
xxxiii. évFoLyAm
2019. március 11. | 5. szám

Tavasszal 10 éves lesz
a város uszodája

Wildner Mártonnal, 
a V8 Uszoda és Szabadidő
Központ igazgatójával 
beszélgettünk.

10. oldal

A molinón: 
dr. Lelik Ferenc

Lelik Ferenc többszörös
magyar bajnok 
és kupagyőztes úszás, 
alpesi sí és kerekesszékes
tenisz sportokban. 

18. oldal

és vidéke

100 millió forint a Postás strand fejlesztésére



Az elmúlt évben a Szentendrei református
Egyházközség megkereste intézményünket
azzal a szándékkal, hogy támogatni szeretnék
a város hajléktalanjait. Nagyon örültünk az
megtiszteltetésnek, hogy ránk esett a válasz-
tásuk. Az adomány összegéből maradandó,
az ellátás minőségét javító berendezést sze-
rettünk volna beszerezni.
A Hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és a
Nappali melegedőnek helyet adó, Szabadkai
utca 9. sz. alatti épület gázfűtési lehetőséggel
nem rendelkezik, a helyiségeket egy vegyes
fa-szén tüzelésű kazánnal fűtjük.

A szálló átvétele óta – a korábbi, csak esti fű-
téshez képest – a nap 24 órájában melegnek
kell lennie az épületben, mert napközben is
teljes kapacitáskihasználtsággal működtetjük
a két hajléktalanellátást. éppen ennek meg-
könnyítése érdekében a fűtés rásegítésére, il-
letve vész esetére egy fűtő és egyben hűtő
klíma került beszerzésre és beszerelésre. Ez
első ránézésre luxusnak tűnhet, azonban, ha
belegondolunk, a jelenlegi fűtés tökéletes ki-
egészítője, és így már a reggeli órákban meleg
lehet a nappali melegedőben.
Kettős funkciója miatt a nyári hőségriasztás
időszakaiban szintén nagy hasznát vesszük
az ellenkező kapcsoló működtetésével.
Ugyanis ez az időszak ugyanúgy kimeríti a
fedél nélkülieket, mint a téli nagy hidegek, bár
csak ekkor gondolnak az emberek a hajlékta-
lanokra.
Mivel az adomány igen jelentős összeg volt,
ezért a fennmaradó pénzből nagy mennyiségű
melegíthető konzervet vásároltunk az ellátott-
jainknak. Ezek nagy részét a karácsonyi ünne-
pek időszakában osztottuk ki.
A családias hangulatú ünnepi átadóra 2019.
február 13-án délelőtt került sor. A Szentendrei
református Egyházközség képviseletében
megtisztelt minket jelenlétével a gyülekezet
elnöksége. Köszönjük a közösség figyelmét
és adományait, különösképpen Varnyú Böbé-
nek és Fülöp Mariannak mindazt, amit tettek
azért, hogy az 555 000 Ft összegű támogatás
összegyűljön.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni az 
adományozóknak, Varga Csaba kivitelezőnek,
valamint a Városi Szolgáltató Zrt. munkatár-
sainak, Pusztai Gábor divízióvezetőnek a gyor-
saságát és hozzáállását. Köszönjük Becsei
Andrásnak és Csifó Károlynak a villanyszere-
lési munkákat.

KECSKéSNé SIPoS ANDrEA
INTéZMéNyVEZETő

GoNDoZáSI KöZPoNT SZENTENDrE
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100 millió forint a Postás strand fejlesztésére

Finisben a vasúti villasor
felújítása

Március 22-én, pénteken adják át a forgalomnak a Vasúti villasor mel-
letti vásárlói és P+r parkolót, ezzel befejeződik a Vasúti villasori cso-
mópont felújításának idénre tervezett része.

A projekt november közepén kezdődött a Vasúti villasor egy szakaszá-
nak felújításával. A munkálatok mintegy két hónapig tartottak, az au-
tósok január közepén vehették birtokba a 11-es úttól az Attila utcáig
tartó felújított szakaszt, mellyel lezárult a beruházás első üteme. A fel-
újításhoz a PM_oNKorMUT_2016/21 pályázat nyújtott lehetőséget –
ennek a támogatásnak köszönhetően újultak meg 2017-ben a Móricz,
a Bimbó és Barackvirág utcák.
Ezután következett a Spar üzletház melletti vásárlói és P+r parkoló fel-
újítása, ahol jelenleg az utolsó simítások zajlanak: útburkolati jelek fes-
tése, aszfaltozás, táblák kihelyezése, közvilágítás próbaüzeme,
takarítás. A kivitelező Penta Kft. tájékoztatása szerint március 22-én
véglegesen átadják a forgalomnak a felújított vásárlói és P+r parkolót,
és levonulnak a területről.
Az önkormányzat tulajdonában lévő vásárlói parkoló – a korábbi gya-
korlattal ellentétben – fizetős lesz. Az önkormányzat a fizetős rend-
szerrel arra szeretné ösztönözni a gépkocsitulajdonosokat, hogy csak
rövid ideig, a bevásárlás időtartamáig vegyék igénybe a parkolót, ezért
az első óra ingyenes lesz. Aki ennél tovább szeretne itt parkolni, annak
exponenciálisan növekvő díjat kell majd fizetnie. A parkoló bejáratánál
lévő sorompó működtetéséhez a parkolási rendelet módosítása is
szükséges, illetve a vásárlói véleményeket, észrevételeket is szeretné
az önkormányzat figyelembe venni, ezért a fizetős rendszer teljes
üzembe helyezése május elején várható. Addig nyitott módban műkö-
dik, tehát ingyenesen használható.

A magyar Turisztikai Ügynökségtől március
5-én vette át verseghi-Nagy miklós a támo-
gatói okiratot a Postás strand további fejlesz-
tésére. A 100 millió forint fejlesztési
összegből a 2016-ban elindult közösségi ter-
vezés során megálmodott beruházás első
üteme indul el. Június közepére elkészül a
beruházás: új játszóeszközök, fitneszpark,
napozóágyak, ernyők, homokos plázs, új zu-
hanyzók, öltözők várják majd a szentendrei-
eket kedvelt közösségi helyükön.

közösségi tervezés
2016-ban Szentendrén közösségi tervezés
előzte meg a Sztaravoda Park, a Füzespark és
a Postás strand fejlesztését.
A Postás strand újratervezésekor, a bő egy hó-
napig tartó közös munka során több száz kér-
dőív és öt tervezési alkalom segített abban,
hogy a tervek elkészülhessenek. Az önkor-
mányzat azért döntött a közös gondolkodás
mellett, mert fontosnak tartotta, hogy a meg-
lévő problémákra a lehető legjobb, konszen-

zusos megoldás szülessen meg. A Postás
strand korábban hivatalosan nem működhe-
tett strandként, az önkormányzat célkitűzése
az volt, hogy kulturált, igényes, és – nem utol-
sósorban – hivatalos szabadstrand jöhessen
itt létre. 

2016-ban megnyílt szentendre
első szabadstrandja
2016. július 22-én nyílt meg Szentendre első
legális szabadstrandja, a megújult Postás
strand. A közösségi tervezés során fogalma-
zódtak meg azok az elvárások, tervezési irány-
vonalak, melyek mentén a Postás jövőjét
elképzelték a városlakók. Ennek alapján került
sor a konkrét tervek elkészítésére, a minimá-
lisan szükséges infrastruktúra kiépítésére,
ami alapján a strand hivatalosan is kijelölt für-
dőhelyként üzemelhet. A part közelében meg-
épült az öltöző, a négyállásos zuhanyzó és az
ivóvízcsap, a Dunán bójákkal, a parton táblák-
kal jelölik a strandrészt. A tisztaság megőrzé-

séért mobil WC-k és szemetes konténerek ta-
lálhatók a közelben.
A Postás strand közösségi tervezése során
igény merült fel egy szabadtéri röplabdapálya
kialakítására is a helyszínen. Az önkormány-
zat támogatásával a Szentendrei Kinizsi Hon-
véd Egyesület segítségével, 2017 augusz-
tusában készült el az új pálya.

Folytatódnak a fejlesztések
A Postás strand 2016-os közösségi tervezés-
kor megálmodott nagyobb fejlesztések követ-
kező üteme kezdődik el 2019-ben, az MTÜ
közel 100 millió forintos támogatásával. 
A fejlesztés során megújul a strand: homokos
partszakasz napernyőkkel, pihenőágyakkal
várja majd a pihenni vágyókat, megújulnak a
játszótér játszóeszközei, valamint szabadtéri
sporteszközöket helyeznek el a területen.
megújul a strand infrastruktúrája is: új zuhany-
zók és öltözők épülnek a Postáson. A munká-
latok a tervek szerint a strandidényre, 2019
június közepére befejeződnek.
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eladó ingatlan

szentendre város önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok egyben történő értékesítésére:

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. március 28. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

szentendre város önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékesítésére: 

Cím: Szentendre, 8956/1 hrsz. (Puskin utca)
Terület: 737 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: kivett, beépítetlen terület
övezeti besorolás: Lke/9
Bruttó induló (licit) ár: 14.120.000 Ft
Pályázati biztosíték: 1.000.000 Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. április 11. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Minden szükséges
információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

kiadó ingatlan

szentendre város önkormányzat pályázati felhívást
tesz közzé az önkormányzati tulajdonú szentendre,
1862 hrsz-ú, természetben Görög utca 6. szám alatt
található 92 m2 alapterületű helyiség bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely átvehető a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati Iro-
dán, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportalról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. április 2. 9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

pályázat

állás
Terápiás munkatársat (korábbi megnevezéssel
mentálhigiénikus-foglalkoztatót) keres a Gondo-
zási központ szentendre idősek és demens bete-
gek nappali ellátására. A pályázat benyújtásának
határideje: 2019. március 25. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan 
Foglalkoztatás jellege: 
részmunkaidő, heti 20 órás
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok: Az 1993. évi III. tör-
vény alapján az idősek és demens betegek
nappali ellátásában a napi csoportos, és egyéni
foglalkoztatások megszervezése és lebonyolí-
tása.  Pályázati feltételek: Felsőfokú képesítés, az
1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3.sz. melléklete
alapján. A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: önéletrajz, motivációs levél, érvényes
erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettség máso-
lata. 
További információ: Kecskésné Sipos Andrea in-
tézményvezető, 06/26 311 964
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. március 25. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Gondozási Központ Szentendre címére (2000
Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosítószámot: SZMo-r/120-2/2013., valamint a
munkakör megnevezését. Elektronikus úton a
kecskesne.sipos.andrea@gmail.com email címre.
Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, 
Szentendre, Sztaravodai út 2. 

A Gondozási központ szentendre védőnői 
szolgálata pályázatot hirdet területi védőnő mun-
kakör betöltésére határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszonyba, teljes munkaidőben.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok:
Pályázati feltételek: főiskola, védőnő
A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. március 28.
További információ: Kecskésné Sipos Andrea in-
tézményvezető, 06/26-311-964
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Gondozási Központ Szentendre címére (2000
Szentendre, Sztaravodai út 2.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosítószámot: SZMo-r/120-2/2013. , valamint a
munkakör megnevezését: területi védőnő. Elektro-
nikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére:
kecskesne.sipos.andrea@gmail.com. Személye-
sen: Kecskésné Sipos Andrea, Sztaravodai út 2.

A Helyi esélyegyenlőségi Programot tárgyalták
Tizenöt városi Intézmény képviselőinek részvételével került megrendezésre
2019. március 7-én a Városháza dísztermében a hátrányos helyzetű társa-
dalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló Helyi Esélyegyenlő-
ségi Program ülése. A kerekasztal-találkozón az új stratégiai terv kidolgozása
volt a téma. Szentendre város első Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP)
2013-ban, öt éves időtartamra készült el, az új program a 2019-23. közötti
időszakra, szintén öt évre szól.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program egy – az esélyegyenlőség jegyében – a te-
lepülésre vonatkozó ötéves stratégiai terv, amelynek alapját az egyenlő bá-
násmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény31. §-a képezi. Az öt célcsoportot – nőket, gyerekeket, időseket, fo-
gyatékkal és mélyszegénységben élőket – érintő témákat, problémákat öleli
fel és megoldásokat kínál a célcsoportok helyzetének jobbítására. A stratégiai
tervet kétévente kell felülvizsgálni, és szükség szerint módosítani.



2019 | március 11. VÁROS 5

A február 21-i képviselő-testületi ülésen 8 igen, 1 nem és 1 tartózko-
dás szavazattal fogadták el szentendre város 2019-i évi költségve-
tését: a tervezett bevételek és kiadások főösszege 9,28 milliárd Ft.
verseghi-Nagy miklós polgármester a napirendi pont tárgyalásakor
elmondta, hogy 2018-ban sok fórumon találkozott a város vezetése a
lakossággal annak érdekében, hogy felmérjék az igényeket. A lakos-
sági kéréseket igyekeztek teljesíteni és beépíteni, ezért a 2019. évi
költségvetés a fejlődés költségvetése, amikor előreléphetünk fontos
kérdésekben – beruházásokban, közösségi programokban, szolgál-
tatásokban egyaránt. ehhez biztosítja az anyagi forrást az idei költ-
ségvetés, melyben 2 029 452 000 Ft-ot fordítanak fejlesztésekre.
Hozzátette, hogy a város vezetőjeként az a célja, hogy a szentendreiek
otthonosabban érezzék magukat, és legyenek büszkék a városukra.

Út- és járdaépítés
Kiemelten fejlesztendő terület az út-és járdaépítés, erre a célra a teljes
fejlesztési terv 27%-át különítették el.
VEKoP Kerékpárút fejlesztés – 240 millió Ft
Tervezések (út-, vízelvezetés-, forgalomtechnika) – 10 millió Ft
Földút Program 2019 – 38 millió Ft
Mária utcai csomópont átépítés, lámpás zebra kialakítása – 50 millió
Ft
Szofrics Pál utca kiépítése – 72 millió Ft
„Petzelt zebra” átépítése – 50 millió Ft
Avar, Botond, Kun, Erdélyi utcák burkolatfelújítása – 73 millió Ft
1+1 út, és járdaépítés fejlesztési program – 20 millió Ft
összesen – 541 millió Ft

Tervezett beruházások 2019-ben
Beruházások pályázati forrás igénybevételével – 478 300 000 Ft
Út, parkoló és járdaberuházás – 220 000 000 Ft
Csapadékvíz, parkosítás beruházás – 25 000 000 Ft
Egyéb beruházás – 158 532 000 Ft
(súlykorlátozási rendszer kivitelezése, közvilágítás-fejlesztés, sport-
beruházás, térfigyelő kamerarendszer bővítése, infokommunikációs
fejlesztés stb.)
Beruházások összesen – 881 832 000 Ft

Tervezett felújítások 2019-ben
Fejlesztések pályázati forrás igénybevételével – 450 920 000 Ft
Út, parkoló és járdafelújítások – 73 000 000 Ft
épületfejlesztések – 410 200 000 Ft
Egyéb felújítások – 108 500 000 Ft

(kisfelújítások a város minden területén, Kanonok utca Bükkös-kishíd
felújítása)
Felújítások összesen – 1 042 620 000 Ft

Fejlesztési célú támogatások
összesen – 105 000 000 Ft
(Dunyha program, 1+1 pályázat, Kulturális Kft. fejlesztése, VSZ esz-
közbeszerzés)

működési célú támogatások
általános támogatások – 149 856 000 Ft
(ösztöndíjak, közbiztonsági támogatások, sportrendezvények stb.)
Társaságok működési támogatása – 1 585 032 000 Ft
(Kulturális Központ, TDM Kft., V8, VSZ)
Célfeladatok támogatása – 18 500 000 Ft
(oktatás, egészségügy, szociális ellátás, kultúra, ifjúság)
működési célú támogatások összesen – 1 753 388 000 Ft

A fejlődés költségvetése
A 2019. évi költségvetésben 2 029 452 000 forintot különítettek el vá-
rosfejlesztési célokra, amely megközelíti az előző három évben (2016,
2017, 2018) összesen fejlesztésre fordított összeget, a 2 897 847 000
forintot.

A fejlődés költségvetése

Folytatódik a Földútprogram
Három földút - a Püspök sor, a Gyöngyvirág utca és a muskátli utca –
stabilizálása, felújítása kezdődött el február végén a Járható szentend-
réért Program keretében. elsőként a Püspök sor újul meg teljes hosz-
szában, utána következik a Gyöngyvirág utcának a stromfeld utca és a
töltés közötti szakasza, valamint a muskátli utcának a stromfeld és
Honvéd utca közötti szakasza, melyekre az év első felében kerül sor.

A most felújításra kerülő utcák jelenleg földútként működnek, de mi-
nőségük oly mértékben romlott, hogy elkerülhetetlen a stabilizálásuk
a biztonságos használatuk érdekében. A belvárosi Püspök soron koc-
kakövet raknak le, a Gyöngyvirág és a Stromfeld utca mart aszfalt ré-
teget kap, illetve a szükséges helyeken sor kerül szegély kialakítására
vagy szegélykorrekcióra.
A kivitelezés az időjárás függvényében, február végén kezdődik. A
munkakezdés előtt a kivitelező BoLA 95 Kft. szórólapokon értesít min-
den ingatlantulajdonost. A felújítás kb. 1 hónapot vesz igénybe.
A munkálatok ideje alatt – a szakaszos lezárás idején – a szemétszál-
lító járművek nem tudnak majd bejutni az utcákba. Ebben az időszak-
ban a háztartási hulladéktároló edényeket a Püspök soriak az Arzén

utca sarkára, a Gyöngyvirág utcaiak a Liliom vagy a Stromfeld utca sar-
kára, a Muskátli utcaiak a Honvéd vagy a Stromfeld utca sarkára tudják
kihelyezni a megszokott szemétszállítási napokon. A szelektív és a
zöldhulladékot is ugyanide lehet kihelyezni a forgalmat nem akadá-
lyozó módon.
Az utcák felújítását az önkormányzat saját forrásból finanszírozza, az
éves költségvetési keretből. A három utca felújításának költsége bruttó
35,24 millió Ft. 

Befejeződött a János utcai
járdaépítési projekt
2018 nyarán új járdaszakasz épült a János utcában, a Deli Antal és Jó-
zsef Attila utca közötti szakaszon. Idén januárban az új járda mellé
korlátot építettek, majd februárban a korlátsort meghosszabbították a
Deli Antal utcáig a gyalogosok védelme érdekében, illetve egy kisebb
terület aszfaltozására is sor került, hogy a gépjárművekkel biztonsá-
gosan félre lehessen állni. Ezzel lezárult a teljes projekt, melynek kivi-
telezője a Bola 95 Kft. volt.
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Tavaszi nagytakarítás

A turistaforgalom növekedése és a kedvező korai tavaszi időjárás
miatt a VSz Nzrt. előrehozta a tavaszi nagytakarítás egyes kiemelt,
frekventált területein a takarítást. Ennek érdekében a Fő téren és az
Apor híd környezetében a burkolatokon a téli síkosságmentesítést kö-
vetően felhalmozódott hordalék takarítása is elkezdődött. A város tö-
megközlekedési kapujában, a HéV-állomáson, illetve a Duna-korzón
szintén a burkolatok takarítására, valamint a fák és cserjék időszakos
karbantartására került sor. 

Területrendezés 
a szabadkai utcában
A Szabadkai utcai szelektív gyűjtőszigetnél igény merült fel, hogy meg-
felelő környezetbe lehessen a lakosságnak a hulladékot szállítania.
Ehhez szükséges volt a terület rendezése, megfelelő vízelvezetés biz-
tosítása és járda kialakítása is. A munkavégzés során először a felső
talajréteget távolították el, majd a felület síkjának kiegyenlítésére került
sor, erre alkalmas munkagéppel. A feltöltés letömörített mart aszfalttal
történt meg, valamint a kihelyezett gyűjtőedények előtt betonlapokból
járófelületet alakítottak ki. A munka befejezésével a területre hulló csa-
padék várhatóan le tud folyni, így a konténereket esős időben is meg
lehet közelíteni, a leszóródó hulladék sem ragad bele a sárba, így egy
rendezettebb környezet alakul ki.  

ökoparty filmklub 
a P’Art moziban
A Földünket veszélyeztető klímaválság okaira hívja fel a figyelmet a
P’Art mozi ökoparty filmklubja. Havonta, minden hónap második hét-
főjén vetítenek az ökológiai válsággal kapcsolatos filmeket, a vetíté-
sek után pedig a témában jártas, meghívott szakemberekkel
beszélgetnek a szervezők.

Egy éve van jelen Szentendre kulturális életében az ökoparty kezde-
ményezés. A cél a környezetünkért, a természetért és embertársain-
kért viselt felelősségtudatunk megerősítése, egy fenntartható, jobb
minőségű élet feltételeinek megteremtése közvetlen környezetünkben,
egész világunkban. A Föld különböző részein nagyon másként élnek
az emberek, mások a körülményeik, problémáik és lehetőségeik –
mindezek ismerete nélkül nem lehetünk úrrá a mára már meglehetősen
kritikus helyzetünkön.
Az elmúlt egy év alatt a filmklubban tíz filmet vetítettek, tizenhat szak-
értő meghívásával, akik a témában jártas egyetemi tanárok, civil szer-
vezeti képviselők, illetve médiaszakemberek. Az ökoparty tizenhárom
részes Humánökológiai előadássorozatot is indított tavaly ősszel a 
Móricz Zsigmond Gimnáziumban, amelyre nemcsak Szentendréről, de
Leányfalutól Dunakeszin át Budakalászig és Budapestig, sőt, Sülysáp-
ról és Pusztazámorról is érkeztek érdeklődők. Az élénk vitákat, beszél-
getéseket generáló előadások közben kialakult „kemény mag” a
továbbiakban helyi aktivitással is támogatja az ökoparty munkáját.
Erről legközelebb bővebben hírt adunk.

A P’Art Mozi ökoparty filmklubjának következő vetítései:

április 8-án hétfőn délután 6 órakor
zHALANAsH, A FANTomváros
2017, lengyel film, 40 perc, magyar felirattal
rendező: Marcin Shauter
Dermedt csend uralkodik az Aral-tó partjánál fekvő Zhalanash utcáin.
Pedig a kis kikötőváros valaha komoly szerepet töltött be a szovjet gaz-
daságban. A vízpart és a végtelen sivatag között elterülő hely mára
már csak árnyéka egykori dicső önmagának. A film azonban nem csu-
pán egy vidék emlékeit idézi, hanem elsősorban az ott élő lakosok sor-
sáról szól. Emberekről, akiknek élete és boldogulása e helységhez
kötődött, és akik most magányosan bolyonganak a hajók és a kikötői
daruk roncsai között.
Meghívott vendégünk: Takács-Sánta András, ELTE, Kisközösségi prog-
ramok

május 13-án hétfőn délután 6 órakor
A HoLNAP BAJNokAi
2012, angol-francia dokumentumfilm, 118 perc, magyar felirattal
rendezők: Mélanie Laurent, Cyril Dion
A filmben a Holnap bajnokaival találkozhatunk, két órán keresztül, a
Föld minden pontjáról. Egy fiatal filmes csapat keresi azokat az em-
bereket, akik tesznek azért, hogy a holnap legyen mit enni, legyen mivel
fűteni, legyen kultúra és legyenek közösségek. Azokat mutatják be ne-
künk, akik bátran és vidáman alakítják a jövőt.

Meghívott vendégünk: Victor András, ny. egyetemi tanár, ELTE és
Köves Alexandra egyetemi docens, Corvinus Egyetem 

június 10-én hétfőn délután 6 órakor
keLLemeTLeN iGAzsáG 2.
2017, amerikai dokumentumfilm, 94 perc, magyar felirattal
rendezők: Bonni Cohen, Jon Shenk

Egy évtizede világszerte nagy érdeklődést váltott ki a klímaváltozásról
szóló Kellemetlen igazság című dokumentumfilm. Most itt a folytatás,
amiből kiderül, milyen közel kerültünk az igazi energia-forradalomhoz. 

Az ökoparty mottója: „Nem vagy porszem, Te is sokat tehetsz! Légy
magad a változás!” De hogyan? – minderről többet megtudhatunk az
ökoparty rendezvényein. 
Facebook-csoport: ökoparty 



Tűzgyújtási 
tilalom!
Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt
megemelkedett a szabadtéri tüzek száma.
csak ebben az évben több mint száz esetben
kellett vonulniuk a tűzoltóknak Pest megyé-
ben az ilyen jellegű káreseményekhez. A ve-
szélyt a száraz aljnövényzet és az avar jelenti,
ami csapadékmentes időjárás esetén nagyon
könnyen meggyulladhat. sok helyen már a   
tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak, és  
elégetik a kerti zöldhulladékot.

A megszaporodott szabadtéri tűzesetek miatt
február 25-től tűzgyújtási tilalom lépett 
érvénybe Pest megye teljes területén. 

A tűzesetek szabad területen történő bekövet-
kezésének nagyobb kockázata esetén az er-
dőgazdálkodásért felelős miniszter fokozott
tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) 
állapíthat meg és hirdethet ki. Tűzgyújtási ti-
lalom esetén tilos tüzet gyújtani az erdőterü-
leteken, valamint a fásításokban és az ezek
200 méteres körzetén belül lévő külterületi 
ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt terüle-
teken található tűzrakó helyek, a vasút és
közút menti fásítások, de tilos a parlag- és 
gazégetés is.
A tűzesetek 99 százaléka emberi gondatlan-
ságra vezethető vissza. Az időnként jelentős
kárral járó tüzek megelőzhetőek, ha tisztában
vagyunk a szabadtéri égetés szabályaival:
• Belterületen csak ott szabad kerti zöldhulla-
dékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rende-
letben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a
rendeletben meghatározott időben szabad
égetni.
• Ha az önkormányzatnak nincs a kerti zöld-
hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor
az tilos.
• A szabadban meggyújtott tüzet soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül, és minden esetben
gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltó-
anyagról.
• Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas
kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújt-
sunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk
alatt tudunk tartani.
• Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az
égetést és oltsuk el a tüzet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi bírság-
gal sújtható. 
A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély)
megállapítása és visszavonása függ a meteo-

rológiai körülményektől, az erdőben található
élő és holt biomassza szárazságától és a ke-
letkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási
tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti
élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti
Igazgatóság (NéBIH EI) közleményt küld az
érintett szervezeteknek, országos közszolgá-
lati médiának, és hivatalos honlapján www.er-
dotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról
(fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. 
Kiemelt helyen teszi közzé a hírt a katasztró-
favédelem is honlapján: www.katasztrofave-
delem.hu. A tűzgyújtási tilalom (fokozott
tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a
helyzetben bekövetkezett változás kihirdeté-
séig) él. Az említett honlapokon napi frissítés-
sel megtekinthető, hogy van-e érvényben
tűzgyújtási tilalom. A lakosság a lakóhelye
környékén lévő erdőterületekről a NéBIH EI
által készített interaktív erdőtérképen találhat
további információt.

CSáMPAI ATTILA Tű. SZáZADoS, 
MEGyEI SZóVIVő

PEST MEGyEI KATASZTróFAVéDELMI 
IGAZGATóSáG
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zöldfelületek
takarítása

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
a városi szolgáltató Nonprofit zrt. 
zöLdFeLÜLeTek TAkArÍTásáT
végzi az alábbi ütemezés szerint

I. ütem:
időpont: 2019. március 23.
Körzet: Püspökmajor-lakótelep és kör-
nyéke (László telep – Kovács L. u. – 
Dunakanyar krt. – Vasúti villasor által ha-
tárolt terület)
Pannónia-telep (Vasúti villasor – Pannónia
u. – Telep u. – Dera patak által  határolt te-
rület)
Körzet: Belváros (Dunakanyar krt. – Duna
által határolt terület)
Izbég (Kovács L. u. – Füzespark – Vasvári
ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu által ha-
tárolt terület)

II. ütem:
időpont: 2019. március 30.
Körzet: Pismány (Sztaravodai út – Duna-
kanyar krt. – Cseresznyés út – Napos sé-
tány által határolt terület)
Körzet: Boldogtanya – Petyina – Tyúkos-
dűlő – Papsziget – Szarvashegy városré-
szek, valamint az Ady Endre út

A kerti zöldhulladékot zsákokban szállítjuk
el, illetve darabolva.
A zsákokba helyezhetők: lomb, fa és bokor
nyesedék, nyírt fű, gyom. 
A vastagabb faágakat, dísznövényeket da-
rabolva (maximum 1 m hosszig), két he-
lyen összekötve helyezzék a zsákok mellé.

Kérjük, hogy a kerti zöldhulladékot legké-
sőbb az ütemtervnek megfelelően szom-
baton 6.00 óráig helyezzék ki.
A késve vagy nem megfelelő módon kihe-
lyezett zöldhulladékot nem áll módunkban
elszállítani.
Amennyiben a munkatársaink a zöldhulla-
dékos zsákokban háztartási vagy egyéb
hulladékot találnak, azt nem szállítják el.

További információkért keresse fel honla-
punkat www.vszzrt.hu vagy hívja: 06 26
300 407

Köszönjük együttműködésüket, hogy kü-
lönválogatva gyűjtik a kerti zöldhulladékot.

VároSI SZoLGáLTATó NoNProFIT ZrT.

szelektív 
hulladékszállítás
közzétette a városi szolgáltató a 2019. évi ii.
negyedévre vonatkozó szelektív hulladék-
szállítási naptárát. A körzetek kiosztása vál-
tozatlan marad.

A szelektív hulladékgyűjtésről bővebben 
olvashat, illetve az utcalista megtalálható a
városi honlapon: https://szentendre.hu/varo-
sinfo/varosuzemeltetes/hulladekgazdalko-
das/szelektiv-hulladekgyujtes/
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súlykorlátozás áprilistól
2019. április elsejétől szentendre teljes területén súlykorlátozás lép
életbe. A rendszer bevezetéséhez szükséges munkák március 1-jén
kezdődnek.

Új forgalmi rend az utak védelme érdekében

Az elmúlt időszakban drasztikusan megnövekedett a városunkban 
közlekedő tehergépjárművek száma, ami a helyi közutak állagának 
fokozott romlását eredményezte. Emiatt szükségessé vált a helyi  
közutakon zajló teherforgalom korlátok közé szorítása, mivel csak így
biztosítható a meglévő útjaink állagának védelme.
Ennek érdekében az önkormányzat április 1-től Szentendre teljes terü-
letén a tehergépjárművekre vonatkozóan új forgalmi rendet vezet be.
A jóváhagyott forgalmi rend szerint a 11-es számú főút és a Duna kö-
zötti területen egységesen 3,5 tonna, a város egyéb részein egysége-
sen 12 tonna korlátozott forgalmú övezetek kialakítása történik meg.
Ez azt jelenti, hogy az ezen korlátozást meghaladó össztömegű jármű-
vekkel az övezet területére kizárólag engedéllyel lehet behajtani.
A szabályozás kialakítása során arra törekedtek, hogy az érintettek
egyszerűen és gyorsan ki tudják váltani a szükséges engedélyt.

A 2019. április 1-jén hatályba lépő, Szentendre védett és korlátozott
forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019 (I.22.) ön-

kormányzati rendelet rögzíti a behajtás szabályait és díját, valamint az
ügyintézés módját, melyek legfontosabb szabályai röviden a követke-
zők:
• minden kérelem online felületen benyújtható és online fizethető lesz
• a kérelmező és a jármű adatainak megadásán kívül nem lesz szükség
további dokumentáció csatolására
• a súlykorláttal érintett területek esetén a belvárosban 7,5 tonna, az
egyéb területeken 20 tonna össztömeghatárig azonnali hozzájárulás
kiadását tesszük lehetővé, amely az egész zónára érvényes lesz
• az ezt meghaladó tömegű járművek esetén 3 munkanapon belül bí-
ráljuk el a kérelmeket és egyedi útvonalat határozunk meg
• a Belváros védett övezeteibe („mindkét irányból behajtani tilos-kivéve
engedéllyel” táblákkal szabályozott terület) esetén 5 munkanap alatt
készül el az egyedi útvonalat tartalmazó hozzájárulás
• a napi díjak a korábbi szabályozáshoz képest kedvezőbbek lettek és
lehetőség van kedvezményesen akár éves hozzájárulás kiváltására is
Az új, korszerű szabályozás bevezetése a lakosság érdekeit és a helyi
utak védelmét egyaránt szolgálja, csökkentve és szabályozva a teher-
gépjárművek forgalmát, valamint pénzügyi alapot teremtve arra, hogy
ezen gépjárművek úthasználatából eredő állagromlás kijavítását az ön-
kormányzat finanszírozni tudja.

Kérjük, kísérjék figyelemmel a változásokat, és a szabályok betartásá-
val önök is óvják városunkat!

Kérdés esetén forduljanak a Városi Ügyfélszolgálathoz (2000 Szent-
endre, Duna korzó 25. „Fehér Ház” tel.: +36-26/300-407, e-mail: 
ugyfelszolgalat@szentendre.hu).

„modern skanzen” épül szentendrén
A világhírű solar decathlon europe 2019 (sde19) egyetemi innovációs házépítő verseny házigazdája idén a szentendrei émi építésügyi minő-
ségellenőrző innovációs Nonprofit kft. A versenyen résztvevő csapatok a júniusban kezdődő építési időszak előtt, február 21-23-án workshopra
látogattak szentendrére.

Az éMI építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. 2017-
ben, Szentendre Város önkormányzatával és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemmel partnerségben elnyerte a világhírű
Solar Decathlon Europe 2019 (SDE19) egyetemi innovációs házépítő
verseny rendezési jogát. A nemzetközi esemény 2019 júliusában kerül
megrendezésre, melyre több mint százezer szakmai és lakossági ér-
deklődőt várnak.
A versenyen résztvevő csapatok a júniusban kezdődő építési időszak
előtt utoljára a február 21-23-án megrendezett Workshopra látogattak
Szentendrére. A rendezvény fő célja volt, hogy a júliusi megméretteté-
sen résztvevő csapatok részletesen bemutathassák pályaműveiket, va-
lamint szakmai támogatást kapjanak projektjeik fejlesztéséhez.
A workshop első napján, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
köszöntőt mondott dr. György László, az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.
Az államtitkár elmondta, a kormány a verseny lebonyolítását, valamint
az eredményeképpen létrejött látogatóközpontot és mintaházparkot 
3 milliárd forinttal támogatja. Hozzátette, a cél megmutatni a magyar
embereknek, hogy milyen lehetőségeik vannak, ha új, gazdaságos, 
energiahatékony és innovatív házat szeretnének építeni.

Dauner Márton, az éMI vezérigazgatója köszöntőjében hangsúlyozta,
a mozgalommá fejlődött verseny célkitűzései, alapelvei tökéletesen il-
leszkednek az éMI missziójához, hiszen a társaság a fenntartható épí-
tett környezetért dolgozik számos szakterületen. Kiemelte, hogy az
SDE19 versenyen megépített házakat – egyedülálló módon – több hó-
napig tekinthetik meg az érdeklődők, sőt, egy Mintaházpark kialakítása
is megtörténik az éMI területén.
A workshop kezdő napján köszöntötte a résztvevőket Prof. Dr. Józsa
János, a BME rektora, Louise Holloway, az Energy Endeavour Founda-
tion igazgatója, valamint Zellei Anett, az Amerikai Nagykövetség szak-
értő munkatársa. Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere
köszöntő beszéde mellett bemutatta Szentendre vonzerejét, látványos-
ságait a június végétől egy hónapon át a városban tartózkodó csapatok
képviselőinek.
A workshop csütörtöki napján a megmérettetésen résztvevő csapatok
bemutatták pályaműveiket az általuk készített prezentációk, valamint
makettek által. A versenyre nevezett lakóépületek tervezésénél és ki-
alakításánál a versenyzők célja, hogy energiahatékony, energiapozitív,
jobb élhetőséget támogató, akadálymentesített, innovatív építészeti és
gépészeti megoldásokat kombináló építményt alkossanak.
A csütörtöki program zárásaként a csapattagok idegenvezetővel kísért
sétát tettek a Skanzenben, az este folyamán pedig Szentendre Város-
házájának dísztermében fogadta őket Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester.
A workshop további két napja az éMI Tudományos és Technológiai
Parkjának „zöld” demonstrációs épületében, az éMI Tudásközpontjá-
ban folytatódott. A pénteki és szombati programon a nyári megméret-
tetésen résztvevő csapatok plenáris előadások formájában átadott
ismeretek és egyéni, csapat-specifikus konzultációk révén kaptak köz-
vetlen szakmai támogatást.
A Solar Decathlon Europe 2019 csapatai és kísérőik legközelebb június
végén érkeznek Szentendrére, amikor elkezdik építeni pályaműveiket
az éMI szentendrei Tudományos és Technológiai Parkjának területén.
A kész, energiahatékony és innovatív építészeti és gépészeti megol-
dásokat tartalmazó házakat július 12-28-ig, valamint ezt követően két
hónapig tekinthetik meg a szakmai és lakossági érdeklődők.
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március 17-23.: 
Testünk, a csoda kiállítás

Márciusban Szentendrére érkezik az ország-
szerte nagy népszerűségnek örvendő Testünk,
a csoda interaktív vándorkiállítás.  A lakossági
és iskolai színtérprogramok sorozatában az
Egészséges Városért Közalapítvány követ-
kező rendezvényeként, önkéntesek segítségé-
vel és Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei Egészségfejlesztési Iroda mun-
katársai közreműködésével egy hétig látogat-
ható a kiállítás. A Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia Művelődési Háza adott helyet a pa-
ravánokból és játékasztalokból álló „labirin-
tusnak”. A paravánokon megjelenő anyag
színes, informatív és izgalmas, rendkívül érde-
kes ismereteket közöl a 8 állomáson össze-
sen több mint 500 képpel és humoros
szöveggel. Délelőttönként óvodai és iskolai
csoportoknak, délutánonként a városi nyugdí-
jaskluboknak jelent majd különleges élményt,
annál is inkább, mert szakemberek tájékozta-
tóival és orvosi idegenvezetéssel egészítjük ki
az interaktív tárlatot. 

március 20.: 
Prof. dr. duda ernő előadása
Szentendre és Vidéke Pra-
xisközösségének céljai kö-
zött szerepel újraéleszteni
a tudományos ismeretter-
jesztést Szentendrén és a
praxisok településein, így
ezúttal Dr. Duda Ernő bio-
lógus Professzor, a SZTE
áoK orvosi Biológiai Inté-
zetének egyetemi tanára
tart előadást március 20-án 18 órakor Mikro-
biológiai énünk (a mikrobiom) címmel, a szent-
endrei regionális Környezetvédelmi Köz-
pontban (rEC – Ady Endre út 9-11.).
Amilyen mértékben átformálta ismereteinket
az ember genetikájáról a Human Genome Pro-
ject, olyan paradigmaváltást okoz az orvosi
mikrobiológia terén az emberi mikrobiom vizs-
gálata. A DNS-technológia és a bioinformatika
fejlődése következtében nagyságrenddel nőtt
az ismert baktérium (archea, egysejtű gomba)
fajok száma. Tenyészthetetlen, soha nem lá-
tott mikroorganizmusok génjeit tudjuk vizs-
gálni, azok esetleges hatásait megjósolni.
Világossá vált, hogy a huszonezer emberi gén
mellett a több millió (!) mikrobiális gén által
kódolt enzimek katalizálják az emberi szerve-
zetben folyó anyagcsere-folyamatok túlnyomó
többségét. Egyre többet tudunk meg arról,
hogy a köztünk és a mikróbák közötti viszony,
a mikrobiomot alkotó lények egymás közötti
viszonya, a mikrobiális anyagcseretermékek,
jelmolekulák milyen módon befolyásolják éle-
tünket, immunológiai válaszainkat, hangu-
latunkat, stresszre adott válaszainkat, epige-
netikánkat, öregedésünket, egészségünket.
Az előadás ezekből az új ismeretekből igyek-
szik minél többet meríteni, laikusoknak és
szakértőknek egyaránt.

március 27.: 
egészségkamion – duna korzó
A Magyar Tudományos Akadémián tartandó
X. Jubileumi Népegészségügyi Konferencia és
Magyarország átfogó egészségvédelmi szű-
rőprogramja tizedik évadának ünnepi nyitása
után az idei évben Szentendréről indul útjára
Magyarország Szűrőkamionja. 
március 20-án egész napos vizsgálatok lesz-
nek az Altiszti Akadémián honvédségi dolgo-
zóknak, majd a Praxisközösségbe tartozó
Pilisszentlászlón március 21-én mutatják be a
Student Health programot a diákoknak. Az ér-
deklődők 37 féle vizsgálattal, sok újdonsággal
és 3D anatómiai mozival is ismerkedhetnek.
március 27-én a szűrőkamion  ismét Szent-
endrére gurul, hogy  megszokott helyén, a
Duna korzón, a hajóállomásnál  újabb  érdek-
lődőknek  nyújtson vizsgálatokat, életmód ta-
nácsadást és maradandó élményt. A diákok
ezúttal is látogathatják a Student Health prog-
ramot.

április 6.:  
egészségnap – v8 uszoda
Végezetül az Egészségfesztivál nagyszabású
egészségnappal zárul április 6-án szombaton
9-13 óráig a V8-ban. Előzetesen a programról:
szív- és érrendszeri rizikófaktor-szűrés, érszű-
kület-vizsgálat, vércukor, PSA, légzésfunkció,
CoPD-szűrés, allergia, szájüregi rákszűrés,
melanoma-szűrés, látásvizsgálat, hallásvizs-
gálat, előadások, videofilmek. részletes prog-
ramot a következő lapszámban, illetve
interneten, plakáton, szórólapon találnak, va-
lamint a http://efi.szentendre.hu oldalon. 

EGéSZSéGES VároSérT KöZALAPÍTVáNy, 
SZENTENDrEI JáráS 

EGéSZSéGFEJLESZTéSI IroDA 
SZENTENDrE VároS EGéSZSéGÜGyI INTéZMéNyEI

SZENTENDrE éS KörNyéKE PrAXISKöZöSSéG

Tavaszi zsongás – egészségfesztivál 
Tavaszi egészségprogramok szentendrén: március 17-23.: Testünk, a csoda kiállítás – mHAA művelődési Háza, március 20.: Prof. dr. duda
ernő előadása: mikrobiológiai énünk  – rec, március 27.: egészségkamion – duna korzó, április 6.: egészségnap – v8 uszoda.

ksH adatfelvétel szentendrén
Lakossági adatfelvételeket végez a központi statisztikai Hivatal
szentendrén, az adatszolgáltatás önkéntes – tájékoztatta az önkor-
mányzatot a ksH. Az összeírási munkát a központi statisztikai Hivatal
megbízásából a statek statisztikai elemző központ kft. (statek kft.)
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Szentendre településen a hivatal
elnöke által 2019-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson ala-
puló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata
szerint.
A felvételek országos Statisztikai Adatfelvételi Program (oSAP) 
szerinti nyilvántartási számai és megnevezései:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1942 A lakosság utazási szokásai
2003 Háztartások információs és kommunikációs technológiai 

eszköz-használata
2153 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, naplóve-

zetés
2154 Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel, éves 

kikérdezés

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a
Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazol-
vánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások ki-
választása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált
változatából véletlenszerű mintavétellel történik az ország különböző
településein. Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhe-
tetlenek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statiszti-
káról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet,
GDPr) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szer-
vek, személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név és
egyedi adatok nélkül, valamint összesített statisztikai táblázatokban
közöljük.

A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00
óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a +36 80 200-766-os 
telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adunk további
felvilágosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredmé-
nyekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található
Adatgyűjtések/Lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.

KSH
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• Tavaly június óta igazgatja a város uszodá-
ját. Az elmúlt hónapok alatt jelentős változá-
sok történtek a v8-nál. milyen feladatokat
kellett leghamarabb véghezvinni?
Tavaly nyáron Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester felkérésére vettem át a Vizes Nyolcas
Uszoda és Szabadidőközpont, közismert
nevén a V8 ügyvezetői teendőit. Nem kis 
feladattal bízott meg ekkor polgármester úr. A
Vizes Nyolcas a város egyetlen uszodája és
szabadidőközpontja, ahová naponta több
száz, havonta pedig több ezer szentendrei és
környékbeli tér be, a szentendreiek talán még-
sem érezték úgy, hogy az intézmény a város
sportéletének centruma vagy a város életének
aktív szereplője lett volna. Bár városi fenntar-
tású intézményről van szó, mégsem tekinthet-
tünk rá úgy, mint ennek a lüktető, progra-
mokban gazdag városnak egyik fontos hely-
színe, találkozási pontja. Feltehetően joggal.
Az én feladatom az lesz, hogy a Vizes Nyolcas
Uszoda és Szabadidőközpontot olyan közös-
ségi térré alakítsam, amire a szentendreiek
büszkék lehetnek, és minden vendég a magá-
énak érezhet. A V8 nemcsak uszoda, hanem
annál sokkal több: ahogy a nevében is szere-
pel, egy szabadidőközpont. Célunk, hogy a V8
sokoldalú közösségi tér legyen a felnőttek és
a gyermekek számára egyaránt. A gyermekek
kiemelt célcsoport számunkra, ezért a V8
olyan találkozási pont lesz, ahol biztonságban
és értelmesen tölthetik el a szabadidejüket. El-
sősorban tehát ezt a sportcentrum, városi kö-
zösségi tér, szabadidőközpont jelleget kell
erősítenünk. Amikor átvettem az ügyvezetői
feladatokat, kiderült, hogy komoly szervezeti,
működési, pénzügyi átalakításokra van szük-
ség, sok területen az alapokkal kellett kezdeni,
sok mindent újra kellett gombolni, egy sok éve
megkövesedett rendszer átalakítását kellett
elkezdeni, ami soha nem egyszerű. Az átszer-
vezéssel, racionalizálással párhuzamosan tö-
rekedtem arra, hogy kialakítsak egy elhivatott,
jó munkaközösséget, olyan kollégákkal, akik-
nek fontos ez az intézmény, a szívükön viselik
a sorsát és ugyanazok a célok vezérlik őket,
mint engem: a V8-at vendégközpontú, a 
szentendreiekért működő, a város életében 
tevékenyen résztvevő, jólszervezett intéz-
ménnyé tegyük. 

• mi az, amit meg kellett reformálni a műkö-
désben?
Számomra fontos, hogy egy jól meghatározott
belső szabályrendszer szerint működjünk, át-
látható struktúrában, ahol mindenkinek világo-
san meghatározott a hatásköre és a
felelőssége is. Az átláthatóság és a követke-
zetesség a mi munkánkat is eredményesebbé,
mérhetővé teszi, és reményeim szerint a part-
nerekkel, egyesületekkel, bérlőinkkel is 
világos, egységes és kiszámítható, nem utol-
sósorban tervezhető viszonyrendszert tesz le-
hetővé.
Mindehhez megfelelő munkatársakat keres-
tünk, picit növeltük a munkatársak számát, hi-
szen a munka hirtelen megsokszorozódott.
olyan kollégák csatlakoztak hozzánk, akik

maximálisan átérzik céljainkat és azonosul-
nak velük. A csapat egyik kulcsfontosságú fel-
adata, hogy mind szolgáltatásainkkal, mind
rendezvényeinkkel minél több szentendreit
tudjunk elérni és megszólítani.

• megújult, új szemléletű az intézmény kom-
munikációja. ez miben nyilvánul meg első-
sorban?
Az üzleti világból jöttem, a kereskedelmi élet-
ből, és tudom, hogy nem elég valamit jól csi-
nálni, fontos, hogy a munkánkkal meg is
tudjuk szólítani azokat, akikért dolgozunk. Fel-
adatunk, hogy minél több szentendreivel és
környékbelivel megismertessük, hogy a V8-
ban egyrészt remekül lehet sportolni. Fontos
kiemelni, hogy az úszás és a vízilabda mellett
van nálunk szinkronúszás, aquafitness és 
gyógyúszás, sőt, ingyenes hidroterápiás fog-
lalkozásokat is tartunk a súlyosan beteg gyer-
mekek számára. De a V8 nem csak uszoda,
hanem a város egyik kiemelt rekreációs pontja
is. A V8-ban működik az ország legnagyobb,
50 fős mesterszaunája, emellett bio-, infra-,
finnszauna, frigidárium és sószoba is van, a
második emeleten működik a város legmoder-
nebb fitness-terme, de van szolárium, kozme-
tika és masszázs is. A portfóliónkat
szeretnénk folyamatosan bővíteni, van még
bőven hely az újdonságoknak. Mint említet-
tem, havonta több ezer ember fordul meg ná-
lunk, fiatalok és idősek, szülők, üzletemberek,
baráti társaságok, egyesületek, oktatók, 
diákok, iskolák, szervezetek, hobbisport kö-
zösségek. Az ő számukra lehetőség van csa-
patépítésre, tréningek szervezésére, üzleti
klubok működtetésére, közösségi események,
mint például bálok vagy akár családi esemé-
nyek – születésnap, esküvő, fogadások, 
ünneplések – szervezésére. Van több konfe-
rencia- és közösségi termünk, bowling-, biliárd
részlegünk, játszóház a gyerekeknek.

• milyen újdonságokat vezettek be?
Az egyik legfontosabb újdonság, hogy a legfi-
atalabbaktól a legidősebbekig folyamatosan
megszólítjuk ezentúl a szentendreieket külön-
böző személyre szabott konstrukciókkal, ki-
emelt eseményekhez vagy jeles napokhoz
kötődő akciókkal, kedvezményekkel. A nyug-
díjasoknak kedvezményes idősávokat alakí-
tottunk ki, adott idősávban jutányos áron
vehetik igénybe a szolgáltatásainkat. A well-
ness részlegünkbe új időszakokat, új jegy-
konstrukciókat vezettünk be. Este 7-től
zárásig hetente háromszor a szaunásoké a
wellness részleg, a gyerekek pedig tovább ma-
radhatnak itt, mint a megelőző időszakban.
Gondolunk a gyermekükre várakozó, sokszor
kimerült, fáradt szülőkre, nekik nagyon ked-
vezményes, 90 perces wellness-jeggyel ké-
szültünk. érdemes ezentúl feliratkozni a V8
Hírlevélre, hogy az ember elsőként értesülhes-
sen az újdonságokról, ajánlatokról vagy prog-
ramjainkról, facebook-oldalunk naponta akár
többször is frissül, tervezzük az instagram-
oldal beindítását is.

• korábban voltak nagyobb elégedetlenségi
hullámok az uszodai sávkiosztással kapcso-
latban. Hogyan kezelték a problémát?
Nem kis feladat a partnereket, vendégeket,
egyesületeket megfelelően elhelyezni, úgy,
hogy mindenkinek jusson hely. Próbálunk min-
den igényt felmérni, teret adni minél többféle
sportnak, hogy minél több szentendrei 
megtalálja a lehetőséget a számára kedves 
vízisportra. Azt látni kell, hogy jóval több az
igény, mint amennyi sáv a rendelkezésünkre
áll. Nyolc sávval és a tanmedencével kell gaz-
dálkodnunk, és a lehetőségekhez mérten
igyekszünk optimálisan együttműködni. Úgy
gondolom, egyre zökkenőmentesebb az
együttműködés. Azt látom, hogy sikerült jó
légkört kialakítani az egyesületek és a ház kö-

Tavasszal 10 éves lesz a város uszodája
Wildner mártonnal, a v8 uszoda és szabadidő központ igazgatójával beszélgettünk.
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Huszárok és zászlókígyó március 15-én

zött, mert mindenki megértette, hogy a V8
uszoda mindannyiunk munkahelye, és mind-
annyian azért kell közösen dolgozzunk, hogy
a szentendrei gyerekeknek és a felnőtteknek
minél magasabb színvonalon tudjunk szolgál-
tatni. Ezt csakis összefogásban, egymás iránt
szolidárisan és empatikusan tudjuk elérni. Ha
mindannyian megfelelő energiát és odafigye-
lést fektetünk be a közös cél érdekében, akkor
a siker is közös lesz, a szentendreiek megelé-
gedésére. 

• Az előcsarnokban látványos változások tör-
téntek.
Korábban az épületben nem volt büfénk, holott
a sportolás után nagy rá az ember igénye. A
recepciós pult felét átalakíttattuk, modern, ott-
honos kis kávézót nyitottunk. A V8 Cafe and
more a környék legfinomabb kávéjával, házi
melegszendviccsel és tejszínhabos gofrival,
valamint naponta változó sütikínálattal vár
mindenkit a hét minden napján. Az aulába le-
látót építettünk a várakozóknak, kényelmes
padokat, tévéket tettünk ki, edzés előtt-után a
gyerekek, fiatalok szívesen üldögélnek, be-
szélgetnek itt.

• milyen fejlesztések, karbantartási munkák
fejeződtek be most és indulnak el a közeljö-
vőben?
Ideje volt már több felújítást elvégezni. Felújí-
tottuk a férfizuhanyzókat, most következnek a
női zuhanyzók. A lift karbantartása mellett a
tetőtéren is elvégeztük az elektronikus kar-
bantartásokat. A képviselő-testület a február-
ban tárgyalt üzleti tervünket elfogadta,
melyben a wellness-részleg teljes felújítása is
szerepel. A felújítás önkormányzati finanszí-
rozásban zajlik majd, új szigetelést kap a me-
dence, megújulnak a burkolatok, a csempék,
járólapok, a lefolyórendszer. Nagy munka lesz,
de fontos, hogy a vendégek minél szebb, tisz-
tább és vonzóbb környezetben tudjanak kikap-
csolódni.

• Az utóbbi hónapokban több olyan nagyren-
dezvénynek adott helyet a v8, melyre koráb-
ban nem volt példa. milyen események
vannak még tervben?
Mint említettem, a V8 Uszoda és Szabadidő-
központtal jelen szeretnénk lenni a város köz-
életében nemcsak rendezvényhelyszínként,
de programgazdaként is. Tavaly a vezetővál-
tás ellenére, néhány hónappal az ügyvezetői
munkám elkezdése után 400 versenyző és
több száz szülő jelenlétével megszerveztük a
V8 eddig egyetlen, ámde hagyományos sport-
eseményét, a V8 Kupát, a régió legnagyobb in-
tegrált amatőr úszóversenyét. Erre idén is sor
kerül majd, a tervek szerint parádés jubileumi
műsorral és vendégsereggel.
Decemberben az aulában óriáskarácsonyfa
várta a vendégeket, az offline Centerrel közö-
sen gyűjtöttünk cipősdobozokat a kárpátaljai
rászoruló magyar gyerekeknek – a jótékony-
ság és a karitatív munka amúgy terveim sze-
rint fontos szerepet fog játszani a V8 életében.
Februárban nálunk is Házasság Hete volt, spe-
ciális akciónkkal a házaspárok egy jegy áráért
jöhettek hozzánk kikapcsolódni. 
Március 4–14. között a Nőnap alkalmából a
hölgyek kerülnek a középpontba: rólad szól!
különleges csomagjaink V8 ajándékutalványo-
kat és kedvezménykuponokat tartalmaznak,
kizárólag ebben az időszakban kaphatók 5 al-
kalmas uszoda+welness bérleteink.
Idén is meghirdetjük nyári úszótáborainkat,
magasabb színvonalon és sok újdonsággal,
változatos, színes programokkal – figyelni kell
honlapjainkat, hírlevelünket a jelentkezéshez.
A V8 rendszeresen helyet ad a városi Egész-
ségnapnak – április 6-án is lesz ilyen – és szá-
mos versenyeseménynek is. Nemrég volt
nálunk például 20 km-es éjszakai úszóverseny.
Idén különleges programhoz, a Magyar Pa-
rasport Napjához csatlakoztunk. Az ország-
ban elsőként és egyedülálló módon egy teljes
héten keresztül tartottunk rendhagyó testne-
velésórákat, a program révén több száz diák
próbálhatta ki, milyen nehézségekkel küzde-

nek meg a parasportolók edzéseik során. Jó
volt látni, hogy a fiatalok érzékenyen, okosan
és mennyire nyitottan viszonyulnak a fogya-
tékkal élő társaikhoz. 
ősszel sport és egészségmegőrzés, fürdőkul-
túra témában szeretnénk előadás-sorozatot
indítani, valamint tematikus wellness-progra-
mokat szervezni. 
Külön fel szeretném hívni a szentendreiek 
figyelmét az idei legnagyobb rendezvé-
nyünkre, a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabad-
időközpont 10 éves születésnapjára. április
27-én, szombaton a V8 egy napra vizes ka-
landparkká alakul át, várunk minden kaland-
vágyó gyermeket és felnőttet a programra!

• még mondjon el pár gondolatot magáról…
31 éves vagyok, nős és nagy boldogság szá-
munkra, hogy nemrég született meg az első
kislányunk. Budapesten lakom, de családom
egy része itt él Szentendrén, ennek okán eddig
is nagyon sok időt töltöttem itt, a várost mára
úgy ismerem, mint a tenyeremet. rengeteget
sportolok: futok, országúti kerékpározom, túrá-
zom és úszom is, ha belefér az időmbe. Sport-
és verseny beállítottságú ember vagyok, köve-
tem a magyar és nemzetközi sportélet esemé-
nyeit. Többek között ebből az indíttatásból is
vágtam bele a munkába. Gazdasági vonalon
végeztem, külkereskedelmi, rendezvényszerve-
zői és üzletfejlesztési területen vannak szak-
mai tapasztalataim, továbbá dolgoztam és
éltem Angliában. A kihívás óriási, de nagyon jól
érzem itt magam, és elszánt vagyok abban,
hogy a feladatot a legjobb tudásom szerint vé-
gezzem el. remélem, hogy az elmúlt nyolc
hónap alatt már érezhető az az irány, amerre
haladunk, és ennél csak nagyobb céljaink van-
nak. Köszönöm mindenkinek az eddigi támo-
gatását, melyet a munkámhoz és ahhoz
nyújtott, hogy a Vizes Nyolcas Uszoda és Sza-
badidőközpont az elkövetkező években a város
legfontosabb sportcentrumává és az egyik leg-
jobb közösségi terévé váljon, melyre joggal le-
hetnek büszkék a szentendreiek.

városi ünnepség
A szentendrei önkormányzat idei városi ünnepségét
is látványos zászlókígyó és huszárok vezette menet
színesíti. A városi iskolák diákcsoportjai egy-egy 5
méter hosszú zászlóval vonulnak fel, melyeket ösz-
szekapcsolnak, így a hosszú zászlókígyó jelképesen
az iskolákat, az ünneplőket és nemzeti ünnepünket
fűzi össze. A menet az offline Centertől (Czóbel
park) indul március 15-én, pénteken 9:30-tól az 
ünnepség helyszínéig, a Fő térig, előtte, 9:00-től
huszármustra, ismerkedés a lovakkal, a huszárok
díszes ruháival, fegyverzetével! Az ünnepi meneten
résztvevő kicsiknek-nagyoknak a szervezők nemze-
tiszín zászlót osztanak. Mindenkit szeretettel vá-
runk! Ünnepeljünk együtt! A városi ünnepség teljes
programja lapunk hátoldalán.

Petőfi-emléktúra
A Petőfi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
március 17-én, vasárnap szervezi a hagyományos
Petőfi-emléktúrát. 12 órakor a kőhegyi Petőfi-pihe-
nőnél ünnepi beszédet mond Szentgyörgyvölgyi
Péter volt országgyűlési képviselő.
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2019. február 5-én elhunyt Papachristos
Andreas munkácsy mihály-díjas szobrász-
művész. A művész életútjáról a szentendrei
Görög Nemzetiségi önkormányzat emléke-
zett meg.

Papachristos Andreas 1937. november 9-én
az észak-Görögországi Lítiában született,
Kasztoria város mellett, egy kis faluban. And-
reas 11 éves, olga húga 7 éves, amikor 1948.
április 7-én az első vonattal több mint 3000
görög gyermekkel együtt megérkeztek Ma-
gyarországra. 
1953–57 között a Budapesti Művészeti Gim-
náziumban tanult tovább. Matzon Frigyes és
Somogyi József szobrászok és Miskolczi
László festő voltak a tanárai. 
1962-ben végzett a Magyar Képzőművészeti
Főiskolán, ahol szobrászatot tanult, Mikus
Sándor volt a mestere. 
1965-től kiállító művész. 
1969-től a szentendrei új művésztelepen dol-
gozott.
1982 óta felváltva élt Görögországban és Ma-
gyarországon.
Elsősorban kőszobrokat, a klasszikus görög
szobrászat által ihletett stilizált figurákat, fi-
gura együtteseket, portrékat készített. Műveit
kis vázlatok alapján közvetlenül kőbe faragta. 
1962, 1967, 1968-ban Stúdió-díjat, 1978-ban
Munkácsy Mihály-díjat kapott. 
Egyéni kiállításai voltak:
- Budapesten, a Bajcsy-Zsilinszky út 52. sz.
alatti Stúdió Galériában, 
- Tatán, 
- Kiskunhalason,
- 1987-ben Szentendrén a Művelődési Házban, 
- 1988-ban a Szentendrei Galériában, 

- 1989-ben Görögországban, Athénban, a
Nemzeti Galériában, 
- 1991-ben a Titánium Galériában, 
- 1992-ben Thesszalonikiben. 
Több válogatott csoportos kiállításon vett
részt 1958–1968 között, továbbá 1971–1973
között.
- 1968-ban a 11. Magyar Képzőművészeti ki-
állításon Budapesten, a Műcsarnokban, 
- 1969-ben a VI. Ifjúsági Biennálén Párizsban, 
- 1970-ben Bécsben, a Collegium Hungari-
cumban.

Utoljára 2006-ban volt kiállítása Görög Képző-
művészek Magyarországon címmel Budapes-
ten az Aulich Galériában Papageorgiu Andrea,
Papageorgiu Szteliosz, Sztefanu Sztefanosz,
Tzortzoglou Georgios művészekkel együtt.
Köztéri művei megtalálhatók szerte az ország-
ban:
- Szentendrén, 
- Szombathelyen
- Sályon, 
- Egerben, 
- Abaligeten,
- Kondoroson, 
- Kaposváron, 
- Szekszárdon, 
- Szigetmonostoron, 
- Berkeszen, 
- Aszódon, 
- Kiskunhalason,
- Füst Milán Kossuth-díjas magyar író, költő
mellszobra a Városligetben
- Iványi-Grünwald Béla festőművész, a kecs-
keméti művésztelep megalapítójának mell-
szobra Kecskeméten, 
- Hajdúszoboszlón II. rákóczi Ferenc mell-
szobra a róla elnevezett szakközépiskola épü-
lete előtt.

Papachristos Andreas az 1946-49-es görög-
országi polgárháború után Magyarországra
menekült görög közösség tagja volt. Úgy sike-
rült hibátlanul integrálódnia a magyar társada-
lomba, hogy közben görög identitása is ép
maradt.

SZENTENDrEI GöröG NEMZETISéGI 
öNKorMáNyZAT 

Papachristos Andreas szobrászművész emlékére

víg Józsefre
emlékezünk

Fájdalommal tudatjuk, hogy Víg József
2019. február 28-án, 83. életévében rövid
betegség után elhunyt. 

Temetése március 21-én, csütörtökön 13
órakor lesz a Sztaravodai úti köztemető-
ben.

A GyáSZoLó CSALáD

Hév-baleset Budakalászon
Elsodort egy kerékpárral közlekedő gyermeket március 5-én, ked-
den délután a menetrend szerint közlekedő HéV-szerelvény Buda-
kalászon, a Sport utcai átjáróban. A gyermek nem esett a
szerelvény alá, de súlyos sérüléseket szenvedett. A szentendrei
hivatásos tűzoltók a mentők kiérkezéséig stabilizálták a gyermek
állapotát, majd segédkeztek a mentőszolgálat szakembereinek.

Autók ütköztek össze 
szentendrén
Három személygépkocsi ütközött össze feb-
ruár 26-án, kedden délelőtt Szentendrén az
Ady Endre úton. A balesetben egy ember szen-
vedett könnyebb sérüléseket, őt a mentők kór-
házba szállították. Az összetört autók forgalmi
akadályt okoztak. A szentendrei hivatásos tűz-
oltók áramtalanították és átvizsgálták a jármű-
veket, majd biztosították a helyszínt.

FoTóK: PMKI SZENTENDrE HTP
ForráS: CSáMPAI ATTILA Tű. SZáZADoS, 

MEGyEI SZóVIVő
PEST MEGyEI KATASZTróFAVéDELMI 

IGAZGATóSáG
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díszoklevél 
nyugdíjas 
pedagógusoknak

szentendrei közös önkormányzati Hivatal
felhívja a szentendrei lakcímmel rendelkező
nyugalmazott pedagógusok figyelmét, hogy
az önkormányzat a korábbi évekhez 
hasonlóan 2019-ben is segítséget nyújt a 
tanítóként vagy óvónőként végzett pedagó-
gusoknak jubileumi díszoklevelük igénylésé-
nek ügyintézésében. Aki 50 éve diplomázott
– arany, aki 60 éve – gyémánt, aki 65 éve –
vas, aki 70 év – rubin díszoklevélben része-
sülhet, ha legalább 30 évet dolgozott peda-
gógusként.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

Aranydiploma esetén:
• Személyi adatok (név, leánykori név)
• kérelmező lakcíme és telefonszáma   
• rövid szakmai önéletrajz 
• adószám 
• TAJ szám 
• az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél fény-
másolata  
• 30 év pedagógus munkakörben eltöltött
munkaviszonyra vonatkozó igazolás (munka-
könyv vagy a nyugdíjazáskor kiállított munka-
viszony-beszámítás) 

Gyémánt (60 év), vas (65 év) és rubin (70 év)
diploma esetén:
• a korábban kapott jubileumi díszoklevél
másolata
• rövid szakmai önéletrajz,
• személyi adatok (név, leánykori név), lak-
cím, adószám, TAJ-szám, telefonszám.

A kérelmeket 2019. március 29-ig személye-
sen a Szentendrei Közös önkormányzati Hi-
vatal Iktatójában vagy levélben a következő
címre küldve nyújthatják be: 
Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal,
2000 Szentendre, Városház tér 3.
További információ: 26/785-085

Felhívás 
pedagógiai díj 
javaslattételére
szentendre város önkormányzat képviselő-
testülete a városi kitüntető díjak alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló
10/2008. (ii. 20.) önk. sz. rendeletével a
helyi közügyek valamely területén elért ki-
magasló teljesítmény vagy huzamosabb időn
át folytatott kiemelkedő munkálkodás,
életmű elismerésére kitüntető díjakat alapí-
tott. A rendelet szerint szeNTeNdre város
PedAGÓGiAi dÍJ adományozható azoknak a
személyeknek és csoportoknak, akik kiemel-
kedő eredményeket értek el az óvodai, az is-
kolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a
tehetséggondozás területén magas fokú pe-
dagógiai és szakmai felkészültségük alapján
élen járnak az újszerű és hatékony pedagó-
giai módszerek kidolgozásában és alkalma-
zásában.

Az elismerésből évente három adományoz-
ható a képviselő-testület határozata alapján.
Nem adományozható díj a képviselő-testület
vagy állandó bizottságai tagjai részére, vala-
mint annak, aki már korábban részesült a ki-
tüntetésben.

Szentendre Város önkormányzat nevében a
kitüntetést a polgármester a városi Pedagó-
gus napi ünnepség keretében adja át. A kitün-
tetés bruttó 100 000 Ft támogatással,
emlékplakettel vagy emléktárggyal és oklevél-
lel jár. Amennyiben a kitüntető díjban közös-
ség vagy csoport részesül, kétszeres összegű
támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél
jár.

A kitüntetés adományozására javaslatot
tehet:

a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a bizottsági tagok,
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények
d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel
rendelkező lakos.
A javaslatok beérkezési határideje: 2019.
március 31.

A javaslatok benyújtásának helye: Szentend-
rei Közös önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a
javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét
10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hiva-
tal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a városi
honlapról letölthető adatlapon. A javaslatokat
az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet
küldeni a fent megadott határidőig a
jegyzo@szentendre.hu e-mail címre. Felhívjuk
a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett
és méltatással ellátott javaslatokat áll mó-
dunkban elfogadni!

További felvilágosítás kérhető: Lantos Annától
a Hivatal Jegyzői titkárságán a 26/785-033-
as telefonszámon.

Beiratkozás 
a városi 
óvodákba

szentendre városi fenntartású óvodáiban a
2019/2020. nevelési évre a beiratkozás idő-
pontja 2019. május 6-9-ig, 8-12 óra között
az Óvoda központban (Pannónia utca 5.)
lesz. Az óvodák nyílt napokat rendeznek az
érdeklődő szülők, gyerekek számára 2019.
április 1-3-án, 8-12 óra között.

Szentendre városi fenntartású óvodáiban a
2019/2020. nevelési évre a beiratkozás idő-
pontja 2019. május 6-9-ig, 8-12 óra között az
óvoda Központban (Pannónia utca 5.) lesz a
következő beosztás szerint:

Hétfő (2019. május 6.): Vasvári és Bimbó
utcai tagóvodák 
kedd (2019. május 7.): Hold utcai és Izbégi
tagóvoda 
szerda (2019. május 8.): Szivárvány tagó-
voda és óvoda Központ
csütörtök (2019. május 9.): Püspökmajor és
Egres úti tagóvodák

Az óvodai beiratkozást megelőző nyílt napo-
kat 2019. április 1-3. napokon 8-12 óra kö-
zött rendezik az óvodákban.

részletes információ az óvodákról és letölt-
hető óvodai jelentkezési lap az alábbi linken
található:

https://szentendre.hu/varosinfo/intezme-
nyek/oktatas/szentendrei-ovodak/szen-
tendre-varosi-ovodak/



KULTÚRA XXXIII. évf. | 5. szám14
Fo

tó
: D

ei
m

 B
al

áz
s

szentendre fergeteges karneváli hangulattal búcsúztatta a telet már-
cius első hétvégéjén. mozgalmas, látványos farsangi kavalkáddal,
koncertekkel, kreatív és gasztronómiai programokkal várta a város
az érdeklődőket. A velencei karnevált idéző fesztivál sok ezer láto-
gatót csalogatott a történelmi belváros utcáira, ahol álarcosok, mas-
karások, szambatáncosok bukkantak fel, a Fő téren felállított
nagyszínpadon két napon át egymást követték a népzenei, világzenei,
könnyűzenei produkciók farsangi fényfestéssel egybekötve. 

Maskarások, farsangi fánk variációk, koncertek, fáklyás-álarcos felvo-
nulás, tűzzsonglőrök, gyerekprogramok, gasztronómiai vásár – a Szen-
tendrei Karneválon volt minden, ami elengedhetetlen a farsangoláshoz!
A Fő téri nagyszínpadon első este a Barrio Latino lépett fel, vasárnap
a Vegas Showband koncertje zárta a karnevált, csodás fényfestés kí-
séretében.

A rendezvény legnépszerűbb és leglátványosabb programelemei a
szombat esti fáklyás-álarcos felvonulás és a vasárnapi, vérpezsdítő
szambatáncos produkció voltak.
A gyerekeket is sokféle program várta: álarckészítés, kézműves fog-
lalkozások a Barlangban és a Parti Medvében, gyerekkoncertek a Fő
téren, táncház a Pótkulcsban, a sétálóutcán pedig a Bimbó utcai óvo-
dások farsangoló felvonulása űzte a telet.
A Dumtsa utca karneváli hangulatú gasztronómiai vásárrá alakult, ahol
a fesztiválozók a farsang ’best of’  ízeit kóstolhatták meg: ropogós sül-
teket, kürtőskalácsot. A TDM szervezésében fánksütő workshopokon
lehetett ellesni a dalmát és magyar farsangi fánkok titkait. Az édeni
édességek csokiboltban bolondos csíkos-csokik, csíkos kávék, forró
csokoládé volt a sláger. A Szentendre Barátai Egyesület idén is jóté-
konysági malacsütéssel lepte meg a farsangolókat. Ebben az évben
az adományokat játszótér-fejlesztésre fordítják.

maskarások, szambatáncosok, farsangi 
fényfestés a szentendrei karneválon

A söndörgő idei lemezbemutató turnéján 
szentendrén is fellép
A söndörgő zenekar március közepén megje-
lenő, Nyolc 8 Nyolc című nagylemezéről már de-
bütált egy új dal és videóklipje, a merakolo. A
március 20-i, budapesti lemezbemutató kon-
certtel a zenekar megkezdi tavaszi, metafolklo-
ric 2019 turnéját, melynek során Pécs, szeged
és debrecen meghódítása után európa és az
Amerikai egyesült államok következik, augusz-
tusban pedig szülővárosukban, szentendrén is
fellépnek.
– Nagyon boldogok vagyunk, hogy augusztusban
ismét Szentendrén koncertezhetünk! Számunkra
mindig nagy öröm „hazai pályán”, a szülőváro-

sunkban játszani. és egyszerre nagy kihívás is: ilyenkor igazán teljesí-
teni kell, főleg, hogy az elmúlt két alkalommal teltház volt a koncerten.
reméljük, ez nyáron is így lesz az új lemezbemutató koncertünkön. Mi
már nagyon várjuk! – újságolta kérdésünkre Eredics áron, a zenekar

vezetője.
A Söndörgő új albuma a zenei „történetmesélés”
jegyében született, a különálló számok össze-
függő zenei folyamattá válnak, szétfeszítve a nép-
zene és népzenei feldolgozás kereteit. A
többségében Söndörgő szerzeményeket tartal-
mazó Nyolc 8 Nyolc albumon a hangszer- és
hangszínváltozás a műfajban szokatlan, egyedi vi-
lágot teremt, kapukat nyit más műfajok, legfőképp
a komolyzene felé. Ettől keletkeznek egyéni hang-
vételű Bartók feldolgozások (Parsley Bride, Kind
of Bela) és a szerb népdal újraértelmezései (Stani,
Broad Leaves).
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MárCIUS 12. KEDD 19:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színház-
terme (Pátriárka u. 7.)
L’ArT Pour L’ArT TársuLAT: 
miNTHA eLváGTák voL
Belépőjegy: 3900 Ft
Jegyvásárlás: Szentendrei Tourinform Iroda,
vagy online: www.jegy.hu

MárCIUS 14. CSÜTörTöK 20:00 
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang 
(Duna korzó 18.)
oTT vAN A NyeLved HeGyéN...
irodALmi (k)ŐrJárAT A BArLANGBAN
Zenés irodalmi est Kollár-Klemencz Lászlóval
Belépő: 1000 Ft

MárCIUS 16. SZoMBAT 20:00 
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang 
(Duna korzó 18.)
N.o.m. (rus), TudÓsok, BLue TiPs 
koNcerT
Belépő: 1500 Ft

MárCIUS 17. VASárNAP 18:00 
református Gimnázium kápolnája 
(áprily tér 5.) 
kArosi BáLiNT orGoNAesTJe

MárCIUS. 22. PéNTEK 19.00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
színházterme (Pátriárka u. 7.)
TAvAszi széL vizeT árAszT
A Kortárs & Balett Tánccsoport 
Szentendre - Diótörő Balettiskola és 
a Szentendrei Kulturális Központ közös tánc-
előadása
Belépőjegy: 1500 Ft

MárCIUS 30. SZoMBAT 19:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
színházterme (Pátriárka u.7.)
A FALu
A Szentendre Táncegyüttes és a Szentendrei
Kulturális Központ bemutatója
Belépő: 2500 Ft

MárCIUS 31. VASárNAP 17:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
színházterme (Pátriárka u. 7.)
Presser GáBor–szTevANoviTy dusáN:
A PAdLás 
Félig mese, félig musical 
A Parlando Színház Kulturális Egyesület 
előadása
Belépő: 1500 Ft

MANK 
Műhely Galéria (Fő tér 20.)
Szentendrei régi Művésztelep 
(Bogdányi út 51.)
TAvAszi meGÚJuLás 
Izgalmas programok a MANK szervezésében 

MárCIUS 18-24.
BAcH miNdeNkiNek FeszTiváL
A fesztivál minden koncertje ingyenes! 
bachmindenkinek.hu 
FB: bachmindenkinek

MárCIUS 19. KEDD 19:30 
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang (Duna
korzó 18.)
BAcH százöTveN árNyALATA 
Citera jazzklub bemutatója, Dömény Krisztián
előadóművész és barátai közreműködésével
A belépés díjtalan

MárCIUS 20. SZErDA 17:00 
Szamos Marcipán Múzeum és Cukrászda
Klimt Terme (Dumtsa Jenő u. 14.)
BAcH, sAkk és mArciPáN 
Szimultán sakkbajnokság marcipán sakkal,
Bach muzsikájára, Verseghi-Nagy Miklós pol-
gármesterrel a Szentendrei Teátrum és a Sza-
mos Marcipán együttműködésében.
Gordonkán közreműködik: Négyessy Katalin

MárCIUS 21. CSÜTörTöK 18:00 
Vujicsics Tihamér Zeneiskola 
(Duna korzó 24.)
örökkévALÓ BAcH

MárCIUS 19. KEDD éS 21. CSÜTörTöK 
Szentendre belvárosa
BAcH FLAsHmoB szeNTeNdréN 
A Musica Beata Kórussal és a Musicantus
Gyermekkarral 

MárCIUS 22. PéNTEK 14:00 
AE Bizottság tér (1. számú Posta előtti tér)
mAGyAr HoNvédséG ALTiszTi AkAdémiA
HeLyŐrséGi zeNekAráNAk koNcerTJe

MárCIUS 22. PéNTEK 17:00 
Evangélikus templom (Luther tér 1.)
zeNés áHÍTAT 
Egyházzenei hangverseny

MárCIUS 23. SZoMBAT 18:00 
Városháza díszterem (Városház tér 3.)
szviTek és oPerák BAcH koráBÓL
A Divertimento Kamarazenekar hangversenye:
vetítéssel és ismertetéssel egybekötött kon-
cert

MárCIUS 24. VASárNAP 18:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színház-
terme (Pátriárka u. 7.)
BAcH miNdeNkiNek FeszTiváL 
zárÓkoNcerT
A program háziasszonya: Becze Szilvia, a Bar-
tók rádió műsorvezetője, a Bach mindenkinek
idei arca
Laár Janka és Grimaldi Giulio Benedek duó
Savaria Barokk Zenekar műsora
Versek Bachtól, és Bachról Pilinszkytől
Közreműködik: Hegedűs D. Géza Kossuth-
díjas színművész, érdemes művész
Jazzation acapella együttes műsora
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött! 
regisztráció kizárólag online, 
a szentendre.jegy.hu oldalon.

Jegyek: jegy.hu, szentendre.jegy.hu, szentend-
reiteatrum.jegy.hu oldalakon, személyesen a
szentendrei Tourinform jegyirodában. Buda-
pesten és vidéken az Interticket jegyirodáiban,
valamint a helyszíneken, a programok előtt.

március 8-31: szentendrei Tavaszi Fesztivál 
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szenior képzések 2019
2019 tavaszától, immár a tizennegyedik félévvel folytatódnak a milton Fried-
man egyetem (volt zsigmond király egyetem) és a szentendrei önkormányzat
együttműködésével megvalósuló szenior-edukációs programok szentendrén.

Helyszínek: az Aranykor Központ földszinti irodája (Duna korzó 25. fszt), 
a Dunaparti Művelődési Ház és a rákóczi Gimnázium. 
Jelentkezés: az Aranykor Központ információs 
irodájában (Duna korzó 25.), előzetes egyeztetés után: 06 30 692 47 46 
(dr. Jászberényi József),  korkozpont@gmail.com.
A jelentkezés egyetlen feltétele a betöltött 50. esztendő. A foglalkozások egysé-
gesen 10.000 forintos áron látogathatók, amiért a hallgató 21 tanórát kap 
(a fizikai állapotmegőrző programokon 10, a szellemi foglalkozásokon/konzultá-
ciókon/ előadássorozatokon 7 alkalomra elosztva).

(1) Angol kezdő (Sot Márton) - 2019. március 19. kedd, 13:30-15:00
(2) Angol újrakezdő (Szőllősy Katalin) - 2019. március 19. kedd,  15:00-17:30
(3) Angol 3. (Marton Beáta) - 2019. március 11. hétfő, 15:30-17:00
(4) Angol társalgás (Marton Beáta) - 2019. március 12. kedd, 17:30-18:00
(5) Német kezdő (Koch Márta) -2019. március 21. csütörtök 9:00-10:45
(6) Német középhaladó (2. csoport) (Koch Márta) - 2019. március 21. csütörtök,
11:00-12:45
(7) Német haladó (Koch Márta) - 2019. március 21. csütörtök, 13:00-14:45
(8) olasz kezdő (Feketéné Tóth Andrea) - 2019.március 22. péntek, 17:15-18:45
(9) olasz haladó (Feketéné Tóth Andrea) - 2019.március 22. péntek, 18:50-20:20
(10) Spanyol újakezdő (Marton Beáta) - 2019.március 11. hétfő, 18:30-20:00
(11) Geopolitika (Dr. Jászberényi József) - március 18. hétfő, 17:00-18:30, Aranykor
Központ-tanterem
(12) Kezdő számítástechnika (Lévai István) - 2019. március 18. hétfő 16:20
(13) Haladó számítástechnika (Lévai István) - 2019. április 1. 16:20
(14) Egyensúlytorna (Novák Mária) - 2019. március 1. péntek 11:30-tól a DMH tor-
natermében
(15) Szenior tánc (Novák Mária) - 2019. március 1. péntek 12:40-től a DMH torna-
termében
(16) Szenior torna  (Fodor éva) - 2019. január 11. péntek 8:45-től folyamatosan,
minden héten, ebben az időpontban

Tanulni sohasem késő!
ArANyKor KöZPoNT, SZENTENDrE

Barcsay Bécsben
2000-ben, Barcsay Jenő születésének 100. évfordulóján, a duna Tv-
ben indult útjára a Barcsay Jenő képzőművészeti Alapítvány és a Bar-
csay jogörökösök, kónya márta és Ferenc szervezésében a Barcsay
és tanítványai vándorkiállítás, melyet február 19-én a bécsi collegium
Hungaricumban mutattak be. Az immár a 35. helyszínen bemutatott
tárlat Barcsay 19 db szerigráfiáját – mely ez alkalommal 5 db, az
ember és drapéria kötetből választott rajz nyomatával egészült ki –
és három tanítványa, közeli barátja, Balogh László, deim Pál és konok
Tamás festőművészek 4-4 nyomatát tartalmazza. 

A határainkon innen és túl, a Kárpát-medence magyarlakta településein
vándoroltatott kiállítás legfőbb missziója az, hogy folyamatosan ébren
tartsa a 20. század egyik legjelentősebb magyar festőjének emlékeze-
tét, s hogy egyre szkeptikusabb korunkban pozitív példát mutasson fel
a kisebbségi sorsból világhírre emelkedett Barcsay életpályájával, mely
szemléletesen bizonyítja, hogy tehetséggel, elhivatottsággal, a művé-
szet iránt érzett alázattal is le lehet küzdeni az akadályokat. 
A kiállításban szereplő szitanyomatok legnagyobb része a jövőre fenn-
állásának 40. évfordulóját ünneplő Szentendrei Grafikai Műhelyben
készült (az anyagot 2017-ben Leányfalun, az Aba-Novák Galériában
láthatta a szentendrei közönség). A limitált példányszám miatt egyedi
műtárgynak tekintett szerigráfiák hűen tükrözik Barcsay és három ta-
nítványa absztak-geometrikus alkotómódszerét, mely azonban soha
nem szakad el teljesen a műveket inspiráló látványtól. A megnyitón
Szabó Noémi művészettörténész, a Ferenczy Múzeumi Centrum Kép-
zőművészeti Főosztályának vezetője nem csak Barcsay iskolateremtő
szerepét, de emberi példáját is hangsúlyozta. 
A sok éves hagyománynak megfelelően – mint mindegyik határainkon
túli helyszínen – Bécsben is könyvadományok átadására került sor. 
A Kónya házaspártól Bárány Anzelm igazgató vette át a Collegium
Hungaricum könyvtárának ajándékozott könyvcsomagot, mely 
Barcsay Művészeti anatómiáját, Munkám, sorsom, emlékeim című
önéletírását, a Kossuth Könyvkiadó Magyar festészet mesterei soro-
zatának Barcsay kötetét, a 2015 évi hódmezővásárhelyi Barcsay 
kiállítás reprezentatív katalógusát és a Barcsay-díj megalapításának
25. évfordulója alkalmából a Ferenczy Múzeumban megrendezett ki-
állítás katalógusát tartalmazta.  
A március végéig nyitva tartó kiállításról hírt adott a Volksgruppen orT
magyar adása is. 
Ebben az évben a vándorkiállítás Bécs után Dunaújvárosban június 28-
tól augusztus 31-ig, majd november 6-tól december 30-ig a prágai Ma-
gyar Intézetben lesz látható. 

kedvezmények a Házaspárok 
Hétpróbája játék résztvevőinek
még mindig lehet csatlakozni a Házasság Hetén indult Házaspárok
Hétpróbája kapcsolatépítő játékhoz. várjuk azokat a párokat, akik kap-
csolatuk erősítéséért szívesen kedveskednének egymásnak közös,
felejthetetlen élményekkel. 

A Sweet Dreams Cukrászda (Szentendre, Paprikabíró u.19, Castrum
Center Nagyparkoló) és a Casa Piadina olasz Lepényház (Szentendre,
Dumtsa Jenő u.15) különleges kedvezményekkel kedveskedik az útle-
velet felmutató házaspároknak.
Az útlevelek (a mellékelt feladatokkal) átvehetők a Tourinform irodában
(Szentendre, Dumtsa Jenő u.22.). 
Az ünnepélyes záróesemény pontos időpontjáról március 18-tól 
érdeklődhetnek az iroda telefonszámán (06 26/317-965) vagy a
www.iranyszentendre.hu honlapon.
Továbbra is szeretettel várunk minden játékos kedvű házaspárt!

SZENTENDrEI KErESZTELő SZENT JáNoS PLéBáNIA
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Helytörténeti 
vetélkedő 
3. forduló
Az Eleven örökség helytörténeti vetélkedő 3.
fordulóját rendezték meg a Városházán 2019.
március 5-én. Szentendre öt középiskolájának
diákjai ismerkednek a polgármesteri hivatal
ügyintézési rendszerével, a Városháza szer-
vezeti felépítésével. A diákok nyolcfős csapa-
tokban mérték össze tudásukat, s gyakorlati
feladatokon keresztül szereztek hasznos tu-
dást az ügyintézésről. 
A vetélkedő következő fordulója április 25-én
lesz a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban
a HELy témakörében, azaz a diákok jellegze-
tes szentendrei „helyeket” ismerhetnek meg
helytörténeti szemmel.

köszöntők, kiállítás-megnyitók,
könyvbemutatók Aknay János 70.
születésnapján
Aknay János kossuth-díjas festőművészt, szentendre város díszpol-
gárát, a mAoe elnökét köszöntötte a városházán 70. születésnapja
alkalmából verseghi-Nagy miklós polgármester és Gyürk dorottya
kulturális alpolgármester február 26-án.

Aknay János festőművészt a polgármesteri irodában várta pezsgős
koccintásra és beszélgetésre Verseghi-Nagy Miklós polgármester,
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester és Kóbor Edit protokollvezető.
A jókedvű eszmecserén nem hétköznapi ajándékkal lepték meg a mű-
vészt: városunk kiváló iparművészei, a Szankovits-család míves bics-
kája rejtőzött a fadobozban. A mondás azt tartja: kést nem illik
ajándékba adni, mert elvágja a barátságot, ám van rá ellenszer, egy
pénzérmével megváltható a babona. Az ajándékért tehát jelképesen 10
forintot adott át a művész. Nem véletlenül esett a választás a szokatlan
ajándékra, hiszen – talán nem mindenki tudja, hogy – Aknay János gye-
rekkora óta megszállottan gyűjti a különböző fegyvereket, kardokat,
szablyákat. Most tehát újabb taggal bővült a több mint negyven érté-
kes, eredeti fegyverből álló gyűjtemény.

Február 28-án a szegedi reök-palota impozáns, gyönyörűen felújított
tereiben nyílt meg  égi és földi geometria címmel Aknay János kos-
suth- és munkácsy mihály-díjas festőművész nagyszabású, átfogó és
életmű-jellegű kiállítása 70. születésnapja alkalmából. 

A tárlatot dr. Baán László, a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nem-
zeti Galéria főigazgatója nyitotta meg, köszöntőt mondott dr. Nátyi ró-
bert művészettörténész, a kiállítás kurátora, és szintén itt mutatták be
Aknay János legújabb albumát égi és földi geometria címmmel. A ki-
állításmegnyitón családja, barátai, pályatársai, művészek és művészet
pártolók gyűrűjében vágta fel a művész az alkotásával díszített óriás
tortát. A szegedi kiállítás április 28-ig látogatható.

Aknay János következő kiállítása március 13-án, szerdán 18:00 óra-
kor nyílik a szentendrei mANk Galériában (Bogdányi u. 51.) szentend-
rétől marosvásárhelyig – Aknay János művei a szepessy-
gyűjteményben címmel. 
Köszöntőt mond Tardy-Molnár Anna, a MANK nKft. ügyvezetője és
Markó Béla költő. A kiállítást megnyitja Novotny Tihamér művészeti
író, közreműködik Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Magyar állami Színház
Uniter-díjas művésze. 
A kiállítás megtekinthető március 31-ig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra,
hétvégén 10 és 17 óra között.

A Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban (Pátriárka u. 7.) március 19-
én kedden 18 órakor Aknay János festőművész égi és földi geometria
című könyvének bemutatójára várnak mindenkit szeretettel.
Az albumot szerkesztette és gondozta dr. Nátyi róbert művészettör-
ténész, a rEöK Művészeti vezetője és egyben a kiállítás kurátora.
Dr. Nátyi róberttel  és az egyik tanulmány szerzőjével, Novotny Tihamér
művészeti íróval orgován Kinga művészettörténész, a MANK  munka-
társa beszélget.
Az est házigazdája Werner ákos, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
igazgatója.
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A molinón: dr. Lelik Ferenc
Lelik Ferenc többszörös magyar bajnok és kupagyőztes úszás, alpesi sí és kerekesszékes tenisz sportokban. Az ügyvédként dolgozó sportoló
a húsz évvel ezelőtt történt autóbalesete óta mozgássérült, az alsó végtagjait nem tudja mozgatni. szentendrén él a családjával, feleségével
és két lányával.

kerekesszékben él, ennek ellenére halmozza
a különféle sportokat. melyik áll a legköze-
lebb a szívéhez?
Sportőrült vagyok, mint ahogy családom férfi-
tagjainak többsége. Gyerekkoromtól sporto-
lok, kipróbáltam több mindent. Fiatalon,
egyetemista koromig versenyszerűen vízilab-
dáztam, utána – szabadidős jelleggel – úsz-
tam, kajakoztam. teniszeztem, tollasoztam,
síeltem, szörföztem. Legjobban a síelést és a
teniszt szeretem.

Hogyan élte meg a maradandó sérülést okozó
balesetét, az ebből következő életmódválto-
zást?
1999-ben volt a súlyos, életveszélyes sérülé-
sekkel járó autóbalesetem, amikor halálközeli
állapotba is kerültem, vagyis rövid időre „meg-
haltam”. Egy évig tartott a felépülésem, léle-
geztetőgépen éltem, a gerincsérülésem pedig
maradandónak bizonyult, ezért kerekesszékbe
kényszerültem, ennek ellenére boldog voltam,
mert életben maradtam. Csak az lebegett a
szemem előtt, hogy fel tudjam nevelni az
akkor még csak 2 és 4 éves lányaimat, és sze-
retetben éljek a családommal. Ezt a két dolgot
tartottam – és tartom azóta is – a legfonto-
sabbnak, egyértelműen és világosan.

A baleset nem rendítette meg a házasságát,
a feleségével való kapcsolatát?
Egyáltalán nem, sőt inkább megerősítette,
annak ellenére, hogy óriási trauma volt ez a
család életében. Közel egy évig eltűntem az
életükből, a feleségemnek mindent egyedül
kellett csinálnia. és ő fantasztikusan helytállt.
Kitűnő feleség, aki biztos hátteret jelent a mai
napig, nélküle nem sikerült volna a felépülés.

Gondolom, a regenerálódásban sokat segített
a sport is…
Az nagyon fájt, hogy többé nem tudok síelni.
Ausztriában voltam rehabilitáción, ott ismer-
tem meg a monoskit, ami egy speciálisan ki-
alakított ülősí a mozgássérültek számára.
Ezzel ugyanúgy tudunk síelni, mint a többiek,
segítség nélkül tudjuk használni a felvonókat,
kivéve talán a kiskabinosokat, mert az kicsit
nehézkes, és a legnehezebb pályán is le tu-
dunk jönni. Csak hogy érzékeltessem, meny-
nyire hasonló élményt ad: a lesiklás
versenyszámban átlag 130 km/órás sebes-

séggel jönnek le a síelők, a mozgássérültek
esetében ez 100 km/óra.
Korábban versenyszerűen kajakoztam a Hon-
védban, imádtam ezt a sportot, és nem is re-
méltem, hogy valaha tudok még evezni a
Dunán. De ez is sikerült: meg tudom ülni a
hajót, újra érezhetem a hullámokat, a víz illatát.

mire a legbüszkébb?
A lányaimra. A nagyobbik már orvosi egye-
temre jár, a kisebbik laborasszisztensnek
tanul.

és a sportban elért sikerek közül?
Nehéz lenne rangsorolni. Az úszásban elért
eredményeimre azért, mert a vegyesúszás
vagy a pillangóúszás rendkívül nehéz láb nél-
kül. Síelésben az összetett és szlalom ver-
senyszámokban értem el kimagasló
eredményeket. A teniszben is több kupát nyer-
tem, 2019-ben pedig megnyertem a fedettpá-
lyás magyar bajnokságot párosban. Idén
sikerült bekerülnöm a válogatottba, most ké-
szülünk a Portugáliában április elején megren-
dezésre kerülő csapat világkupa versenyre,
ami a Davis Kupa megfelelője. A teniszt tar-
tom egyébként a világ nehezebb ver-
senysportjának, mert fizikai, mentális, taktikai,
stratégiai felkészültség is kell hozzá. 

van kedvenc játékosa, példaképe?
roger Federer a hihetetlen technikai tudása, a
koncentrációs- és küzdőképessége miatt. Azt
mondhatom, hogy nemrégiben ő hozta vissza
az életkedvemet. 2017-ben versenyeztem a
magyar válogatottba kerülésért. 5:2-re vezet-
tem, de az ellenfelem egyenlített, és utána a
tie-breaket is elveszítettem 5:2-ről. Teljesen
elkeseredtem. Ekkor láttam Federer egy mér-
kőzését egy orosz teniszezővel, ahol ugyanez
megismétlődött: Federer 5:2-es vezetésről el-
veszítette a meccset. Ez megvigasztalt, hi-
szen ha még ő is veszíthet ilyen előnynél,
akkor nekem sem kell a fejemet a falba verni.
Elhatároztam, hogy még nagyobb erőbedo-
bással, kettőzötten küzdök. A következő
évben sikerült is bekerülnöm a válogatottba,
és a világranglistán is előre léptem. Jelenleg
kb. 650 mozgássérült játékost jegyeznek,
nekem a legjobb eredményem a 210. hely volt,
most néhánnyal arrébb csúsztam. Büszke va-
gyok arra, hogy a mezőny első harmadában
vagyok, mivel 53 évesen már nem tartozom a
fiatalok közé. Szeretnék bekerülni a legjobb
100 közé, ez az álmom, és úgy gondolom, van
is rá esélyem. 

NéMETH E.
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regionális szenior sakkbajnokságon csaptak
össze szellemi tusában a dunakanyar ötven
feletti sakkozói február 22-én a városháza
dísztermében. A bajnokság után verseghi-
Nagy miklós polgármester szimultán játékra
hívta ki a versenyzőket.

Tavaly rendezte meg első alkalommal Szent-
endre Város önkormányzata és a Szentendrei
Sakkiskola Egyesület a szenior sakkbajnoksá-
got. Akkor azt a kérdést tették fel a 65 éven
felettieknek, hogy „Ki Szentendre legjobb
nyugdíjas sakkozója 2018-ban?”. Idén a 
korosztályokat és a földrajzi határokat bővítve

az 50 év feletti, Dunakanyarban élő sakkozó-
kat hívták meg a szellemi tornára. A bajnok-
ság ötfordulós svájci rendszerben zajlott,
2×15 percnyi rendelkezésre álló játékidővel,
összesen fél órával játékonként. 
Az idei bajnokság eredményei:
65+:
1. Kopin Sándor
2. Alföldi László
3. Tusák József
50+:
1. Barnás László
2. Németh Imre
3. Vizsolyi ákos

Egyetlen női versenyző – különdíj:
Dr. Losonci Miklósné
A győzteseket aranyserleggel jutalmazták, és
minden versenyző oklevelet kapott a játék em-
lékére.
A bajnokság után szimultán sakkmérkőzésre
hívta ki a versenyzőket Verseghi-Nagy Miklós
polgármester, aki egyszerre tíz játékossal ví-
vott szellemi csatát. Tavalyi eredményét is túl-
szárnyalva, tízből hét játszmát megnyert! 
A szervezők gratulálnak minden játékosnak,
és a jövő évben is várják az 50+ korosztályt a
szentendrei regionális Szenior Sakkbajnok-
ságra! 

Japán karatemester
szentendrén
Március 6-tól egy hétre Magyarországra érkezett a Testnevelési Egye-
tem meghívására Takamasi Arakawa karatemester és egyetemista 
karatés tanítványai. A kiváló mester és néhány tanítványa március 7-
én Szentendrén, a Piramis SE edzőtermében tartottak edzést a város
fiatal karatékáinak. 

A dunakanyar legjobb szenior sakkozói
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Programok
kiáLLÍTás

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
„méGis LeGyeN kiáLLÍTás…”
Vajda Júlia élete és művészete
Megtekinthető március 31-ig

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
viLáGok közöTT
Vajda Lajos élete és művészete
Megtekinthető március 31-ig

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32. 
március 28. 
PuBLikus mAGáNÜGyek
A 90-es évek művészete magyarországi
magángyűjteményekben
Megtekinthető május 12-ig, kedd–va-
sárnap 10.00–17.00

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10.00–
18.00, a pénztárak 17.30-ig
ÚJrAGoNdoLT czÓBeL 3.0
Híd a ‘Die Brücke’-hez
Fókuszban Czóbel expresszionizmusa
Megtekinthető április 7-ig
április 6.
WANTed  – czÓBeL eLveszeTT
mŰvei (Ilosvai szárny)
A megnyitó az Újragondolt Czóbel 3.0.
cmű kiállítás finisszázsa is egyben

Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
kmeTTy JáNos – Az örök keresŐ 

Szentendrei Képtár
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
Helytörténeti kiállítóhely
Fő tér 5.
mÚLT A méLyBeN
Mozaikok Szentendre történetéből

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
március 13. szerda 18.00
szeNTeNdréTŐL 
mArosvásárHeLyiG
Aknay János művei 
a Szepessy-gyűjteményben
Köszöntőt mond Tardy-Molnár Anna, a
MANK nKft. ügyvezetője és Markó Béla
költő. Megnyitja Novotny Tihamér mű-
vészeti író. Közreműködik Bogdán Zsolt,
a Kolozsvári Magyar állami Színház
Uniter-díjas művésze. 
Megtekinthető március 31-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 óra között

reök-palota
Szeged
Magyar Ede tér 2.
éGi és FöLdi GeomeTriA 
Aknay János Kossuth- és Munkácsy Mi-

hály-díjas festőművész életmű-jellegű
kiállítása 70. születésnapja alkalmából
Megtekinthető április 28-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APáTi ABkArovics BéLA FesTŐ-
mŰvész emLékkiáLLÍTásA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Collegium Hungaricum
Bécs
Hollandstrasse 4.
BArcsAy mesTer és TANÍTváNyAi
Vándorkiállítás Barcsay Jenő, Deim Pál,
Balogh László és Konok Tamás művei-
ből. Megtekinthető április 19-ig

eLŐAdás

HB Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.

március 13. szerda 18:00
zsÍros keNyér exTrákkAL
ToMPA ANDrEA íróval Urbán ágnes
művészettörténész beszélget
Tompa Andrea 1971-ben született Ko-
lozsváron, 1990 óta Budapesten él. Az
ELTE bölcsészkarán orosz szakon vég-
zett. 2010-ben jelent meg első regénye,
A hóhér háza, majd 2013-ban a Fejtől s
lábtól. omerta - Hallgatások könyve
című műve 2018-ban látott napvilágot.
2014-ben Déry Tibor-díjat, 2015-ben
Márai Sándor-díjat kapott.

március 19. kedd 18:00
éGi és FöLdi GeomeTriA
AKNAy JáNoS Kossuth-díjas festő és
szobrászművész könyvbemutatója
A szegedi reök-palota Aknay János 70.
születésnapjának évfordulójára nagy-
szabású kiállítást rendezett, ebből az al-
kalomból jelent meg az album. Az
albumot szerkesztette és gondozta dr.
Nátyi róbert művészettörténész, a
reök-palota művészeti vezetője és egy-
ben a kiállítás kurátora. Dr. Nátyi ró-
berttel és az egyik tanulmány
szerzőjével, Novotny Tihamér művé-
szeti íróval orgován Kinga művészettör-
ténész, a MANK  munkatársa beszélget.
Az est házigazdája Werner ákos könyv-
tárigazgató.

március 20. szerda 18:00
szeNTeNdre szALoN
rain of Memories – Emlékeső
rUDo ENDrE könyvbemutatója
A rain of memories egy életutat rajzol
fel. Cseppben a tenger varázsa lengi át.
Az emlékek, mint esőcseppek folynak le
a történetek során. Szikár, egyszerű
mondatok szövik a történetek hálóját,
szigorúan abban a kronológiában,
ahogy azt a szerző megélte. évről évre,
időről időre. (...) A szerző érzékeny pre-
cizitással lajstromozza mindennapjait.
A lényeges gondolatokra figyel, a lé-
nyegtelenekre nem fektet hangsúlyt, de
nem is negligálja.

március 27. szerda 18:00
APA AkAdémiA 3/5
Ketten Háromfelé. Válás gyerekkel. Elő-
adás, könyvbemutató, dedikálás
Előadó: Deliága éva gyermekpszicholó-
gus, integratív gyermekterapeuta, a Ket-
ten háromfelé című könyv szerzője

Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz

március 1. péntek 18.00
Háromszéki éPÜLeTek A skAN-
zeN erdéLyi TáJeGyséGéBeN
Bereczky Ibolya főigazgató-helyettes
előadása

március 15. péntek
10.00: városi ÜNNePséG
11.45: koszorÚzás A PeTŐFi 
szoBorNáL

március 17. vasárnap 12.00
HAGyomáNyos PeTŐFi 
emLékTÚrA
Ünnepi beszédet mond: Szentgyörgyvöl-
gyi Péter

március 22. péntek 18.00
HArmAdik BirodALmi kÍsérLeTek
sziLéziáBAN
(Hétvégi utazás náci bunkerekbe, SS
beavatóhelyhez és a Ksiaz-i kastélyhoz)
Fónyad Csaba teológus, utazó előadása

március 29. péntek 18.00
NePáL - sáTorBAN A NyoLcezre-
sek közöTT
Varga Gábor utazó vetítettképes elő-
adása

DMH Barlang
Duna korzó 18.
március 23. szombat 19.00
NéPzeNei mŰHeLy és TáNcHáz
TÍmár sárávAL
Zenészek:
Nyitrai Tamás – hegedű
Sárközi áron – brácsa
Szabó Csobán Gergő – bőgő
Halászi Lehel – furulya
Donkó Mária – koboz
Jakabfy Balázs  –dob
Belépő: 1000 Ft

KoNCErT

református Gimnázium
Kápolna
áprily tér 5.
március 17. vasárnap 18.00
reFormáTus zeNés esTék
Karosi Bálint (New york) orgonamű-
vész, zeneszerző hangversenye
A belépés díjtalan, adományokat elfo-
gadnak a rendezvény támogatásához

mozi

P'ArT MoZI
Dunakorzó 18.  tel. 26/777 010    
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, 
felnőtt: 1000 Ft 
FIGyELEM, árVáLToZáS! 
2019. MárCIUS 1-TőL!
diák/nyugdíjas: 1000 Ft
felnőtt: 1200 Ft 

március 11. hétfő
16.30 GUErILLA (86’)(12) Kárpáti
György Mór filmje
18.00 A PALACKBAN (61’) öKoPArTy
SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
19.05 ESTéT Mr.WALDHEIM (93’)(12) f:
Kurt Waldheim
20.40 MoST VAN MoST (90’)(16)
Szajki Péter filmje, f: Tompos Kátya,
Mohai Tamás

március 12. kedd
16.45 Jó ESTéT Mr.WALDHEIM
(93’)(12) f: Kurt Waldheim
18.30 BoLTI ToLVAJoK (123’)(16) Lé-
LEKMoZI SoroZAT (DunaP’Art Film-
klub)
20.40 MoST VAN MoST (90’)(16)
Szajki Péter filmje, f: Tompos Kátya,
Mohai Tamás

március 13. szerda
16.30 ÍGy NEVELD A SárKáNyoDAT 3.
(105’)(6)
18.30 GUErILLA (86’)(12) Kárpáti
György Mór filmje
20.00 BÚéK (102’)(16) Goda Krisztina
filmje

március 14. csütörtök
15.00 A KIráLyNő KUTyáJA (92’)(6)
16.35 SCHIELE-A HALáL éS A LáNyKA
(110’) életrajzi film
19.00 SPACE - Deim Balázs fotókiállí-
tása
18.30 APró MESéK (112’)(16) Szász At-
tila filmje, f:Szabó Kimmel Tamás és Ke-
rekes Vica
20.30 CSALáDI BUNyó (108’)(16)

március 15. péntek
13.00 áLLATI CSETEPATA 2. EZ Már
röFI! (74’)(6)
14.20 ÍGy NEVELD A SárKáNyoDAT 3.
(105’)(6)
16.25 A KIráLyNő KUTyáJA (92’)(6)
18.00 MArVEL KAPITáNy (124’)(12E) 
f: Brie Larson, Samuel L.Jackson
20.15 APró MESéK (112’)(16) Szász At-
tila filmje, f: Szabó Kimmel Tamás és
Kerekes Vica

március 16. szombat
13.30 MAry PoPPINS VISSZATér
(130’)(6)
15.45 EGoN SCHIELE-A HALáL éS A
LáNyKA (110’)(12) életrajzi film
17.45 MINDENKI TUDJA (132’)(16)
20.00 MArVEL KAPITáNy (124’)(12E) 
f: Brie Larson, Samuel L. Jackson

március 17. vasárnap
13.00 A KIráLyNő KUTyáJA (92’)(6)
14.35 ÍGy NEVELD A SárKáNyoDAT 3.
(105’)(6)
16.30 EGy KUTyA HAZATér (96’)(6)
18.15 A MűVéSZET TEMPLoMAI: SAL-
VADor DALI -A HALHATATLANSáG
NyoMáBAN (105’) (12)
20.05 A HELy (113’) (16)

kiáLLÍTás

eLŐAdás

koNcerT

mozi
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március 18. hétfő
15.20 KöLCSöNLAKáS (93’)(12)
17.00 MoST VAN MoST (90’)(16) Szajki
Péter filmje, f: Tompos Kátya, Mohai
Tamás
18.35 EGoN SCHIELE-A HALáL éS A
LáNyKA (110’) (12) életrajzi film
20.30 Jó ESTéT Mr.WALDHEIM
(93’)(12) f: Kurt Waldheim

március 19. kedd
16.30 A MűVéSZET TEMPLoMAI: SAL-
VADor DALI -A HALHATATLANSáG
NyoMáBAN (105’) (12)
18.30 AZ A NAP A TENGErPArToN
(110’)(12) CINEBooK SoroZAT
(DunaP’Art Fimklub)
20.25 MEZTELEN BEFUTó (98’)(12) –
Vicces, könnyed, szórakoztató

március 20. szerda
15.30 ITT JárT BrITT-MArIE (96’)(12E)
svéd film
17.15 MoST VAN MoST (90’)(16) Szajki
Péter filmje, f: Tompos Kátya, Mohai
Tamás
18.50 KöLCSöNLAKáS (94’)(12) Dobó
Kata filmje
20.40 GUErILLA (86’)(12) Kárpáti
György Mór filmje

március 21. csütörtök
16.30 CoLETTE (111’)(16) életrajzi film
f: Keira Knightley
18.30 APró MESéK (112’)(16) EGy
P’ArToN AZ ALKoTóKKAL a NyISD KI
A SZEMED! SoroZAT-ban
20.30 CoLETTE (111’)(16) életrajzi film
f: Keira Knightley

március 22. péntek
16.30 AZ A NAP A TENGErPArToN
(110’)(12) f: Saoirse ronan és Billy
Howle

18.30 MALTEr film EST (94’) A vetítést
követően beszélgetés Báron Györggyel
20.15 BoHéM rAPSZóDIA (134’) (12) 
A Queen és Freddie Mercury története

március 23. szombat
13.30 ÍGy NEVELD A SárKáNyoDAT 3.
(105’)(6)
15.25 LEGENDáS áLLAToK-GrINDEL-
WALD BűNTETTEI (134’)(12)
17.45 EGoN SCHIELE- A HALáL éS 
A LáNyKA (110’) (12) életrajzi film
18.00 BEVEZETéS A FILMMűVéSZETBE
III. Prónai Csaba előadássorozata
19.45 CoLETTE (111’)(16) életrajzi film
f: Keira Knightley

március 24. vasárnap
13.30 A KIráLyNő KUTyáJA (92’)(6)
15.05 VÍZIPóK-CSoDAPóK (79’) (kn)
16.30 ÍGy NEVELD A SárKáNyoDAT 3.
(105’)(6)
18.20 CoLETTE (111’)(16) életrajzi film
f: Keira Knightley
20.20 CSALáDI BUNyó (108’)(16E)
szívmelengető, elmés vígjáték

március 25. hétfő
16.45 EGoN SCHIELE- A HALáL éS 
A LáNyKA (110’)(12) életrajzi film
18.45 Jó ESTéT Mr.WALDHEIM
(93’)(12) f: Kurt Waldheim
20.25 CoLETTE (111’)(16) - életrajzi film
f: Keira Knightley

március 26. kedd
16.30 AZ A NAP A TENGErPArToN
(110’)(12) f: Saoirse ronan és Billy
Howle
18.30 CSoDáLAToS FIÚ (112’)(16) 
LéLEKMoZI SoroZAT (DunaP’Art Film-
klub)
20.30 Jó ESTéT Mr.WALDHEIM
(93’)(12) f: Kurt Waldheim

A P'ArT MoZI GALérIA BEMUTATJA:

sPAce
meghívó DEIM BALáZS fotókiállítására
P'Art Mozi, Szentendre, Duna korzó 25.
Megnyitja: VINCZE oTTó égboltos
2019. március 14-én csütörtökön 19:00-kor.
A kiállítás megtekinthető: 2019. április 9-ig.
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GyermeksebészetimagánrendelésSZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészRendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,péntek 17:00 – 19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:

06-70-677-1178

m o s o L y   J Ó G A

KEDD 10:00 és 18:00
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,

Szentendre, Duna-korzó 

TArTáS, NyÚJTáS, EGéSZSéG,
éLETErő

www.jogaszentendre.com

Ne dőljön be a csalóknak!
mindennapjaink jelenségévé vált az a fajta úgynevezett „trükkös” 
bűnelkövetési módszer, amely főként az egyedül élő időskorúakat
érinti. Az elkövetők személyesen vagy telefonon keresik fel áldoza-
taikat, ahol kihasználva hiszékenységüket, különböző történetekkel
férkőznek a bizalmukba. 

Igen gyakori a trükkös csalások esetében, hogy az elkövetők különféle
szolgáltatók munkatársainak vagy hivatalos személynek adják ki ma-
gukat és hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kérésekkel (villanyóra, víz-
óra, gázóra leolvasás, túlfizetés stb.) próbálnak a sértett bizalmába
férkőzni, bejutni a lakásba vagy pénzváltás ürügyén nagyobb összegű
készpénzt kérni.
Az elkövetők attól sem riadnak vissza, hogy rendőrnek adják ki magu-
kat, és a hivatalos jelleget színlelve férkőzzenek be a sértett bizalmába,
otthonába. Megtévesztésként hamis igazolványt, vagy igazolványtokot
mutatnak fel. Jellemzően nem a jól ismert egyenruhában, hanem úgy-
mond civil, polgári öltözetben jelennek meg. 
Nagyon fontos! A rendőrség hivatásos állományú tagja, akár egyenru-
hás, akár polgári öltözetben végzi munkáját, szolgálati igazolványának
felmutatásával igazolja magát! Az igazolványtokban egy plasztik kártya
található, melyen a rendőr fényképe, neve és rendfokozata látható.
A fényképes igazolvány mellett található egy szolgálati jelvény, melyen
egy 5 számjegyből álló, úgynevezett jelvényszám van feltüntetve. A jel-
vényszám, mindig egy adott rendőrhöz tartozik, ez alapján bármikor
beazonosítható. Amennyiben a jelvényszám helyén a PoLICE feliratot
olvassa, akkor biztosan csalóval áll szemben! 
Az egyenruhát viselő rendőr ruházatán van feltüntetve a neve, rendfo-
kozata és jelvényszáma!
A szolgáltatók és más hivatalos szerv dolgozói is fényképpel ellátott
igazolvánnyal rendelkeznek. Az igazolványok olyan adatokat, azonosí-
tószámot tartalmaznak, mely alapján a dolgozó minden esetben 
beazonosítható. 
A legfontosabb, hogy óvakodjanak az idegenektől, és ne engedjék be
őket lakásukba! 

mit tegyen, ha idegen érkezik? 
• Idegent soha ne engedjen be a lakásába! Ha ez mégis elkerülhetet-
len, akkor ne hagyja őt egyedül egyetlen pillanatra sem!
• Az önhöz becsengető idegenekkel kapcsolatban mindig legyen
óvatos! Előfordul, hogy hivatalos személynek, szolgáltató munkatársá-
nak (postás, újságos, szerelő, díjbeszedő, mérőóra-leolvasó, rendőr)
adják ki magukat a csalók, vagy házaló árusként, bajba jutott személy-
ként segítséget kérve, esetleg hivatalos ügyben hatósági személyként,
rendőrként próbálnak bejutni a lakásokba!
• Idegen kérésére ne váltson pénzt, és legyen óvatos, ha nagy címletű
pénzből kell visszaadnia, nehogy hamis bankjeggyel fizessenek önnek!
Az utóbbi időben visszatérően megjelentek az elektronikus postafió-
kokba érkezett elektronikus levelek, melyek szolgáltatók nevében kü-
lönböző okokból – nyeremény ígéretével, díjhátralék befizetésére
vonatkozó felszólítással, egyéb ürüggyel – a küldeményben megadott
hivatkozásokon személyes, illetve banki tranzakciók lebonyolításához
szükséges adatok megadását és használatát kérték. 

Fontos tudni, hogy a pénzügyi, telekommunikációs szolgáltatók soha
nem kérték és nem kérik elektronikus levélben (e-mail) ügyfeleik ada-
tait, felhasználóneveit, jelszavait. 
Soha, semmilyen okból másnak – főként ismeretleneknek, vagy elekt-
ronikus levélben található hivatkozás igénybevételével elért honlapon
ne adja ki: 
- a bankszámlaszáma adatait 
- e-mail postafiókja felhasználónevét és jelszavát 
- előfizetői azonosítóját és annak jelszavát. 
Fontos! Azokban a nyereményjátékokban, melyekről az értesítés 
SMS-en keresztül, illetőleg e-mailben érkezik, ne vegyenek részt. 
Fogadják ezeket az értesítéseket fenntartással, ellenőrizzék le azok
valóságtartalmát, és semmilyen formában ne válaszoljanak vissza sem
SMS-el, sem indított telefonhívással.

egy másik gyakori trükkös módszer az „unokázós csalás”. A módszer
lényege, hogy az elkövetők telefonon felhívják a kiszemelt áldozatot
az alábbi színlelt indokokkal. 
• Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk
rendezése miatt pénzre van szüksége.
• Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza
kell fizetni.
• A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért
cserébe engedik szabadon.
• életmentő műtétet kell végrehajtani az unokán, vagy más hozzátar-
tozón.
Előfordul, hogy a telefonhoz hívnak egy magát „rendőrnek” kiadó sze-
mélyt is, aki megerősíti az időset abban, hogy valóban megtörtént a
baleset, vagy műtét, ezzel erősítve azt, hogy mindenképpen segítenie
kell. 
Ezekkel az ürügyekkel ráveszik a gyanútlan idős embert arra, hogy
pénzt, ékszert, értéket adjon át a telefonhívás után nem sokkal érkező
közvetítőnek, aki elhiteti magáról, hogy jó barát, ismerős, és már viszi
is a zsákmányt.
FoNToS! Szakítsa meg a telefonhívást és ellenőrizze a kapott hír 
valóságtartalmát!
• Ne bízzanak meg a váratlanul telefonon vagy személyesen jelent-
kező idegenekben!
• Ha gyanús telefonhívást kapnak, haladéktalanul vegyék fel a kap-
csolatot unokájukkal, hozzátartozójukkal, mert ezzel tudják ellenőrizni
a hívás valódiságtartalmát. 
• Soha ne adjanak át pénzt, vagy más értéket idegenek számára!
• Bűncselekmény gyanúja esetén értesítsék a rendőrséget!
Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek, és
a sértett bizalmának elnyerése végett olyan valós információkat is kö-
zölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak.
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, kérjük, azonnal
értesítse a rendőrséget a bárhonnan ingyenesen hívható 107 vagy 112
segélyhívó számon.

PEST MEGyEI rENDőr-FőKAPITáNySáG 
BűNMEGELőZéSI oSZTáLy



AdásvéTeL

Almási Katalin készpénzért vásárol leg-
magasabb áron bútorokat, festménye-
ket, órákat, dísztárgyakat, csillárt,
hangszert, könyveket, porcelánokat,
csipkét, kitüntetést, régi pénzt, bizsukat,
borostyánt, varrógépet, törtaranyat,
szőrmét, teljes hagyatékot díjtalan ki-
szállással, hétvégén is. Tel. 06-30-308-
9148.

Biliárdasztal eladó (3 golyó + tartozék).
ár megegyezés szerint. Tel. 06-20-776-
2873.

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeg-
gyűjteményeket, régi képeslapokat, ki-
tüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.

áLLásT kÍNáL

Kőműves munkák elvégzésére keresek
építőiparban jártas, megbízható beug-
rós munkatársat. Tel. 06-30-341-3423.

eGészséG

érszűkület, pedikűr-manikűr, kö-
römgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-340-
1392.

kiAdÓ iNGATLAN

Nyugdíjas értelmiségi úr keres a nyári
hónapokra 1 fő részére kert-kapcsolatos
apartmant, kis lakást, vagy önálló lak-
részt Szentendre és Visegrád között.
Tel. 06-30-200-7134.

Szoba kiadó terasszal. Tel. 06-30-340-
1392.

okTATás

Matematikából, magyar és német
nyelvű tankönyvekhez korrepetálást vál-
lalok. Tel. 06-30-855-3543.

réGiséG

GáBor ESZMErALDA műgyűjtőnő –
múzeumok számára is – készpénzért
vásárol festményeket, bútorokat, ezüst-
tárgyakat, evőeszközöket, aranyakat,
szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjta-
lan: (06-1) 789-1693, 06-30-898-5720.

szoLGáLTATás

Tűzifaszállítás behordással, felrakással
– megbeszélés szerint. Tel. 06-994-
0956.

Bitumenes vízszigetelés mesterfokon!
Lapos tetők, teraszok, mélyépítési mun-
kák készítése bádogozással. Több mint
30 éves tapasztalattal. Tel. 06-70-416-
9321.

Burkolatjavítás, kőműves munkák, tér-
kövezés. Teraszok, járdák, kerítések ké-
szítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.

Kertépítés, támfalak, kerítések építése,
gépi földmunkák. referencia és garan-
cia. Tel. 06-30-579-3779.

Több éves tapasztalattal rendelkező LA-
KAToS műhelyünk szabad kapacitással
vállalja kerítések, kertkapuk és rendez-
vény eszközök gyártását, megfizethető
áron. érdeklődni: Bíró Márton, 06-20-

993-4445, lakatosmuhely@vibeti.hu

VILLANySZErELéS! áramszolgáltatói
ügyintézéssel. Biztonságtechnikai felül-
vizsgálatok. Elosztószekrények, vezérlé-
sek készítése. épületüzemeltetés,
karbantartás. Tari János, +36-20/340-
4763.

Pedikűrös házhoz megy Szentend-
rén. Tel. 06-20-514-3323. 

érszűkület, pedikűr-manikűr, kö-
römgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-340-
1392.

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mik-
rohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.

ÜdÜLés

Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (3000
Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 06-20-494-
2550.

ÜzLeT

Szentendre belvárosában, a Fő tértől
pár lépésre pinceétterem kiadó. Tel. 06-
20-437-1153.

eGyéB

olaszul beszélő nyugdíjast keresek
„olasz kapcsolatok” jeligére. A leveleket
a szerkesztőség címére (Péter-Pál u. 1.)
várom.
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Munkatársakat 
keresünk
Nagy múlttal rendelkező 
építőanyag-kereskedés pomázi és
szentendrei telephelyére keres

• irodai munkavégzésre 
értékesítő, fuvarszervező 
munkatársat
Feladatok:
- Folyamatos kapcsolattartás a
megbízókkal szóban és írásban
- Fuvarfeladatok kiosztása, nyo-
mon követése
- Járművek útjainak nyomkövetése
- Gépkocsivezetők vezénylése,
munkájuk felügyelete, koordiná-
lása, segítése
- Fuvarozás során felmerülő prob-
lémák gyors és hatékony megol-
dása
- Szállításokkal kapcsolatos admi-
nisztráció
Elvárások:
- Minimum középfokú végzettség
(szakirányú végzettség vagy szak-
mai tapasztalat előny)
- Jó kommunikációs, szervező és
problémamegoldó készség
- Határozott fellépés és döntésho-
zatali képesség
- Gyorsaság, aktivitás, terhelhető-
ség, stressz tűrő képesség
- Csapatmunkára alkalmas szemé-
lyiség
- Számítógépes ismeret
Amit kínálunk:
- Azonnali munkakezdés
- Hosszú távú munkalehetőség
- Családias hangulat, fiatal, lendü-
letes csapat
- Fejlődési lehetőség
- Versenyképes fizetés, céges
mobil

• c; c-e jogosítvánnyal, 
darukezelői-gépkezelői 
jogosítvánnyal, Gki-val 
rendelkező sofőröket 3 oldalra 
billenős, darus tehergépkocsira 
és fardarus szerelvényre 
Amit kínálunk:
- Biztos, hosszú távú munkalehe-
tőség
- Versenyképes, pontos fizetés
- Modern, folyamatosan újított
géppark
- képzési támogatás
- év végi prémium
- munkaruha
- és nem utolsósorban egy jó csa-
pat 
Amit kérünk:
- megbízhatóság
- rugalmasság
- önálló munkavégzési képesség

• árukiadót
6-tól 16 óráig. Targonca, homlokra-
kodói rutinnal rendelkezők előny-
ben.

Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal, fizetési igény 
megjelöléssel: 

peti.drexler@gmail.com
drex-cAr kft. 

„együtt építünk…”

KastélyoK
berendezéséhez 

vásároloK
antik bútorokat, 

festményeket, bronz tárgyakat,
porcelánokat, Kovács Margitot,

régi álló-, fali-, asztali díszórákat
(hibásat is), csillárt, 

6-12 személyes ezüst étkészletet,
tálcát stb., könyveket, 

régi katonai kitüntetések tárgyait
és teljes hagyatékot. 

Első vevőként a legmagasabb áron. 

Üzlet: Budapest, IX., Ráday u. 6.
Tel. 06-20-280-0151

herendi77@gmail.com
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