattal. Tel. 06-70-617-1375.

Matematikából és fizikából korrepetálást, érettségi vizsgára tesztlapokkal ellenőrzött felkészítést vállalok.
Tel. 06-30-855-3543.

Modern magán-énekoktatás hangképzés mindenkinek korhatár nélkül, több stílusban a könnyűzenén
belül. Igényes repertoárból összeállított tananyag, több ezer zenei
alappal. Mikrofonos gyakorlat, stúdiógyakorlat hangfelvétel készítése,
élő zenekari gyakorlat az énekstúdió zenekarával. Zenészek jelentkezését is várjuk! Vocal trainingek,
folyamatos fellépések. www.nagygaby.hu Tel. 06-20-568-1293.
Angol nyelvtanár érettségire, nemzetközi nyelvvizsgákra felkészítést
vállal. Tel. 06-70-575-5883, (26)
950-726 (este).

SzOLGÁLtAtÁS

Asztalos munkát vállal. Fából mindent. Tel. (26) 318-219, 06-30-3197278.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Manikűr, thai talp- és lábmaszszázs. Tel. 06-20-514-3323.

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

Építés-felújítás! Vállalok lakásfelújítást, homlokzatszigetelést és teljes
körű kivitelezést referenciával és garanciával. Nova-Park Bt., 06-20-3414585.
• fotoxlstúdió •
• 06-30-631-7811 •
• www.fotoxl.hu •

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

üDüLéS

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

üzLEt

Kiadó 130 nm alapterület (megosztható: 66+66 nm) lakás 4 szobás (2
szobás), iroda, üzlet, raktár céljára.
Fűtés gáz, vegyes. A vasút és a központ 3 perc. Tel. (26) 310-297, este.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni
Harmath László és családjának a
Gondozási Központ részére adományozott ruhaneműket, és egyéb
hasznos tárgyakat.

A Gondozási Központ dolgozói

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE

MUNKAERŐFELVÉTEL

Könnyű ﬁzikai munkára, megbízható, munkájára igényes férﬁ/női
munkaerőket keresünk hosszútávra egyedi betonburkolatokat készítő üzemünkbe, azonnali kezdéssel.
Munkavégzés helye: Szentendre, Szentlászlói út 160.

További felvilágosítás a 20/371-7269-es telefonszámon
és a helyszínen.
www.kazaconcrete.com

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
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SzENtENDRE SzéPüL

Őszi nagytakarítás a patakparton
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Bükkös-parti őszi nagytakarítást tartottak szeptember 27-én, szombaton. A rendezvényt már 14 éve a Bükkös-partiak Baráti Köre
szervezi. Reggel 9 órára várták a segíteni akarókat a Bükkös patak fölött átívelő Mókus-hídnál. Itt Zakar Ágnes, a Bükkös-partiak
Baráti Körének elnöke mondta el a tudnivalókat a résztvevőknek. Legtöbben a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumból, valamint az Izbégi Általános Iskolából érkeztek. Zsákot, kesztyűt a szervezők adtak a szemétszedőknek, akik örömmel
állapították meg, hogy évről évre egyre kevesebb az eldobott hulladék a patak környékén. Az önkéntesek rendbe tették a Szegedi utcánál lévő játszóteret is, eltűntették a graffitiket, valamint a piac közelében lévő aluljáró falfestményeit is megújították a
Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai.
A takarítás után, 11 órától családi nap várta a résztvevőket az izbégi parktáborban, ahol élő történelemóra keretében megelevenedtek a török kori végvári harcok. Ezt követően lovaglás, kézműves foglalkozás, eszem-iszom szerepelt a programban.

Köszönjük a nagyszámú résztvevő segítségét a Bükkös takarításon. Külön köszönet: az Izbégi Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola népes csapatának, a Petzelt
József Szakközép és Szakiskolának, számos családnak és
önkéntesnek segítségét a patak és környezete szemétmentesítéséért, falfirkák eltávolításáért, játszótértakarításért.
Köszönet Stefanek Attilának és Szentgyörgyvölgyi Gábornak a
lovasbemutatóért, Majnekné Horváth Katalinnak a kézműves
foglalkozásért, Szakács Évának a környezetvédelmi kvízért,
Bádonyi Kingának és a Móricz Gimnázium 9. osztályának a
Bükkös-aluljáró javítási munkáiért! Köszönjük támogatóink önzetlen segítségét: VSZ NZRT., Tv Szentendre, V-8 Uszoda, BEO
Café, Homó Attiláné – Szilágyi pékség, Gyürk András EU Parlamenti képviselő, Mészáros János vállalkozó, Török Balázs
alpolgármester és Tolonics Gyula képviselő.
A Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület nevében
Zakar Ágnes szervező

