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Szentendrén is elkezdődött a csatornázás
Január elején a Dunakanyari Csatornázás projekt keretében kiadták a szentendrei csatornaépítésre is a vízjogi engedélyt, így elkezdődhettek a munkák a városban. A munkaterületet január 13-án adták át a kivitelezőnek, s január 19-én
elkezdődtek a munkálatok. Az aktuális ütemtervet a csatornázási projekt honlapján folyamatosan figyelemmel kísérhetik: www.dunakanyaricsatornazas.hu.
4. oldal

Programsorozat a 10 éves P’Art Moziban

A jeles évforduló alkalmából egész éven át tartó programsorozatot indított el Szentendre népszerű mozija. A havi rendszerességgel jelentkező filmes programokon
túl különféle művészeti műfajokra fókuszáló műsorfolyamot állított össze stábjával Klötz Ildikó, a mozi vezetője. A jubileumi programsorozat Aknay János Kossuthdíjas festőművész kiállítás-megnyitójával indult. A tárlatot Gyürk Dorottya kulturális
alpolgármester nyitotta meg.
15. oldal

(Pár)beszédes Szentendre

Szentendrén javában zajlik az a konzultáció-sorozat, melyet Verseghi-Nagy Miklós polgármester kezdeményezett. A kérdőíves felmérés célja, hogy kikérjék a
szentendreiek véleményét arról, hogy hogyan képzelik el a város jövőjét. Egy hét
alatt már több mint ezer kitöltött kérdőívet regisztráltak online, és a postán keresztül is szép számmal érkeznek javaslatok.
3. oldal

Cégvezetők figyelem!

25% kedvezmény

a 25 éves katedrától

Kisvállalati tanfolyamok
már 3 főtől, családi
vállalkozásoknak is

Toeic, Telc nemzetközi vizsgák
Az egyetlen engedéllyel
rendelkező nyelviskola
a régióban

Kérjen ajánlatot:
szentendre@katedra.hu

2

SOS

104 mentők (26) 310 424, (26) 319 941

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

107 Rendőrség (26) 502 400
Körzeti megbízottak:
Belváros: Karkus Zoltán r. törzsőrmester
Pismány: Koós Ervin r. főtörzszászlós
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós
Püspökmajor-lakótelep: Király Gergő r. törzsőrmester, e-mail: KiralyG@pest.police.hu, fogadóórák:
minden hónap első és második hétfőjén 17 és 18 óra
között a Barcsay Jenő Általános Iskolában.
vízmű (26) 310 796
elmŰ 06 40 383 838
elmű hibabejelentő száma:
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
tigÁz (26) 501 100
t-HOme hibabejelentés 1412
fűtőmű hibabejelentési telefonszáma
(26) 816 646

városháza ügyfélszolgálati telefonszáma:
(26) 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
tourinform Szentendre (26) 317 966
közterület felügyelet
munkanapokon: (26) 785 056
Hódiszpécser: 20-320-72-16

Polgárőrség
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István
Orvosi ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-től másnap reggel 7 óráig,
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.

gyógyszertári ügyelet
ÜGYELETI Díj ESTE 9 ÓRÁTÓL 380 Ft
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár (Hév-nél)
Dózsa Gy. u. 1. Tel: 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. Tel: 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13
Sas u. 10. Tel: 312-825
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21
Kálvária u.33. Tel: 787-796
vasárnap eSte 9 órától ügyeletes:
JANUÁR 25. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
feBRUÁR 1. Napvirág csepp Gyógyszertár
Attila u. 23. Tel: 319-354
feBRUÁR 8. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. Tel:310-868
feBRUÁR 15. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel: 312-825
feBRUÁR 22. Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy u. 1. Tel: 500-248

idősellátás – gondozási központ Szentendre
Tel.: (26) 311-964

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

Árvácska Állatvédő egyesület
06 20 571 6502

gyepmester 06 20 931 6948

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442
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Fogadóórák

verseghi-Nagy miklós polgármester FIDESZ-KDNP
minden hónap 4. csütörtök 13-17 óráig

Sólyomné gyürk Dorottya alpolgármester FIDESZ-KDNP
minden hónap 1. csütörtök 13-15 óráig
Petricskó zoltán alpolgármester FIDESZ-KDNP
minden hónap 1. kedd 13-15 óráig

Boda Anna mária képviselő FIDESZ-KDNP Tel: 30/678-3695
minden hónap első kedd 17-19 óra, Városháza - Kisházasságkötő terem
kun Csaba képviselő FIDESZ-KDNP kuncsab@freemail.hu
minden hónap utolsó hétfő, Református óvoda 16:00 órától

Horváth győző képviselő FIDESZ-KDNP Tel: 20/226-8912
minden hónap utolsó csütörtökön: 17-18 óra között, Püspökmajor Lakótelepi Könyvtár
fülöp zsolt képviselő TESZ flpzslt@gmail.com Tel.: 20-548-5738
folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!

zakar Ágnes képviselő FIDESZ-KDNP agnes.zakar@upcmail.hu Tel: 20/967-6820
minden hónap 3. hétfő 16.30-18.00 között, Izbégi Ált. Iskola "C" épület

tolonics gyula képviselő FIDESZ-KDNP tolonics@yahoo.de Tel.: 06-20-227-6622
folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!
Dombay zsolt képviselő FIDESZ-KDNP dozso73@gmail.com Tel.: 06-70-3165164, folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!

Pintér Ádám képviselő FIDESZ-KDNP Tel.: 70/311-3527
folyamatosan, telefonon egyeztetve

fekete János képviselő TESZ
fekete.janos@tesz2000.hu Tel.: 06-20-947-7198
folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!
Holló istván képviselő JOBBIK hollo.istvan62@gmail.com Tel:06-20-957-4710
folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!
kubatovics Áron képviselő TESZ agatity@gmail.com Tel.:06-30-231-9713
folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!
magyar Judit MSZP magyar.j@hotmail.com Tel.: 06-20-929-4139
folyamatosan, telefonon vagy e-mailen egyeztetve azonnal!

KedveS GéPjárMű-vezetőK!

Szentendrén rendszeres, hogy a járdán várakoznak a személyautók, nem gondolva a gyalogosokra, idősekre, kisgyerekekkel közlekedőkre.
Veszélyes helyzet alakulhat ki, ha valakinek parkoló kocsi miatt kell elhagynia a járdát és
ezzel együtt azt a biztonságot, amit a kijelölt gyalogos út biztosít, és kiteszi magát a „rohanó” autósok gyakori figyelmetlenségének…
Kérünk minden gépjárművezetőt, figyeljenek a gyalogosokra! Ne álljanak a járdára – még
akkor sem, ha úgy gondolják, van annyi hely, hogy elfér mellette a gyalogos – és a kijelölt
gyalogátkelőhelyeken se várakozzanak!
Abban az esetben, ha valaki megengedő tábla hiányában a járdán várakozik, a közúti közlekedési szabályokat kisebb mértékben megszegi, melyért a rendőr vagy a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.
Természetesen nem a bírságon van a hangsúly, hanem azon, hogy egy kicsit jobban figyeljünk oda azon embertársainkra, akik nap mint nap gyalogosan közlekednek. Az ő biztonságos közlekedésük is legyen fontos mindenki számára.
Tájékoztatjuk Önöket, a szabálytalan várakozás elkerülése érdekében az elkövetkező időben fokozott ellenőrzést fog tartani a Rendőrség és a Közterület-felügyelet is, hogy a szabálysértéseket visszaszorítsák.
Szentendrei Közterület Felügyelet

A lAP téMájA

(Pár)beszédes Szentendre

2015. január 26.

3

Szentendrén javában zajlik az a konzultáció-sorozat, melyet verseghi-Nagy miklós polgármester kezdeményezett.
A kérdőíves felmérés célja, hogy kikérjék a szentendreiek véleményét arról, hogy hogyan képzelik el a város jövőjét.
egy hét alatt már több mint ezer kitöltött kérdőívet regisztráltak online, és a postán keresztül is szép számmal érkeznek javaslatok.
Polgármester úr, ilyen fogadtatásra számított?
Igen. Tudtam, hogy a szentendreiek szeretik a városukat, és felelősen gondolkodnak a jövőjéről. Most is azt látom, hogy közös ügyeinkben képesek vagyunk együtt gondolkodni, egyetérteni és olykor
az eltérő gondolatokat is megvitatni.

melyikből van több?
Úgy látom, hogy mindenképpen több az, ami összeköt minket.
Egyetértünk abban, hogy Szentendrét újra lendületbe kell hozni,
abban, hogy a városnak ismét vissza kell szereznie régiós vezető
szerepét, amihez egy új városstratégiára van szükségünk. Ezt pedig
nem lehet egy irodában, íróasztal és számítógép mögött elintézni.
Többre jutunk, ha megkérdezzük az embereket, meghallgatjuk a
véleményüket, és a jó kezdeményezéseket beépítjük a városfejlesztési elképzelések közé.

A kritikát is?
Általános vélekedés szerint az ember a dicséretet örömmel, a bírálatot bosszúsággal fogadja, pedig éppen fordítva kellene tennünk.
Komolyan veszem a párbeszédet, még akkor is, ha néha ez nagyon
sok időt felemészt. Egy építő kritika sokkal többet ér, mint száz bólogató fej.

mondana példát?
Amikor a postaládákban és az interneten is megjelent a kérdőív,
sokan vetették fel, hogy még jobb lenne személyes fórumokon találkozni és úgy átbeszélni a dolgainkat. Az elmúlt héten stratégiai
megbeszélést folytattam a képviselő-testület minden tagjával, a
nemzetiségi önkormányzatok vezetőivel, ellátogattam a Gondozási
Központba, a V8-ba és sokakkal találkoztam a helyi piacon is.

A közösségi oldalán is aktív…
Ahogy az időmből telik, igyekszem ott is minden kérdésre és felvetésre reagálni. A nyomtatásban és az interneten megjelentetett konzultációs ív értelemszerűen nem térhetett ki minden olyan kérdésre,
ami érintheti a városlakók mindennapjait. Amikor az anyagot öszszeállítottuk, akkor globálisan gondolkodtunk, és a legtöbbünket
érdeklő témákat vetettük fel. Örömmel látom, hogy jól dolgoztunk.
Ezt nemcsak az mutatja, hogy már rengetegen küldték vissza a kitöltött ívet, hanem az is, hogy az általunk feltett kérdések rengeteg
új kérdést és megvitatandó témát generáltak. A Facebook oldalam
kiváló felület arra, hogy ezeket bárki megossza velem és kollégáimmal. Arra biztatok mindenkit, hogy továbbra is bátran bombázzanak bennünket javaslatokkal és új ötletekkel.

meddig tehetjük meg mindezt?
A kérdőíves konzultáció január 28-ig tart, eddig várjuk vissza a postán és az interneten elküldött kérdőíveket. Ezután összesítünk és
értékelünk, majd természetesen a végeredményről tájékoztatjuk a
szentendreieket. De a párbeszéd ezután sem állhat le. Még az első
negyedévben elindítjuk az online lakossági fórumot, de lehetőséget biztosítunk a személyes találkozásokra hagyományos keretek
között is. A városvezetés továbbra is nyitott marad arra, hogy meghallgassa a szentendreiek javaslatait.

Ön részt vesz a párbeszédben?

Kovács Zoltán eladó
Ha megkérdezik a véleményemet, én mindig elmondom, hogy
mit gondolok. Úgy érzem, az új polgármesternek valóban fontosak vagyunk, és bár lehetne kifinomultabb a válaszok köre,
mégis kitöltöttem a kérdőívet és már vissza is küldtem. A
„külön” kérdéseimet e-mailen küldtem el. Remélem, hogy a javaslataim a gyakorlatban is valóra válnak.
Oláh Jánosné nyugdíjas
Nem szeretem, ha írásban kérdezgetnek. Ha valami mondanivalóm van, akkor elmegyek a képviselői fogadóórára,
és ott adom elő. Szóban sokkal jobb ezekről a dolgokról
beszélni.

Orosz Dominika főiskolai hallgató
Jó ötletnek tartom, hogy a polgármester megkérdezi a
véleményünket. Végre valaki kíváncsi arra is, hogy mit
gondolunk mi, szentendreiek. Én az internetes kérdőívet
választottam.
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Esetleges kéréseivel, kérdéseivel, illetve panaszával kérjük, bizalommal forduljon a kivitelező Dunakanyar Konzorcium alvállalkozójának helyi építésvezetőjéhez:

Sebők Ákos +36-70-454-3062

Január elején a Dunakanyari Csatornázás
projekt keretében kiadták a szentendrei
csatornaépítésre is a vízjogi engedélyt,
így elkezdődhettek a munkák a városban.

A munkaterületet január 13-án adták át a kivitelezőnek, s január 19-én elkezdődtek a
munkálatok. Az aktuális ütemtervet a csatornázási projekt honlapján folyamatosan figyelemmel kísérhetik:

www.dunakanyaricsatornazas.hu

Az építkezéssel érintett területeken az ingatlantulajdonosok legalább két héttel az építkezés kezdete előtt levélben kapnak
értesítést a kivitelezőtől, valamint az utcákban is táblákon fogják jelezni az építkezés
kezdetét. A csatornaépítéssel kapcsolatban
mindenkit felkeres majd az alvállalkozó helyi
építésvezetője a házi bekötő vezeték helyének véglegesítése, valamint az építés során
az ingatlanra való bejutás ügyében.

A házi bekötővezeték a telekhatáron belül
max. 1 méterig kerül kiépítésre gravitációs
bekötővezeték esetén. Kérjük, hogy a telken
belüli házi bekötővezeték kiépítéséhez az építésvezetővel egyeztetett időpontban az ingatlanára a bejutást engedélyezni szíveskedjen.

Az utcák építési munkálatokkal érintett szakaszát az építés idejére lezárják, egyéb szakaszai zsákutcaként üzemelnek majd. A napi
munkálatok reggel 7 órától délután 17:30
óráig tartanak. A napi munkaidőn túli időszakokban a kivitelezés alatt levő területeken az
ingatlanok személygépkocsival történő megközelítését a lehetőségekhez mérten biztosítják, de az éppen építés alatt levő
szakaszon a gépjárműbehajtás akadályoztatva lesz. Kérjük, hogy a kivitelezési munkák
időszakában a gépkocsi-forgalmat csökkentse a minimálisra.

A kivitelező tájékoztatása
a csatornázási munkákról

Szentendre területén két alvállalkozói területet osztottunk fel a nagy
mennyiségű építendő csatorna-hálózat miatt. Pismány északi részén
a II-es számú vállalkozói övezetben 4 helyen folyik egyszerre a szennyvíz-csatorna építés csúcsidőben (4 brigád). Pismány déli részén lévő
III-as számú vállalkozói övezetben összesen 5 helyszínen épül majd a
szennyvíz- csatornahálózat (5 brigád) júliusban és augusztusban.

Az ütemtervben hétköznapi munkavégzést terveztünk be napi 10 óra
munkaidővel. A kivitelezés reggel 7:00-kor kezdődik és délután 17:00kor, esetenként 17:30-kor fejeződik be. Szombati munkavégzés az
ütemtervben nem szerepel, ennek ellenére számítani kell rá, hogy a
szűk határidő miatt szükség lesz a szombati kivitelezésre. Vasárnap,
valamint az ünnepnapokon a munkavégzés a munkaterületen szünetel. Építés ideje alatt gyalogosan minden ingatlan elérhető lesz. Személygépjárművel a zsákutcákban elhelyezkedő ingatlanok csak
munkaidőn kívül lesznek megközelíthetőek. Nyitott munkaárok nem
marad éjszakára és hétvégére, viszont előre nem látható események
miatt (közmű-szakítás, felhőszakadás, etc.) előfordulhat, hogy a munkaidő befejeztével sem tudjuk visszaadni a gépjárműforgalomnak a
munkaterületet. Tűzoltó- és mentőautó behajtását minden körülmények között biztosítjuk. A meredek, szűk utcákban ez úgy oldható
meg, hogy a nyitott munkaárok azonnal betemetésre kerül. A kivitelezés alatti forgalmi rendet a közútkezelők által jóváhagyott forgalomtechnikai tervek tartalmazzák. A forgalomtechnikai tervekben

Bármilyen egyéb kérdésben kérjük keresse
az önkormányzatokat képviselő építtetőt, a
Dunakanyari Csatornázási Társulást az
info@dunakanyaricsatornazas.hu email
címen, vagy a zöld számon: 06-80-109-755,
vagy a lakossági érdekelteket képviselő Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatot a 06-20-549-5966 telefonszámon,
illetve az sztarsulat@gmail.com email
címen.
Az építés során kérjük szíves együttműködésüket, a kivitelezési munkákkal járó kényelmetlenségért és kellemetlenségekért előre is
elnézésüket és türelmüket kérjük!

típusrajzok kerültek kidolgozásra az adott útszakasz terepadottságaihoz igazodva. Ahol lehetőség volt rá, terelőutakat határoztunk meg,
ezeket táblákkal jelöljük.

A lakosság tájékoztatására a lakossági fórumok, postaládába dobott
szórólapok, plakátok, és a www.dunakanyaricsatornazas.hu honlap
szolgálnak. Az adott utcába a plakátok a munkakezdés előtt 2 héttel
ki lesznek téve. A lakosok és más érintettek a panaszokat, és a kérdéseket az info@dunakanyaricsatornazas.hu email címen, vagy a 0680-109-755 zöld számon keresztül tudják feltenni. A beérkezett
megkeresések iktatásra kerülnek és 3 munkanapon belül megválaszoljuk őket.

Gravitációs szennyvíz-csatorna gerinc építés esetén 15 fm/nap a haladási sebesség, nyomott szennyvíz-csatorna gerinc építésnél pedig
20 fm/nap. Ebbe a haladási sebességbe beletartoznak a tisztítóakna
építések, házi bekötés építések és a minősítő vizsgálatok. A szennyvíz – csatornaépítés után, 1-2 munkanapon belül elkészül az ideiglenes úthelyreállítás, ami aszfaltút esetén sovány beton útburkolatot
jelent. A konszolidációs időszak letelte után történik meg a végleges
aszfaltburkolat-helyreállítás. A meredek utcák veszélyei miatt a lehető leghamarabb kezdődnek meg a végleges úthelyreállítások. Az
átemelők építését külön brigádok végzik. Az ütemtervben az átemelők, a hozzájuk tartozó öblözeteknél vannak feltüntetve.

A kivitelezés alatt felmerülhetnek olyan problémák, melyek veszélyeztetik a kivitelezés előrehaladását, és emiatt részlegesen, vagy teljesen át kell dolgozni az ütemtervet. Ilyen például az árvíz, szélsőséges
időjárás stb.

várOS

2015. január 26.
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Kínai delegáció érkezett Szentendrére

Kínai delegációval tárgyalt dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester január 21-én.
Gao Yanbo kínai Kereskedelmi Minisztériumhoz tartozó Befektetési Ügynökség vezetőjével és
a kíséretébe tartozó kínai kereskedelmi és gyártó cégekkel tárgyalt dr. Török Balázs
városfejlesztési polgármester. A megbeszélésen a megjelent cégek saját fejlesztésű technológiával legyártott LED-es lámpatesteket mutattak be, melyek a közvilágítás energiafelhasználásának csökkentését segítenék elő, illetve a cégcsoporttal való együttműködés
lehetőségeit mérték fel.

Új telefonszám a hivatalban
A Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
a város új központi ügyfélszolgálati
telefonszáma:

FOTÓK: PARASZKAY GYÖRGY

06-26-300-407

A lakosság számára ezen a számon
érhető el ezentúl a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal. Az ügyfélfogadási rend nem változik.
Az ügyfélszolgálat e-mail címe:

testületi hírek

Szentendre város képviselő-testülete
megtartotta évi rendes ülését, mely a két
ülés – december 11. és január 22. – közötti időszakban történt eseményekről,
illetve a lejárt határidejű önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóval kezdődött.

Új jegyző

A korábbi aljegyző, dr. Gerendás Gábor nyerte
meg a jegyzői állásra kiírt pályázatot, így
2015. január 1-jétől ő Szentendre város kinevezett jegyzője. Az aljegyzői munkakörre pályázatot írnak ki.

Concerto-pályázat

ugyfelszolgalat@szentendre.hu
településfejlesztési program

A képviselő-testület 2014 márciusában döntött a TFK (Szentendre Város Településfejlesztési Koncepció) tervezésének elindításáról. A Pro-Terra Kft. elkészítette a TFK-t
megalapozó munkarészeket, melynek alapján a testületnek döntenie kellett a részletes
kidolgozáshoz szükséges fejlesztési irányokról. A képviselők négy fő irányt határoztak
meg: értéket megőrzően, értéket teremtően
a fenntartható fejlődés biztosítása; a gazdaság dinamizálása; a környezet (kiemelten a
lakóterületek) minőségének fejlesztése a klímaváltozásra való felkészüléssel; integrált –
együttműködő város, kiegyensúlyozott társadalom elérése, megtartása.

Útépítés

A képviselők tájékoztatást kaptak a Concertopályázat befejezésével kapcsolatban, melynek következtében megtörtént a Hamvas B.
út 2-10. számú társasház szigetelése. Dr.
Török Balázs városfejlesztési alpolgármester
beszámolt arról, hogy a Dunyha-program is elindult, melynek célja a társasházak felújítása
önkormányzati pályázati segítséggel.

A képviselők elfogadták a Nap és a Mandula
utcai útépítés pót-, illetve többletmunkájának
szükségességét, melyre közel másfél millió
forintot szavaztak meg. A közbeszerzési eljárást hamarosam elindítják. A képviselők
megállapodtak abban is, hogy a jövőbeni útépítéseknél kötelezően megkötik a tervezőikivitelezői biztosítást az előre nem látható
okok miatt.

Pintér Ádám képviselő beszámolt arról, hogy
városunkban öt helyszínen elkezdődött a kistérségi szennyvíz-csatorna projekt megvalósítása. Egyelőre a földmérés zajlik, és nemsokára kezdődik a munka a markológépekkel is. Részletes tájékoztatást találnak az építkezés menetéről: www.szentendre1000ev.hu,
www.dunakanyaricsatornazas.hu.

Elfogadták a ViaMap Kft. által készített környezetvédelmi terv felülvizsgálatát. A program
megléte, illetve felülvizsgálata uniós követelmény. A terv az általános véleményezés érdekében a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
illetve a városi honlapon volt megtekinthető. A
képviselők megegyeztek abban, hogy szükség
van a program összefoglalójának közzététe-

Csatornázás

Környezetvédelmi Program

lére minden lehetséges fórumon, hogy a lakók
megismerjék az abban foglaltakat.

tdM üzleti terv

Több képviselő is egyetértett abban, hogy a
városunk számára nagyon fontos a turisztikai
központ jó működése, de szerintük az önkormányzati támogatáson túl az irodának is mindent meg tennie a város turisztikai
vonzerejének és a bevételek növelése érdekében. Többen kértek részletes tájékoztatást
az 50 millió forint költségvetésű pályázatról.
Homonnai Ferenc, a TDM Kft. (Turisztikai
Desztináció Menedzsment) tavaly decemberben kinevezett ügyvezetője a kérdésekre reagálva elmondta, hogy 2015. május 31-ig
kezdeményezték a pályázat hosszabbítását,
amelyről még nincs döntés. Eddig a pályázat
egyharmada valósult meg, s úgy értékeli,
hogy a pályázat befejezése nagy eredmény
lesz. A konkrét, számon kérhető dolgok teljesítéséhez türelmet kért, szerinte egy év szükséges ahhoz, hogy a mostani munka
eredményei látszódjanak.

lakossági fórumok

A tervek szerint minden körzetben lakossági
fórumot tartanak a „Párbeszéd Szentendréért” városi konzultáció kapcsán február 25-től
kezdődően, szerdai napokon, tíz héten keresztül. Az ezzel kapcsolatos egyeztetések elkezdődtek a körzetek képviselőivel.

vagyonnyilatkozat

Dr. Gerendás Gábor jegyző felhívta a képviselők figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozatukat minden év január 31-ig kell leadniuk.
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élményalapú programozó iskola nyílik gyerekek számára
„Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell tanulni számítógépet
programozni, mert az megtanít gondolkodni."
Steve Jobs / Apple

A gyerekeknek természetes, hogy számítógépet, tabletet, okostelefont használnak. itt a lehetőség, hogy olyan módon tanulják
meg használni, ami egész életükre pozitív hatással lesz. A szükséges tudást és az első sikerélményeket 2015 februártól Szentendrén a belvárosi Castrum Centerben is elérhető logiscoolban szerezhetik meg a gyerekek.

„Tizenöt éven belül ugyanúgy fogják oktatni a programozást, mint az
írást, olvasást... és csodálkozni fogunk, hogy miért nem hamarabb
kezdtük el."
Mark Zuckerberg / Facebook

sítható felnőtt korban. „A diákok megtanulják a logikus gondolkodás
alapjait, fejlődik a problémamegoldó képességük, átlátnak bonyolultnak tűnő folyamatokat és nem csak passzív befogadóként használhatják a számítástechnikai eszközöket.

Az iskola honlapja: www.logiscool.com

A digitális írástudás elsajátítása egyre fiatalabb korban kezdődik: a
programozást már alsó tagozatos korban el lehet kezdeni. Széles körű
egyetértés van abban is, hogy a programozás a jövő nyelve. Hogy az
igény már most is kézzel fogható mind a gyerekek, mind pedig a szülők részéről, a Logiscool délutáni iskolák iránti érdeklődés is bizonyítja.
A gyorsan terjedő iskolahálózat sikerét az élmény alapú oktatási módszer adja, hiszen a diákok már az első órák végére egyszerűbb saját
programokat, játékokat írnak. Az alapokat kifejezetten gyerekek számára kifejlesztett programnyelvvel oktatják, az algoritmikus gondolkodást úgynevezett „géptelen” játékokkal is fejlesztik. A tanév
időszakában tartott délutáni kurzusok mellett rendkívül népszerűek a
Logiscool nyári programozó táborai is, már az első évben több száz
gyerek vett részt a számítógépes játékkészítő, „hacker” és robotprogramozó táboraikon.
„Programozni bárki tud! Hiszünk abban, hogy a jövő legfontosabb tudásának elsajátítása lehet élvezetes és vidám dolog. A nyelvtanulás
fontosságát ismertük fel 10-15 évvel ezelőtt, most emellett hasonló
fontosságot kap a programozás is, hogy digitális írástudókká váljanak
gyermekeink. Valamennyi intézményünkben odafigyelünk arra, hogy
a diákok modern, inspiráló környezetbe kerüljenek. Ezt szolgálja, hogy
mindenkinek saját laptopja lehet, és hogy iskoláink belső kialakítása,
arculata igazodik a mai trendekhez” – mondta el dr. Breuer Anita, a
Logiscool ügyvezető igazgatója.
Az innovatív, speciális tananyagra épülő kurzusokat a gyerekekhez
korban legközelebb álló egyetemisták tartják, akik hamar megtalálják a közös hangot a 7-17 éves diákokkal. A Logiscool diákjai játszva
és alkotva, szinte észrevétlenül tanulják meg a programozás alapelveit, rejtelmeit. Ezen kívül a feladatok megoldása felkeltheti vagy növelheti az érdeklődést a matematika vagy fizika iránt is, így az iskolai
eredmények is javulhatnak. Természetesen nem lesz mindenkiből
programozó, de a megszerzett tudás, a logikai gondolkodásmód, a
problémamegoldó képesség szinte bármely munkaterületen haszno-

2015 tavaszán immár hatodik félévét kezdi a szeniorképzés Szentendrén!
A jelentkezések már elindultak!

A Szentendrei Önkormányzat és a Zsigmond
Király Főiskola közös idősképzési programja
keretében immár a hatodik félévet kezdjük
el tavasszal.
Ennek keretében már január elejétől lehet
jelentkezni a SZESZI szenior képzéseire,
amelyek ára egységesen 10 000 forint/fő
(az ár az ÁFÁ-t is tartalmazza). Ezért a hallgató 7 alkalommal 21 tanórán vesz részt
(egy tanóra időtartama a levelező képzésnek megfelelő 37,5 perc).
A jelentkezés helyszíne a P'Art Mozi épületében, a földszinten található Aranykor Központ (Dunakorzó 18.), ahol minden
hétfőn-szerdán-pénteken 15 és 17 óra között várjuk a jelentkezőket.

A kurzusok a számítástechnikai órák kivételével (amelyek helyszíne a II. Rákóczi Általános Iskola és Gimnázium) is itt, az Aranykor
Központ épületében lesznek, az emeleti tantermekben, március első hetétől (ld. a részletes tematikákat).
A 2015 tavaszi félévre a következő kurzusokat már biztosan hirdetjük (a paletta még folyamatosan bővül!):
1. Keleti gyógyászat
2. Időstorna
3. Kezdő angol (I. szint)
4. II. szint angol
5. III. szint angol
6. IV. szint angol
7. V. szint angol
8. VI. szint angol

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kezdő számítástechnika
Kezdő internet
Középhaladó internet (II. szint)
Megelőzés a kínai gyógyászat és a manuálterápia módszereivel
Szépségtanfolyam
Kultúrtörténet-Geopolitika
Feng shui
Lakberendezés

A kurzusok pontos időpontjait ld. a korkozpont.szentendre.hu oldalon.
Minden 50 év feletti tanulni vágyót szeretettel várunk a képzés szlogenjével: Tanulni sohasem késő!
Dr. Jászberényi József
Aranykor Központ vezető

2015. január 26.

Az e-egészségről

A Párbeszéd Szentendréért városi
konzultáció-sorozathoz kapcsolódó kérdőív egyik pontjában szó esik az
e-health, azaz az e-egészség rendszer
bevezetéséről is. Dr. Pázmány Annamáriát, a Szei igazgatóját arra kértük,
néhány mondatban foglalja össze, mit
jelent pontosan a magyarországon még
új egészségügyi program.
Az „Egészségügyi életút támogató, informatikai alapú kommunikációs rendszer megvalósítása Szentendrén 2013” című e-health
(e-egészség) program egy folyamatos, aktív
prevenciós program, amely a résztvevő személyek (lakosság, hozzátartozó, illetve háziorvos, szakorvos, védőnő) által irányítottan,
kétoldalú kommunikáción keresztül valósul

Mit üzen a tested?

eGéSzSéG

meg. A kommunikáció célja a bekapcsolódó
személyek és az általuk megnevezett harmadik szereplő (lehet háziorvos, hozzátartozó) folyamatos bevonása az egészség
-megőrzési – illetve, ha már meglévő problémáról beszélünk – akkor az egészségi állapot javítását, a súlyosabb problémák
elkerülését célzó programokba.
Minden regisztrált lakossal megvalósul egy
olyan kétirányú, élő információcsere, amely
valós egészségügyi protokollok alapján folyamatos gondozást valósít meg.
A programcsalád a páciensek és az egészségügy résztvevői számára nyújt kommunikációs és informatikai támogatásokat. A
páciensekkel kapcsolatos pillanatnyi és előzetes információk alapján a rendszerben modellezett
egészségmegőrző,
terápiás
folyamatokat azonnal kiértékeli, és minden
felméréskor, állapotellenőrzéskor egy összesített dokumentumban jelzi a szükséges teendőket.

Dr. Buda lászló lenyűgöző előadása
a szentendrei Nyitott Akadémián

Február 18-án végre Szentendrén is elindul az országos népszerűségnek örvendő
Nyitott Akadémia sorozat! Első alkalommal a nagy sikerű Mit üzen a tested?
című könyv szerzőjével találkozhatunk a
Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpontban. Dr. Buda László
fantasztikus előadó, olyan vastapsokat kap, mint prof. Dr. Bagdy
Emőke vagy Pál Ferenc.

Testünk tükrözi érzelmeinket, gondolatainkat, emlékeinket, kapcsolatainkat, konfliktusainkat. Feltárul benne egész élettörténetünk – sőt, gyakran szüleinké, felmenőinké is. Ha meg akarjuk
fejteni, mit üzennek a tüneteink, ha szeretnénk meggyógyulni, fontos, hogy képesek legyünk kommunikálni testünkkel, mely mindig
készen áll arra, hogy segítsen valami lényegeset megérteni és
megváltoztatni.
Dr. Buda László orvos, pszichiáter és pszichoterapeuta (a Pécsi
Tudományegyetem korábbi tanszékvezetője) egy általa kidolgozott
módszerbe sűrítette mindazt, amit test és lélek gyógyításáról megtanult, megtapasztalt. Ennek segítségével felderíthetjük fizikai tüneteink mélyebb jelentését, bensőségesebb, szeretetteljesebb
kapcsolatot alakíthatunk ki saját testünkkel, és elindulhatunk a
gyógyulás irányába.
A vele való találkozás nemcsak egy élményszerű, szórakoztató
estét ígér, de esélyt arra, hogy kellemetlen, makacs panaszainktól,
túlsúlyunktól, betegségeinktől is megszabadulhatunk, ha megértjük az üzenetüket...
A helyszínen – sok más pszichológiai témájú könyv mellett – kedvezményes áron lehet megvásárolni a Mit üzen a tested? című
könyvet is, melyet Dr. Buda László szívesen dedikál.
A február 18-i előadásra jegyek elővételben kaphatók online, a
www.nyitottakademia.hu oldalon és személyesen a Vizes Nyolcasban.
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A létrehozott dokumentumokban az aktuális állapothoz személyre szabott életmód-tanácsokat, terápiás lépéseket, vagy épp
edukációs szövegrészeket olvashatnak az
érintettek. Figyelmeztetést kapnak, ha ideje
szűrésen jelentkezni, vérvételre menni, vagy
lejár a gyógyszer javaslata, stb. Így azon túl,
hogy a programban résztvevőknek javul az
egészségtudatossága, sok felesleges várakozás és csak formális orvos-beteg találkozás is elkerülhető.
A program megvalósítása során törekszünk,
hogy minden egészségüggyel kapcsolatos
helyszín (rendelő, betegszervezet stb.) bekapcsolódhasson a rendszerbe, ily módon a
páciensek és/vagy megbízott gondozóik valóban minden egészségügyi adatukat élethosszig tartó folytonossággal gyűjteni
tudják, és az adatok tetszőleges szituációban, jól rendezett formában a rendelkezésre
álljanak.

Ünnepek az Idősek Klubjában

Visszatekintve az elmúlt ünnepi időszakra, nagyon mozgalmas hónapokat tudhatunk magunk mögött. Idős emberekkel foglalkozó szakemberként éreztük és tudtuk, hogy ha időben kezdünk el készülődni
az ünnepre, sok mindenre odafigyelhetünk. Nyitott szívvel keresgéltünk a könyvekben lapuló rég elfelejtett versek, dalok után. Találtunk
mézeskalács recepteket is, abból elkészült kalácsok illata hetekig keringet az intézmény legeldugottabb szegletében is. Így érkeztünk meg
az ünnepre, ahol egymást érték decemberben az ünnepi műsorok. A
Református óvoda apróságai betlehemes játékkal készültek. A Bárczi
Gusztáv Általános Iskola tanulói pillanatképekben foglalták össze két
család szent estéjét. A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola
diákjai versekkel, dalokkal készültek, finom süteményekkel kínálva
az időseinket. A Szent András Iskola 3/a osztálya 40 perces betlehemes műsorral lepett meg minket. A Rákóczi Ferenc Általános Iskola
alsós tanulói citerával, furulyával, gitárral, csengő énekszóval kísérve
hozták el nekünk a régi karácsonyok hangulatát. Ezek a találkozások
nagy örömet és meghittséget hoztak az intézmény falai közé. Ezúttal
is nagyon köszönjük nekik, hogy ellátogattak hozzák.
Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárónapja, és egyben a farsangi időszak kezdete. Idén ismét feldíszítjük az intézményt, és indulhat a mulatság: a zenét Stiegler Zsuzsa vezette KO-MA-KO együttes biztosítja,
a Petzelt József Szakközép és Szakiskola tanulói segítik színesbe öltöztetni az intézményt.
Terveink között szerepel Bálint napot ünnepelni egy rendhagyó irodalmi délelőtt keretében, ahol a magyar irodalom legszebb szerelmes
verseit felhasználva gőzölgő tea mellett elmerülünk a szerelem érzésében.
Nagy várakozással nézzük a húsvéti ünnepkör elé, ahol ismét nyitott
szívvel várjuk az első tavaszi napsugarat, a hóvirágok mellett végre
kinyíló tavaszi virágok illatát, ami színesbe öltözteti a lelkünket, és
melegséget hoz mindennapjainkba.

Szeretettel várjuk az érdeklődő időseket!
Érdeklődni lehet: Gondozási Központ Szentendre
Sztaravodai út 2. (11-es főút mellett)
Tel.: 06/26-311-964

MikrobuszkölcsönzŐ

8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse
honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu
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január

2014. év Mecénás Díját dr. Wendel Schindele
vállalkozó vehette át, aki több városi rendezvényt támogatott.

Március

Átadták a mintegy 60 millió Ft-ból megújult
Kőhegyi Czibulka János Menedékházat.

A nemzeti ünnep alkalmából országos kitüntetést kapott szentendreiek: Bordán Irén színművész a Magyar Érdemrend Tisztikereszt;
Lehoczky János kovács-iparművész a Magyar
Arany Érdemkereszt; feLugossy László képzőművész-énekes a Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést; a Vujicsics Együttes
(Borbély Mihály, Brczán Miroszláv, Eredics
Áron, Eredics Gábor, Eredics Kálmán, Szendrődi Ferenc, Vizeli Balázs) a Kossuth-díjat vehette át.

Alapcsőletétel: öt település – Szentendre,
Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor – polgármestere részvételével tartották meg a több mint 3 milliárd Ft-ból
megvalósuló csatornahálózat-bővítési projekt
nyitórendezvényét.

Május

A hónap utolsó hétvégéjén kezdődött és augusztus végén, a Szentendre éjjel-nappal
nyitva fesztivál keretében zárult a Dumtsa
Forgatag rendezvénysorozat a város sétálóutcájában, amelyen – immár 3. alkalommal –
kulturális és gasztronómiai programokkal
várták a látogatókat.

A Szentendrei Kézilabda Club pályázatának
köszönhetően 180 millió Ft-ból korszerűsítették a Móricz Zsigmond Gimnázium tornacsarnokát.

25-én eredményesen lezajlott az Európai
Parlamenti Képviselők Választása, melyen a
Fidesz MPSZ – KDNP a szavazatok 54,31 százalékát szerezte meg körzetünkben.

Elhunyt Szőnyi Zsuzsanna, Szőnyi István festőművész lánya, a Vatikáni Rádió egykori
munkatársa 89 éves korában.

Elhunyt dr. Németh István vezető ügyész 77
éves korában.

Pedagógus napi kitüntetések: Szarvas Rita
magyar-történelem szakos tanár NémethLászló-díj, Maknics Gábor kémia-fizika szakos
tanár a MOL által alapított MestereM-díj kitüntetésben részesült. Mindketten a Móricz
Zsigmond Gimnázium tanárai.

június

Ünnepélyes keretek között hivatalosan is átadták a mobil árvízvédelmi falat, amely a
2013 júniusi árvíz során sikeresen vizsgázott.
A Szentendrei Tavaszi Fesztivál március 15én kezdődött Kudlik Júlia és Szvorák Katalin
közös estjével, és 30-án zárult a Musica
Beata kórus Tavaszi koncertjével. A programsorozat keretében ünnepelte fennállásának
30. évfordulóját a Szentendre Táncegyüttes,
mely ez alkalomból az elmúlt három évtized
legszebb koreográfiáit mutatta be.

április

6-án került sor az új választási rendszer szerinti egyfordulós országgyűlési képviselő-választásra. Körzetünkben Hadházi Sándor
(Fidesz-KDNP) a szavazatok 47,38 százalékával került be a Parlamentbe.

Az Év pedagógusa kitüntető címet ebben az
évben Torbáné Ballagó Zsuzsanna, a Barcsay
Jenő Általános Iskola igazgatója vehette át.

várOS
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Az ország legjobb, egyetlen ötcsillagos uszodája lett a V8 uszoda és Szabadidőközpont a
jó vízminőségnek és a szolgáltatásoknak köszönhetően.

Első alkalommal rendezett sörfesztivált a
Szentendrei TDM Kft. a Duna-korzón, ahol 30
féle hazai kézműves sörrel, ezekhez illő ételekkel, koncertekkel várták az érdeklődőket.

A TÖOSZ legrangosabb kitüntetését, TÖOSZ
Aranygyűrűt kapta meg dr. Dietz Ferenc polgármester az önkormányzatok érdekében
végzett eredményes munkája elismeréseként.

Lezárult a Keresd az arany fakanalat elnevezésű gasztronómiai verseny, melynek fődíját
a MJAM étterem nyerte.

július
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Urbe Díjat kaptak: dr. Kucsera Ferenc plébános, dr. Chikán Bálint művészettörténész, Boromisza Tibor festőművész, Soproni Sándor
régész, múzeumigazgató, Mathiász János
szőlőnemesítő, Szentirmai Zoltán szobrászművész, Dúcz László őstörténet-kutató, Szűcs
József szőlőnemesítő, dr. Starzsinszky László
polgármester, Dumtsa Jenő polgármester, Ferenczy Károly festőművész, Paizs Goebel Jenő
festőművész.

Szentendre és Hoi An vietnámi város testvérvárosi kapcsolatra lépett.

Szentendre testvérvárosa, Wertheim Pro Urbe
bronz díjjal tüntette ki Kállay Péter volt polgármestert.

Leköszönt Nyitrai Zsuzsa, a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesület elnöke, az
új elnöknek Jolanda Willemset választották
meg.

Augusztus

A Szentendrei Nyár és Teátrum idei, 45.
évadja is nagy sikerrel zárult. A rendezvénysorozat elérte a közel tízezres nézőszámot.

Szent István király és az államalapítás ünnepe alkalmából átadott kitüntető díjak:
Szentendre Város díszpolgára Wasilevski Maciej, a Telmex Zrt. elnök vezérigazgatója lett,
Pro Urbe Díjat kapott Jolanda Willemse,
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesület elnöke, Pirk Ambrus kertépítő mérnök, a Püspökmajor Lakótelepi Baráti Kör,
melyet az elnöke, Szebeni Lajos vett át. Miniszteri dicséretben részesült Szakál Antalné
Varsányi Viola magyartanár. Posztumusz Pro

A Szentendrei Nyár programsorozata a II. Művészet és Mámor Bor- és Gasztrofesztivállal
és a IX. Szentendrei éjjel-nappal nyitva fesztivállal zárult.

Szeptember

Megjelent Rózsa és Bandi, a szélgyerekek
című mesekönyv, a négyrészesre tervezett
helytörténeti sorozat első kiadványa.
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Verseghi-Nagy Miklós lett. A 10 egyéni választókerületben megválasztott képviselők:
Petricskó Zoltán, Boda Anna, Kun Csaba, Horváth Győző, Fülöp Zsolt, Zakar Ágnes, Tolonics
Gyula, Dombay Zsolt, Sólyomné Gyürk Dorottya, Pintér Ádám. Kompenzációs listán
mandátumot szerzett képviselők: Fekete
János, Kubatovics Áron, Magyar Judit, Holló
István.

Átadták városunk első kültéri fitnesz parkját
a Püspökmajor-lakótelepen, melynek gazdája – ötlettől a megvalósításig – dr. Pázmány Annamária volt.

Dr. Cserháti Péter segédpüspök felavatta és
megáldotta a megújult Keresztelő Szent
János Plébániatemplomot. A rekonstrukciós
munkák tavasszal kezdődtek Szuromi Imre
építész tervei alapján, pályázati pénzből.

december

Második alkalommal szervezték meg a
Szentendrei Nagy Sportágválasztót 25 egyesület részvételével, amelyek közel ötven kipróbálható sportágat mutattak be.

Az 1956-os forradalom emlékére rendezett
városi ünnepségen a következő kitüntetéseket adták át: Szentendre Város Szolgálatáért
Díj: Művészeti Tanács (tagjai): Lehoczky
János, Bakos Lehel, Harmath László, Mészáros János, Négyessy Katalin, Páljános Ervin,
Pistyur Imre, Török Katalin; Szentendre Város
Közművelődési Díj: Söndörgő Együttes (tagjai): Búzás Attila, Eredics Áron, Eredics Benjámin, Eredics Dávid, Eredics Salamon;
Szentendre Város Közegészségügyi Díj: Füzi
Endréné Tetlják Mária; Szentendre Város Testnevelési és Sport Díj: Mihály Norbert; Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj: Vanyák
Gábor; Szentendre Város Közbiztonságáért
Díj: Kállai Zsuzsa; Szentendre Város Civil Szervezete Díj: Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub.
Szentendre 1956 Emlékérem Díj: Krajcsovics
Márton.
Talentum ösztöndíjasok: Ordva Kornélia, Mendik Péter. Jó tanuló- Jó sportoló díjazottak:
Györe Dorottya, Laki Tamás Salamon, Várnay
Zoé.

Hatodik alkalommal rendezték meg a Pilisi
Tekerő kerékpáros kalandtúrát, melyre az ország minden részéről érkeztek csapatok.

Az adventtől vízkeresztig tartó programsorozat változatos programokkal, főtéri ünnepélyes gyertyagyújtásokkal, jótékonysági
rendezvényekkel, koncertekkel, éjfélkor tűzijátékkal várta az érdeklődőket.

Pest Megye Közgyűlése Tudományos díjat
adományozott dr. Matolcsy Károly, az ÉMI tudományos igazgatója részére, valamint Pest
Megye Építészeti Nívódíj I. díjjal jutalmazta
Borbás Péter építészt a Dalmát utcai lakóház
tervezési és kivitelezési munkái miatt.

250 millió Ft-os támogatást nyert el Szentendre Város Önkormányzata a kormány településeket segítő pályázatán, mellyel
szanálható lett a Ferenczy Múzeum 2012 óta
görgetett tartozása.

Építőipari Nívódíjat kapott a „Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása, első mobilgát Magyarországon”
elnevezésű projekt.

Október

Megtartották az önkormányzati képviselők, a
polgármesterek és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását. Polgármester – a szavazatok 42,96 százalékával –
Az Év Homlokzata Pályázat családi ház kategóriájában az ország legszebb épülete a Borbás Péter által tervezett szamárhegyi ház lett.

November

Nemzet Művésze díjat kapott Vadász György
építész, Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész, Deim Pál festőművész.

Két köztéri szoborral gazdagodott városunk:
a Duna-korzón állították fel Asszonyi Tamás
alkotását, a Hold utcában Farkas Zsófia emlékszobrát, melyet Szántó Piroska születésének 100. évfordulója alkalmából avattak fel.

2015. január 26.

Barcsay-díj 2014

KultÚrA

A ferenczy múzeum Barcsay-termében január 16-án megnyílt a
2014-ben Barcsay-díjjal kitüntetett művészek kiállítása.

FOTÓK: PARASZKAY GYÖRGY

Az iskolateremtő mester nevét viselő rangos elismerést a művész testvére, Barcsay Erzsébet alapította 1989-ben, azóta a díjat több mint
60 képzőművész kapta meg.
Ezen a kiállításon a 2014-ben díjazott Kovács Kitti és Szabó J. Gergely mutatkozik be.
Kovács Kitti nagyméretű olajképein a homogén színfoltokból előtűnő
apró részletek bontakoznak ki. ami segít rácsodálkoznunk a mikro-

Kónya Ferenc, a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány életrehívója, a Barcsay-díj alapítója, Kovács Kitti képzőművész, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester és Szabó J. Gergely képzőművész

és a makrokozmosz hasonlóságára. A lassú és széles ecsetkezelés, az
átgondolt ás tudatos komponálás meditatív hangulatot kölcsönöz képeinek.
Szabó J. Gergely grafikái narratív jellegű művek, amelyek mesélhetnek a mindennapok szürreális élményeiről, belső világunkról, élményeinkről. Rézkarcain, litográfiáin a szürrealizmus az expresszionizmussal egyéni módon keveredik, ami kizökkenthet minket a mindennapok szürkeségéből.
Herpai András
művészettörténész

A képzőművészet követei

11

Barcsay jenő születésnapjára

Barcsay Jenő idén ünnepelné 115. születésnapját, ez a jubileum
adja az apropót az emlékezésre. végigtekintve a látszólag homogén és teljes ívet átfogó pályaképet, egy mesébe illő történet bontakozik ki a szemünk előtt.

1900. január 14-én született Erdély Katona községében. Szegény családból
származott, apja folyamatosan romló és
változó pszichikai állapota és anyja önzetlen szeretete alapjában meghatározta az amúgy is visszahúzódó,
szorongó gyermek lelkivilágát. A középiskolákat szintén Erdélyben végezte, amelyek közül a nagyenyedi
Bethlen kollégium volt meghatározó számára. Itt kezdett el érdeklődni a művészetek iránt. Először a zene vonzotta, a dallamokban
megbúvó rend és matematikai rendszer fogta meg leginkább. De
emellett a festészet iránt is fogékonnyá vált. Kezdetben képeslapokról másolt tájképeket, és műtárgy reprodukciók alapján tanult nagy
mesterek műveiből.
1919-ben Budapestre utazott, ahol fél évvel később beiratkozhatott a
Képzőművészeti Főiskolára. Kezdetben Vaszary, később Rudnay tanítványaként fejlődött. Már a kezdetekkor megmutatkozott festői tehetsége, de saját hangját még nem találta, csak második párizsi
ösztöndíja alatt tudott igazán kibontakozni.
1929-ben talált második otthonára Szentendrén, ahol a várost körülölelő dombok és mezők struktúrája nyűgözte le. 1935-től fordult egyre
inkább a város felé. Az ódon hangulatú kisvárost aztán egyre kevesebb kifejezőeszközzel festette meg, a hangulatát mégis tűpontosan
adta vissza a vásznon. Egyéni szemléletmódja, saját festői stílusa iskolateremtővé tette, egyéni utat járt be, amelyet egyenes vonalban
nem lehetett folytatni, csak követni.
Az emlékezés mellett sokkal fontosabb ránk hagyott öröksége. Egyrészt művészeti-pedagógiai szempontból, hiszen a magyar konstruktív festészet meghatározó művészévé vált, meleg színeivel készített
kompozíciói nélkül Szentendre is más lenne számunkra. Több száz
festőnövendék tanult anatómiát keze alatt. Művészeti anatómia c.
könyve világhírűvé tette, bizonyítva rajztehetségét is.
Másrészt fontos emberi örökséget hagyott ránk, és talán ez a legfontosabb. Festészet iránti alázata, megalkuvást nem tűrő jelleme példa
lehet a fiatal festőknek és nekünk, nézőknek is. A kérdés ezen az évfordulón inkább az, hogy ezzel az örökséggel akarunk-e, tudunk-e élni.
Herpai A.

PÁRATLAN SIKERREL ZÁRT A SZENTENDREI MűVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA

25 éve omlott le a berlini fal, és 25 éves a német testvérvárosi
kapcsolat a Baden-Württembergben lévő Wertheimmel. ebből
az alkalomból kaptak meghívást a szentendrei művészek az
előkelő várnegyedben újonnan nyíló, „Johannes Schwab galéria” avatása alkalmából rendezett kiállításra.

A galéria sokak meglepetésére zsúfolásig megtelt a művészetszerető közönséggel. „Alig tudok megszólalni, teljesen ámulatba ejt a
látvány”, mondta köszöntőjében Stefan Mikulicz, a város főpolgármestere, aki egyben a kiállítás fővédnöke is volt. Ugyanígy nyilatkozott az épület jelenlévő tulajdonosa, Elisabeth LöwensteinWertheim-Freudenberg hercegnő. A magyar résztvevők átadták
Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármesterének üdvözletét, és
felolvasták Gyürk Dorottya alpolgármester asszony köszöntő levelét.
A megnyitón jelen volt még a művészek, városvezetők, politikusok mellett Professzor Dr. Stefan Gläser, Wertheim volt főpolgármestere is.
„A művészeink a legjobb követei városainknak”, zárta megnyitó beszédét Dr. Norbert Stallkamp, és köszönetet mondott még a szervezésért Evi Petzoldnak és Johannes Schwabnak.

Képünkön: Elisabeth Löwenstein-Wertheim-Freudenberg hercegnő, Dr. Norbert Stallkamp, Regős István, Johannes Schwab, Regős Anna,Stefan Mikulicz
főpolgármester, Szakács Dagmár, Szakács Imre, Evi Petzold és Lucy Weber.
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templomdombis rajzok itthon
és a nagyvilágban
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December 21-én rendezték az 56-osok terén, a Mikulásgyárban a Fővárosi Közterület Fenntartó Nonprofit Zrt. által hirdetett gyermekrajz
és szépírói pályázat díjkiosztóját, melynek címe „Környezetünk jövője,
jövőnk környezete” volt.
A rajzpályázatra közel 800
beérkezett rajz közül Kretz
Boldizsár 3. osztályos korosztályában lett díjazott. A gyermekrajzpályázat zsűrijének
elnöke Fábián Noémi képzőművész volt. A gyerekek szép
albumot kaptak ajándékba,
amely az összes szépírói és
díjazott rajzokat tartalmazza,
valamint örülhettek egyéb
tárgyjutalmaknak is. Boldizsár felkészítő tanára: Deli Gabi.
*
A 2014-ben Mexikóban megrendezett nemzetközi gyerek rajzpályázaton, melynek címe „18. Este es mi Mexico” és témája a gyermekek
jogai voltak, a Templomdombi Általános Iskola Vizuális Műhelyének
tanulói sikeresen szerepeltek. 12 tanuló elismerő oklevelet kapott a
mexikói magyar nagykövetségtől rajzuk elismeréséért.
A mexikói zsűri 40 gyereket díjazott, Kaliforniából, Texasból, Venezuelából, Spanyolországból, Lengyelországból, a Cseh Köztársaságból,
Indiából stb. Magyarországról is érkeztek rajzok. Csak Magyarországról 109 rajzot küldtek be. A 40 díjazott gyerek között van 6 magyar. A
díjazottak között van Hajdu-Geiger Ágost 2. osztályos tanuló, akinek
szívből gratulálunk! A gyerekek felkészítő tanára: Deli Gabi.
Oklevélben részesültek:
Stec Riley Daniels 3. o., Sági Alíz 2. o., Hajdu-Geiger Ágost 2. o., Sági
Ádám 4. o., Kretz Boldizsár 3. o., de Sorgo Alexandra 1. o., Nagy Luca
3. o., Gottlasz Réka 6. o., Reitter Luca 1. o., Varga Sára 3. o., Varga
Júlia 3. o., Markó Maja 3. o.

A dunakanyari Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat hírei

Intézményi hagyományainkhoz híven a 2014-es esztendőt is a családok részére rendezett karácsonyi ünnepséggel zártuk, amely idén
Szentendrén, a Járási Kormányhivatal épületében került megrendezésre.

visegrádi kirándulás
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A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola 9.H osztályával, a HÍD
programban részt vevő diákokkal egy nagyon szép, tartalmas napot
töltöttünk a Visegrádi Királyi Palotában. A diákok megismerkedhettek Visegrád és a palota történetével, személyes tapasztalatot szerezhettek az építészeti, szobrászati remekművek megcsodálásával, a
reneszánsz építészet remekével. Betekinthettek a kor életvitelébe,
megnézhették a kor találmányait, étkezési szokásait, az uralkodók
személyiségét, megismerkedhettek a reneszánsz ember életszemléletével, a tudomány és a kultúra fontosságával.

Az örömteli tanulás segít a mélyebb bevésődésben, a játékos ismeretszerzésben. Nagyon jól illeszkedik a történelem, az anyanyelvi kommunikáció, az építészet, szakmatörténet, irodalom, viselkedéskultúra,
művészettörténet tantárgyak anyagába. Sokrétű ismereteket szerezhettek a diákok ezen a kiránduláson.
Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár és kulturális antropológus

Tapasztalataink szerint az adakozási kedv évről évre növekszik,
amely a segítő szakemberek számára kiemelkedően fontos.
A település lakosságának eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván: a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden munkatársa.

A meghívottaknak ajándékokkal és bőséges vacsorával kedveskedtünk, s külön figyelmet fordítottunk arra, hogy azok vehessenek
rajta részt, akik máshonnan nem számíthatnak meglepetésekre,
értő figyelemre.
A ünnepi műsor és kézműves foglalkozás után a legizgalmasabb pillanatot a karácsonyfa alatti ajándékok átadása jelentette. A gondosan elkészített csomagokban a lányoknak és fiúknak személyre
szóló meglepetéseket helyeztek el szolgálatunk munkatársai. A szülők eközben gyermekeik önfeledt örömében gyönyörködhettek.

Természetesen karácsonyi ünnepségünk nem jöhetett volna létre
támogatóink és a településeken élők adományai nélkül, akiknek ezúton is köszönjük nagylelkű felajánlásaikat:
Pikszis Kreatív Hobby, Vegye-vigye Vegyeskereskedés, Szilágyi Pékség, Maros Márk kereskedő, Zöld Patak Gyógyászati Segédeszközök Boltja, Karnevál József vállalkozó, Kékvölgy Waldorf Iskola
és Gimnázium, Lakatos Elena, La Fiesta Party Service, Drogerie
Markt, Fellegvár Óvoda Visegrád, Áprily Lajos Ált. Iskola Visegrád,
Városi Gyógyszertár Szentendre, Ringató Közösség Szentendre és
Visegrád, Berdo Gyümölcs Kft. Budakalász

Ezúton szeretné kifejezni köszönetét a Dunakanyari Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat a Máté Optika üzletnek, hogy szíves felajánlásukkal több gyermek éleslátását tette lehetővé a részükre biztosított szemvizsgálattal és szemüvegkészítéssel.
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Kodály Zoltán gondolatát idézve:
„Örök a harc a hagyomány és a nyugati kultúra között.
Béke csak úgy lehet, ha a népkultúra nő fel magas kultúrává.”

Ennek szellemében hívogatunk minden kedves érdeklődőt:

Ha Bálint-nap, akkor Filibili

A Filibili Népdalkör Bálint-napi nyilvános alkalmát idén hatodik alkalommal rendezzük.
Az előző évek együttléte a Városházán „teltházas” nagy siker volt. Az idei Bálint-napot
is azért szervezzük, mert a magyar néphagyományra alapozva szeretnék ellensúlyozni
az angolszász Valentin-nap hatásait. Erősíteni szeretnénk magyar hagyományainkat.
Van a mi kultúránknak is olyan gazdag kincse, hogy nem kell a messze szomszédba
menni érte, csak fel kell tárni. Nem véka alá kell rejteni, hanem világítani kell vele. Azon
szándékunk, hogy hagyományt teremtsünk Szentendrén, óvónői népdalkörünk állandó
„védnökségével” – úgy érezzük – megvalósult.

Szeretettel hívunk mindenkit:

a Filibili szószólója, Kertész József és szervező vezetője, Papp Kornélia

Hozza, vigye, olvassa!
KÖNYVMEGÁLLÓK SZENTENDRÉN IS

A szentendrei önkormányzat is csatlakozik a nyugat-európai országokban már
elterjedt és sikeres „közösségi könyvespolcok” kezdeményezéshez, így hamarosan a városházán alakítják ki az első Szentendrei könyvmegállót.

Németországból a ’90-es években indult
el a mozgalom, s már több német, osztrák, angol és svájci városban is meghonosodott, de Magyarországon is
találkozhatunk már közösségi könyvespolcokkal, könyvmegállókkal, például
Óbudán több helyen is, a KÖKI Terminálban, a Wekerle-telepen, illetve a vidéki városok közül Veszprémben.
A program keretében önkormányzatok
és civil szervezetek a városok
fontosabb csomópontjaiban könyvespolcokat, szekrényeket helyeznek el,
amelyeket a „hozz egy könyvet, vigyél egy könyvet" szellemiségében a helyi közösség használhat, így a feleslegessé vált könyvek másik olvasó kezébe juthatnak.
A Szentendrei KönyvMegálló elindításához szívesen fogadják tehát az otthon már feleslegessé vált könyveiket!
A könyvek leadhatók a városháza portáján.
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Meghívó
hagyományéltető
Bálint-napra

február 13-án, pénteken 18 órakor
Szentendrén, a Városháza dísztermében

Megnyitja: Verseghi-Nagy Miklós
polgármester
Házigazda: Filibili Népdalkör

Vendégművész: ifj. Csoóri Sándor
népzenész

Közreműködők:
Dunazug együttes
Melich Krisztina
Kertész József
Bimbó utcai óvodások
Iskolások innen-onnan

Ének, muzsika, mese, játék szól a madarakról, a szerelemről, farsangi vidámsággal fűszerezve.

OrGONA KONCert

a
„zenei esték
a Református gimnáziumban”
sorozat keretében

2015. február 28. szombat, 18 órakor
MűSORON:
J.S. Bach: Kunst der Fuge (teljes) BWV.
1080
Előadja:
HEINRICH WALTHER
(Franciaország)

Belépés díjtalan, önkéntes adományokat
elfogadunk!
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Busójárás
Pekingben

A magyarországi farsanggal
egyidőben, február elején nyílik Paraszkay györgy fotókiállítása a Pekingi magyar
kulturális intézetben. ebből
az alkalomból kérdeztük a
képek alkotóját, a P’Art mozi
mindenesét, grafikusművészt
és fotográfust.

Hogy kerülnek a busók Pekingbe?
Igazából csak két dimenzióban,
nagyméretű fotók formájában.
Az „eredetiek” továbbra is csak
Mohácson, a hagyományos busójáráson láthatóak.

értem, de miért éppen busók
és miért éppen Peking?
A történet több évre nyúlik viszsza. Már évek óta járok
Mohácsra a busójárás
idején barátomhoz, a
mohácsi születésű Horváth Zoltán zenész-borászhoz, a Vujicsics
Együttes egykori tamburásához. Zoli maga is aktívan részt vesz a
busójárás előkészítésében, és aktív közreműködőként is. Amikor az
UNESCO az eseményt felvette az
Emberi Szellemi Kulturális Örökség reprezentatív listájára, elhatároztam, hogy megpróbálok
valamilyen egyedi fotóanyagot
készíteni erről az egyedülálló
népszokásról.

gondolom, több ezren fényképeznek ilyenkor. miben áll az
Ön képeinek egyedisége?
Robert Capa mondta egykor: „Ha
nem elég jó a képed, nem voltál

KultÚrA

elég közel”. Igaz, hogy ő főleg haditudósító volt, de ez ebben az
esetben is igaz. Szerencsémre
Zoli révén olyan közel lehetek,
amennyire csak lehet. A busók
reggeli beöltözésénél, a busó szekereken, a máglya és az ágyúk
mellett, a kompon, amelyről a
koporsót a Dunába engedik, az
esti mulatozásokon, szóval igazán testközelben. Az „igazi” busójárás egyébként hétfőn és
kedden van, amikor a turisták
már hazamentek. A busók ilyenkor felkeresik egymás családjait,
meglátogatják az Idősek Otthonát, a bölcsődét, óvodát, iskolát,
szóval egymás között ünnepelnek. A kiállítás címe ezért is: Privát Poklade.

értem. és miért éppen Peking?
Ez is több éves történet. 200708-ban volt Kínában és Hong
Kong-ban a Magyar Kulturális
Évad. Szerencsémnek és Bogyay

Katalinnak köszönhetően, ennek
lehettem egyik szervezője és arculattervező grafikusa. Munkám
során ismerkedtem meg a Konfucius Intézet fiatal sinológusával, Buslig Szonjával, akit tavaly
neveztek ki a Pekingi Magyar Intézet élére. Mivel ők már tavaly
rendeztek egy nagy sikerű farsangi rendezvényt, ezért nagy
örömmel fogadta ötletemet,
hogy mutassuk be ezt az anyagot
Pekingben.

Ön is részt vesz a kiállításon?
Az a megtiszteltetés ért, hogy
nem csak meghívtak a megnyitóra, hanem egy vetített képes
előadást is tarthatok a busójárás
„kulisszatitkairól”.

Szentendrén is láthatjuk a képeit?
Én nagyon örülnék neki. Ez a
város új kulturális vezetésén is
múlik, a jelek igen biztatóak,
mindenesetre a P’Art Mozitól
már kaptam meghívást. Ezen
kívül Mohács és a Római Magyar
Akadémia is érdeklődik az anyag
iránt.
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10 éves a P’Art Mozi

FOTÓ: PARASZKAY GYÖRGY

A jeles évforduló alkalmából egész éven át tartó programsorozatot indított
el Szentendre népszerű mozija. A havi rendszerességgel jelentkező filmes
programokon túl különféle művészeti műfajokra fókuszáló műsorfolyamot
állított össze stábjával klötz ildikó, a mozi vezetője.

Aknay János Kossuth-díjas festőművész kiállítás-megnyitójával indult el a jubileumi programsorozat a P’Art Moziban. A képen bal oldalon Klötz Ildikó mozivezető, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester és Aknay János festőművész.

Ahogy Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester fogalmazott kiállítás-megnyitó beszédében, „erős felütéssel” kezdődött a születésnapi programsor a moziban. Hiszen
nem szokványos, hogy egy kisváros mozijában Kossuth-díjas festőművész mutassa
be mintegy 35 év legszebb munkáit. A remek válogatás a festő életművének megható esszenciája. Aknay Ég és Föld között közvetítő, lágy vonalú és absztrakt angyalai, „második szülővárosa”, Szentendre emblematikus motívumai a kiállítótér
életteli, színes falain új értelmet nyernek. A február közepéig látható tárlat az idei,
ünnepi események méltó indítása.
A P’Art Moziban idén a filmprogramok, beszélgetős estek mellett az irodalom, a
képzőművészet is főszerepet kap. A mozigaléria kiállításain túl a szervezők Szentendre nagyhírű művészeit kérték fel, hogy tegyék le névjegyüket egyedi molinók tervezésével. A városban egész évben látható „művészi reklám” nemcsak a mozit
népszerűsíti majd, de az itt élőket és az idelátogatókat is közelebb hozza a szentendrei művészethez. Ezen kívül lesz még „vízparti akvarellparty” – de egyelőre még
titok, mi is ez valójában.
A mozi születésnapi logóján túl ünnepi látványelem lesz a P’Art Ház előtti klasszikus
hirdetőoszlop – természetesen moziplakátokkal felöltöztetve. Ehhez kapcsolódik a
plakát-kollázs kiállítás, mely az elmúlt tíz év alatt itt vetített filmek plakátjain keresztül idézi fel moziélményeinket.
Újdonság lesz, hogy a mozifilmek vetítése előtt a nézők mindig egyedi ajándékot kapnak. Ilyen kultúr-tortaszelet lesz az elkapott véleményeket tükröző, „az utca emberével” forgatott 1-2 perces kisfilm, vagy a Vers a moziban sorozat. Ez utóbbihoz Kertész Józsefet kérték fel, hogy a költeményeket interpretálja. Még kicsit az irodalomnál maradva, a szervezők az alkalomra kiírt novellapályázat indítását is tervezik.
A mozi programjaiból a humor sem maradhat el: a Szentendrei Tavaszi Fesztivál
idején a mozi egyik legjelentősebb mecénása, Fábry Sándor lép fel önálló esttel a
PMK színháztermében, melyet a programsorozat megvalósulásáért ajánlott fel.
A filmes események is sok különlegességet tartogatnak. Januárban már elindult a
mozit népszerűsítő Filmpiknik-sorozat. Az ingyenes vetítésekhez Szentendréhez kötődő személyeket vagy csoportokat kérnek fel, hogy kedvenc filmjüket ajánlják. A
házigazda a vetítés előtt vall arról, miért ezt a filmet választotta, utána pedig vendégül látja a közönséget. A nemzetközi filmhétvégéken filmforgalmazásban nem
vetített, külföldi kuriózumokat láthatunk majd, és elindul az Év mozinézője akció is.
És még egy kis hab a tortán: a tervek szerint idén újraéled az autósmozi is Szentendrén!
Sz. N.
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Kis szentendrei
mozi-történelem

Városunkban már több mint száz éve üzemel mozi.
Az első mozgóképszínház 1912-ben nyílt Szentendrén, a Duna-part Görög utca és Bercsényi utca közötti
szakaszán álló kétszintes épületben. A ház akkori tulajdonosa, Baumgartner György kalaposmester lelkes
mozirajongóként a saját és a köz örömére hozta létre
az Apolló Mozgó névre keresztelt filmszínházat.
Az államosítás után továbbra is pergett a film ugyanebben az épületben, a nevek persze a korszellemnek
megfelelően változtak: a Somogyi-Bacsó parti Felszabadulás Filmszínházba jártak mozizni a nézők.
A '90-es évektől a Duna-korzó visszakapta nevét, a
mozi pedig helyi vállalkozóhoz került, ám hamarosan
be is zárt. A szentendreiek nem maradtak azonban
film nélkül. A Bogdányi út végén, a Teátrum parkolóban még működött az autósmozi, és autó híján is beülhetett a néző a kényelmetlen padokra, amennyiben
jól bírta az este aktívvá váló szúnyoghadat. Hosszú
éveken keresztül minden pénteken két filmet vetítettek a Pest Megyei Könyvtár (az akkori PMKK) színháztermében a Dunaparti Művelődési Ház munkatársa, Kurdics Vali avatott válogatásában. Számos
hosszabb-rövidebb lélegzetű moziklub is szerveződött, például az azóta többször átépült-kibővült
MűvészetMalomban, a DMH Barlangjában Árpássy
Miklós szervezésében vagy a Dalmát Kávézóban
Kubatovics Áron filmajánlásával.
2003-ban lelkes szentendrei filmbarátok úgy érezték,
Szentendrének kell egy állandó filmszínház. Szondy
Andrea vezetésével megalakult a ZOOM Mozgóképés Médiaműhely Alapítvány, melynek szakmai koncepciójával Szentendre Önkormányzata elnyerte az
országos art-mozi fejlesztési pályázat 16 millió forintos, vissza nem térítendő támogatását. A többlépcsős
beruházás állami támogatással, a hozzáadott önkormányzati önrésszel, önzetlen civilek, helyi vállalkozók
segítségével valósult meg.
A P’Art Mozi első próbavetítésén, 2005 júniusában, a
még félkész nézőtéren házi kedvenceikkel mozizhattak
a szentendreiek. 2006 januárjára elkészült a barátságos büfé, a hangulatos kisterem is. B. Szabó Veronika
építész és Ficzere Kyru képzőművész elképzelései alapján vagány színekbe öltöztek a mozi terei és a „Fehér
Ház”, másnéven „P’Art Ház” portálja-folyosója. Az ötletadó és a fejlesztést segítő szakmai szervezet, a ZOOM
alapítvány üzemeltette 2009-ig a mozit, majd a feladatot a Szentendrei Kulturális Központ vette át.
2012-től már nem készültek hagyományos géppel vetíthető, 35 mm-es kópiák, így bezárás fenyegette azokat a filmszínházakat, melyek nem tértek át a
digitális filmek vetítésére. A P’Art Mozi ezt az akadályt
is sikerrel vette: az eredményes pályázatnak köszönhetően, 20 millió forintos beruházással megvalósult a
digitális átállás.
A P’Art Mozi az elmúlt 10 esztendő alatt bizonyította
létjogosultságát, az eredeti „több mint mozi” elképzelés mára kikristályosodott: valódi multikulturális intézménnyé vált.
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Kiállítás

FERENCZY MÚZEUM
2015. januári programok

MűVÉSZETMALOM
MODERN ÉS KORTÁRS MűVÉSZETI
KÖZPONT
Bogdányi út 32.
Nyitvatartás: SZERDA - vasárnap,
10-17 óra (TÉLI NYITVA TARTÁS!)

DÉLI SZÁRNY
február 6-ig
kONStRUktív + iNteR + kONkRét – 16 NemzetkÖzi POzíCió
Konstruktiv + Inter + Konkret -16 internationale Position - Marie Anne
Courage által szervezett kiállítás
külföldi kortárs művészek munkáiból.
Kurátor: Beke László

ÉSZAKI SZÁRNY
március 1-ig
BARCSAy 25
Barcsay Jenő szellemi hagyatékát
őrző Barcsay Jenő Képzőművészeti
Alapítvány ebben az évben ünnepli
25 éves jubileumát. Emlékezve a
mester munkásságára, az alapítvány minden évben Barcsay-díjat
adományoz, amelyet már végzett,
de még pályakezdő művészek kaphatnak. A kiállítás az elmúlt 25 év
díjazottainak munkáit mutatja be,
és emellett ismerteti a Barcsay
Jenő Képzőművészeti Alapítvány elmúlt negyed százados tevékenységét is.
Kurátor: Herpai András
FERENCZY MÚZEUM
Kossuth L. u. 5.
Nyitvatartás: kedd – vasárnap 10 –
18 óra

PAJOR-KÚRIA – BARCSAY-TEREM

március 15-ig
BARCSAy-DíJASOk kiÁllítÁSA
A 2014-ben Barcsay-díjjal kitüntetett művészek kiállítása. Az iskolateremtő mester nevét viselő rangos
elismerést 1989-ben a művész testvére, Barcsay Erzsébet alapította.
Az idei kitüntetettek: Kovács Kitti és
Szabó J. Gergely. A tárlaton az ő
munkáikból láthatunk válogatást.
Kurátor: Herpai András

Információ: +36-26-310-244;
+36-20-779-66-57;
www.facebook.com/
ferenczymuzeum
www.femuz.hu

SzeNteNdreI PrOGrAMOK
A kapcsolódó programokról
a Ferenczy Múzeum honlapján:
www.femuz.hu és a muzeum facebook (facebook: ferenczymuzeumszentendre) oldalán nyújtunk
bővebb tájékoztatást.
Belépődíjak:
Teljes árú jegy: 1500 Ft/fő,
Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas): 750 Ft/fő
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitvatartás: szerda - vasárnap 10 17 óra (TÉLI NYITVA TARTÁS!)

2015. február 15-ig
zSiDó kéziRAtOk éS SzeRtARtÁSi tÁRgyAk A JeRUzSÁlemi
izRAel múzeUm ANyAgÁBól
– A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége vándorkiállítása
A kiállításon szereplő anyag vallási
szokásokhoz kapcsolódik, illetve
egy részüket szertartási tárgyként
használták a zsidó otthonokban
vagy a zsinagógában. Esztétikai és
művészi értékük mellett történelmi
dokumentumokként is szolgálnak.
Kurátor: dr. Basics Beatrix

GAÁL IMRE GALÉRIA
1201 Budapest,
Kossuth Lajos u. 39.
AkNAy JÁNOS kOSSUtH-DíJAS
feStőmŰvéSz éS BOHUS
zOltÁN, A Nemzet mŰvéSze,
kOSSUtH-DíJAS SzOBRÁSzmŰvéSz kiÁllítÁSA.
Megtekinthető március 1-ig, hétfő
kivételével naponta 10:00-18:00
PÁRBESZÉD HÁZA
1085 Budapest, Horánszky u. 20.
AkNAy JÁNOS kOSSUtH-DíJAS
feStőmŰvéSz kiÁllítÁSA
Nyitva: január 30-ig, hétköznaponként 15-18 óráig.

előadás

SZENTENDREI PETőFI
KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYőRZő EGYESÜLET
Stéger köz
Január 30. péntek, 18:00
A mAgyAR megvÁltó úR JézUS,
A tÖRtéNelmi emBeR
Tácsi István kutató könyvbemutató
előadása
SZENTENDREI KOLPING
CSALÁD EGYESÜLET
KOLPING AKADÉMIA
Kolping Ház közösségi terme
(Péter-Pál utca, bejárat a Török köz
felől)
február 14. szombat 16:00

kiÁllítÁSOk éS kUltURÁliS
tAlÁlkOzók tÖRtéNete.
megemlékezéS A BUDAPeSteN,
1938-BAN ReNDezett XXXiv.
eUCHARiSztikUS kONgReSzSzUSRól.
Bakos Lehel építészmérnök, képzőművész előadása:
PEST MEGYEI KÖNYVTÁR,
OLVASÓTEREM
Pátriárka u. 7.
február 17. kedd, 18:00
„zSíROS keNyéR eXtRÁkkAl”
Kepes András beszélget
Krasznahorkai Lászlóval

zene

DUNAPARTI MűVELőDÉSI HÁZ
Barlang, Dunakorzó 11/a
február 3. kedd, 19:00
BORBély mŰHely JAzz klUB
Vendég:
korb Attila
– trombita, harsona
Belépőjegy: 1000 Ft,
diák/nyugdíjas jegy: 700 Ft

Mozi

P'ART MOZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

XXIX. évfolyam, 2. szám
20:20 BÜSZKESÉG ÉS
BÁNYÁSZÉLET (120’) (12) (2D) - Az
„Alul semmi” hangulatát idéző vígjáték

január 28. szerda
18:15 20.000 NAP A FÖLDÖN (97’)
(12) (2D) fsz.: Nick Cave,Kylie Minoque
20:00 BÜSZKESÉG ÉS
BÁNYÁSZÉLET (120’) (12) (2D)
- Az „Alul semmi” hangulatát idéző
vígjáték

január 29. csütörtök
18:00 ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN
- A FÁRAÓ TITKA (96’)(12)(2D) f:
Ben Stiller és Robin Williams
19:40 SZERELMES NőVÉREK (140’)
(12E) - Friedrich Schiller kapcsolata
az arisztokrata nővérekkel
január 30. péntek
17:00 BARBIE A SZUPERHőS
HERCEGNő (74’) (6)(2D)
18:30 ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN
- A FÁRAÓ TITKA (96’) (12)(2D)
f:Ben Stiller és Robin Williams
18.30 NÉPZENEI SOROZAT
- DunaP’Art Filmklub
20:10 VADREGÉNY (124’) (12)
főszereplő: Johnny Depp (2D)

január 31. szombat
15.30 BARBIE A SZUPERHőS
HERCEGNő (74’) (6) (2D)
17.00 MANCS (92’) (6) (2D) – EGY
P’ARTON AZ ALKOTÓKKAL
18.30 DUMAPÁRBAJ (87’)(2D) fsz.: Hadházy László, Kiss Ádám,
Eszenyi Enikő
20.00 VADREGÉNY (124’) (12) (2D)
főszereplő: Johnny Depp

Jegyárak hagyományos filmek esetében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdíjas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft
január 26. hétfő
18:00 DUMAPÁRBAJ (87’)(12)(2D) fsz.: Hadházy László, Kiss Ádám,
Eszenyi Enikő
19.30 FILMPIKNIK (ÚJ SOROZAT!)
Gyürk Dorottya bemutatja kedvenc
filmjét:
AZ ÉN KIS FALUM r.: Jirí Menzel
(a belépés ingyenes)

január 27. kedd
17.00 MűGYűJTőK ÉS MECÉNÁSOK
– Török Katalin beszélgetéssorozata
17.00 ZűRÖS OLASZ ESKÜVő (91’)
(12) - főszereplő: Osvárt Andrea
18:35 KÁPRÁZATOS HOLDVILÁG
(97’) (12)(2D) LÉLEKMOZI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)

február 1. vasárnap
15.30 BARBIE A SZUPERHőS HERCEGNő (74’) (6)(2D)
17.00 SZERELMES NőVÉREK (140’)
(12E) - Friedrich Schiller kapcsolata
az arisztokrata nővérekkel
19.30 VADREGÉNY (124’) (12) (2D)
főszereplő: Johnny Depp

február 2. hétfő
18.00 ÖVEKET BEKAPCSOLNI!
(110’) (16)(2D) -Ferzan Özpetek
filmje
20.00 SZERELMES NőVÉREK (140’)
(12E) - Friedrich Schiller kapcsolata
az arisztokrata nővérekkel

2015. január 26.

SzeNteNdreI PrOGrAMOK

február 6. péntek
17.00 HőS6OS (102’) (6) (2D) Walt Disney új kedves és humoros
filmje
18.45 MANCS (92’) (6) (2D) - A világhírű magyar mentőkutyáról
20.15 A MINDENSÉG ELMÉLETE
(123’) (12E)(2D) - 4 Golden Globe
jelölés 2015.
február 3. kedd
18.30 ÉJJELI FÉREG (117’) (16) LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20.30 ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN
- A FÁRAÓ TITKA (96’)(12)(2D) f:
Ben Stiller és Robin Williams

február 4. szerda
17.00 ÖVEKET BEKAPCSOLNI!
(110’)(16)(2D) - Ferzan Özpetek
filmje
19.00 TÉLI ÁLOM (196’) (12) (2D) Cannes-i fesztivál 2014. Arany
Pálma

február 5. csütörtök
17.00 TÉLI ÁLOM (196’) (12)(2D) Cannes-i fesztivál 2014. Arany
Pálma
20.20 A MINDENSÉG ELMÉLETE
(123’) (12E) (2D) - 4 Golden Globe
jelölés 2015.

február 7. szombat
16.00 HőS6OS (102’) (6) (2D) Walt Disney új kedves és humoros
filmje
17.45 MANCS (92’) (6)(2D) - A világhírű magyar mentőkutyáról
19.30 A MINDENSÉG ELMÉLETE
(123’) (12E) (2D) - 4 Golden Globe
jelölés 2015.

február 8. vasárnap
15.00 BARBIE A SZUPERHőS HERCEGNő (74’) (6) (2D)
16.15 HőS6OS (102’) (6) (2D) Walt Disney új kedves és humoros
filmje
18.00 MANCS (92’) (6)(2D) - A világhírű magyar mentőkutyáról
19.35 A MINDENSÉG ELMÉLETE
(123’) (12E) (2D) - 4 Golden Globe
jelölés 2015

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

KultÚrA

Január 29-én, csütörtökön 18 órakor az Osvát Ernő, Bálint
Endre, Szerb Antal és mások című kiállítás zárásaként Havasréti
József irodalomtörténész, Mezey Katalin író és Thuróczy Gergely
muzeológus beszélget a PMK olvasótermében (Pátriárka utca 7.).

„zsíroskenyér extrákkal”

XXIX. évfolyam, 2. szám

Hippi Barkas és Moncsicsi

új múzeummal gazdagodott városunk: január elején nyílt meg
a Retro Design Center a Rév utca 4. számban, a teátrum buszparkoló lehajtójánál. A tulajdonosok – istvánkó károly és felesége – szerint talán az egész országban nincs még egy ilyen
múzeum, amely ennyire komplexen és sokoldalúan mutatja be
a 70-es, 80-as évek jellemző tárgyait, az akkori életstílust.

A könyvtárban a „Zsíros kenyér extrákkal” sorozatban legutóbb a
Junior Prima és Prima Primissima Díjas riporter, műsorvezető
Veiszer Alinda volt a vendég. A pótszékes, teltházas estet Péterfi
Rita, a könyvtár munkatársa vezette.

A bemutatott 25 autó között láthatunk hippi Barkast, pink cabriolet
Wartburgot is

február 17-én, kedden 18 órakor
folytatódik a „Zsíros kenyér extrákkal” sorozat: Kepes András beszélget
Krasznahorkai László íróval a Pest
Megyei Könyvtár olvasótermében
(Pátriárka u. 7.)
Mindenkit szeretettel várnak a rendezvényre.

Az Istvánkó család nemrégiben költözött Szentendrére. A férj Budakalászon autószerelő, a szakmát a 70-es években tanulta. A rendszerváltoztatás után, amikor teljesen megszűnt a szocialista autók
iránti kereslet, Károly gyűjteni kezdte ezeket az autókat, amelyek
mára ipartörténeti emlékké váltak. Közben a felesége is kedvet kapott a gyűjtéshez. őt azok a tárgyak érdekelték, amelyeket be lehetett tenni az autóba: fényképezőgép, rádió, játékok... Az ismerősök
és barátok közül is többen fellelkesültek, és saját tárgyaikkal egészítették ki a gyűjteményt. Az évek során így összeállt egy olyan kollekció, amelyet már érdemes volt bemutatni. Elkezdődött a
helykeresés, majd több sikertelen próbálkozás után Kiskörösön találtak megfelelő helyszínt a gyűjteménynek.

Hadtörténeti esték

Az új évben is folytatódik a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti
Egyesület „Hadtörténeti esték” című előadássorozata, de immár
új helyszínen. Januártól a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
Művelődési Központja biztosít lehetőséget a rendezvények megtartására.
Az első előadáson, január 29-én, csütörtökön 18 órától
Nagy Szabolcs veszprémi főlevéltáros lesz a Vigyázók vendége, aki
a Kratochvil Károly vezette Székely Hadosztályról fog beszélni.
A rendezvények továbbra is ingyenesek és a civil közönség
számára is nyitottak. Az előadások helyszíne a Művelődési
Központ Dózsa György úti bejáratán keresztül közelíthető meg.
További információk: www.facebook.com/vigyazok

Aknay-kiállítás

A Párbeszéd Házában (1085
Budapest, Horánszky u. 20.)
Aknay János Kossuth-díjas
festőművész kiállítása látható január 30-ig, hétköznaponként 15-18 óráig.

Végül, mikor a házaspár Szentendrére költözött, a házukat rendezték be múzeumnak, mintegy 1000 nm-en. Kis ízelítő a nagy választékból: Varia bútor, piros telefon, sky forgófotel, sörösdoboz- és
miniüveg gyűjtemény, Munkás, Fecske, Porti, Filtol cigaretták, a játékos részlegben a lemezárugyári játékok, ugró béka, Moncsicsi, pedálos Moszkvics, TT-vasút, a diafilmek, tiki-taki, jójó, valamint TV,
rádió, orsós és kazettás magnó, bakelit hanglemezek, háztartási
gépek, kerámiák, poszterek és természetesen az autók: Dacia,
Polski, Zaporozsec stb.
Bár még nem sokan fordultak meg náluk, úgy tapasztalják, hogy a látogatók kortól függetlenül élvezik a kiállítást. Másképp tekintenek a kiállított tárgyakra azok, akik benne éltek a korban, és másképp a későbbi
generáció. A szülők a felbukkanó emlékek hatására örömmel mesélnek
gyerekkorukról, a játékaikról, az akkori szokásokról, melyet a gyerekek élvezettel, csodálkozva – és talán egy kicsit lesajnálóan – hallgatnak.
https://www.facebook.com/retrodesigncenter
Nyitva: minden nap 9:00-17:00

KultÚrA

Boldog születésnapot! – Öcsi és Gyuri 65
2015. január 26.
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Január elején töltötte be 65. születésnapját efzámbó istván Öcsi képzőművész és Benkovits györgy Sutyi akvarellfestő, a helyi
dalmát hagyományok őrzője, városunk korábbi képviselője. úgy gondoltuk, miután szinte napra egyidősek, és több évtizedes barátság fűzi össze őket, lapunk hasábjain legméltóbban úgy köszönthetjük őket, ha ők köszöntik fel egymást. Sutyi írása hamar
megérkezett lapunkhoz, ám Öcsike köszöntője – stílusosan egy rajz – valahogy nem készült el. Azt azonban megígérte barátjának, hogy a tíz éve ígért, különleges, szárnyasoltár-óra kombinációjú alkotását hamarosan átadja.
Szerkesztőségünk ezúton kíván mindkettőjüknek boldog születésnapot.

Köszöntés helyett…
BENKOVITS GYÖRGY:

lozófust formázva? Nos, ez így most már
Szentendréhez méltó kihívás, fel hát! Aztán,
mint Öcsi javasolja, mielőbb szobor kell végre
Vajdának és Teslának is.

Ritkán találkozunk, akkor is legtöbbször véletlenül futunk össze, mégis ott folytatjuk,
ahol fél éve abbahagytuk. Pedig volt idő, amikor sülve-főve, pontosabban vízművesként
hetente három napot és éjszakát is együtt töltöttünk. Öcsike mindig rajzolt, fényes műnyomó papírra és golyóstoll tintával színezve,
akkor jobbára erotikus képeit. Most az hozott
össze bennünket, hogy mindketten szinte
ugyanazon napon születtünk, és most már
hatvanötöt kell írni nevünk mellé, ha életkorunkat kérdezik.

A múltat idézgetjük Öcsivel, efZámbó István
festőművésszel, kapucsínóval és gyümölcsteával ünnepelve a napot. Visszaemlékezve az
ötlött fel bennem, hogy mennyire méltatlan
dolog tőle Szuszi kutyával szemben, hogy míg
a lélektelen pöttyös labda, vagy a dekoratív,
de semmire sem jó emberterelő csíkos
deszka ma is ott vannak képein, Szuszi, a valamikori sztár motívuma a nyolcvanas évek
elején eltűnt. Pedig még emlékszem, amikor
a vízműben Öcsi fekete naplójának éppen valamelyik aktuális darabjába rajzolta a kutyust
a kerekmellű és göbölyű tomporú aktok közé
– a fekete kutyával jelezte az emberiségnek a
kerek idomok pokoli kapcsolatait. Akkor ez
olyan örökérvényű Zámbó-motívumnak tűnt...
Pedig Szuszi kutya alvilággal való kapcsolatára csak egyetlen dolog utalt akkor, az pedig
Fantomas volt, ugyanis nagy sikerrel játszotta
e filmet a mozi. Szuszi pedig végignézte a kertmozi padja alól az összeset, pedig kutyát bevinni tilos volt a mai Rákóczi iskola
tanuszodája helyén lévő kultúrintézménybe,
a közkedvelt kertmoziba. De hát számára a
megborzongtató jelenetben leejtett szendvicsdarab fontosabb volt, mint a vásznon játszódó történet, és gazdikhoz való féktelen
vonzódásán túl talán ezért vállalta annak kockázatát is, hogy a zseblámpás jegyszedő cerberus elkergeti, ha felleli rejtekhelyét.

Mert bármit is idézünk magunk elé így a távolból, ma úgy látszik, hogy a sok kitérő és
gyűrődés ellenére érdekes életünk volt. Ha
csak arra emlékezem, micsoda reveláció volt,
amikor Öcsi első rajzait az Élet és Irodalomba
Nagy László beválogatta... Aktuális száma
mint valami ereklye járt körbe közöttünk,
még Cseh bácsi fura, hungarocell, valószínűtlenül piros csőrű galambjai is majd felreppentek Alkotmány utcai drótjukról, pedig a
szél ellen alaposan oda voltak drótozva. Olyan
érzésünk volt, tudjuk, érezzük: dúlt hiteknek
kicsoda állít káromkodásból katedrálist?... ki

rettenti a keselyűt! S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!
Micsoda felfedezés volt az átütő papíron indigóval írt Hamvas Láthatatlan története. Most
persze azon bosszankodunk, miért nem kerestük fel őt magát, miért nem beszélgettünk
vele, vagy csak néztük volna a távolról, mert
hát ő itt volt karnyújtásnyira. Mert „a dolgok
csodátlanul jönnek és távoznak egymás után,
mindegyik olyan egyszerű és józan, mint egy
korty víz”. Talán együtt utaztunk vele a buszon
vagy álltunk mellette a piacon.
Ez a dolog azért került most szóba, hogy miért
ilyen méltatlan az író-filozófussal e város,
hogy még egy kicsi szobra sincs a Karnevál
szerzőjének. Mert bár ismerjük erről való véleményét, hogy „Újabban a nyilvános halottgyalázás különös módját eszelték ki. Az
elhaltnak, amikor már nem tud ellene védekezni, szobrot állítanak, nevére emlékbizottságot állítanak fel, még bélyegeket és érmet
is készítenek és utcát is neveznek el róla. Te
nagyon jól tudod, hogy nem vagyok nagy
ember s ezért a nagyságnak járó gyalázat
engem nem illet meg. Végrendeletileg meghagyom tehát, hogy rólam emlékkönyvet ne
adjanak ki, barátaim rólam ne írjanak megemlékezést, fölöttem ne tartsanak gyászbeszédet, utcát vagy teret rólam ne nevezzenek
el, arcképemet ne fessék, szobromat ne faragják meg, díszsírhelyet nekem ne adományozzanak, s nevemet ne használják fel arra,
hogy költői nagydíjakat tűzzenek ki.”
Akkor meg mit lehet? Megmiskakancsózni,
mint Mihály Gábor tette, amikor bronz Miskakancsót készített Hamvas Béla borkedvelő fi-

Szóval itt vagyunk, egy nemzedék tele az utókornak, az unokáinknak való tartozással, ami
nem csak a pazarlóan használt vízkészletünk
és az elszennyezett Duna. Van adósság kultúrában is bőségesen. Mi, akik a könyvnapokon elköltöttük teljes havi fizetésünket, és
ugyanazokon könyveken nőttünk fel. Elhiszie nekünk a mai okostelefonos nemzedék,
hogy szinte sokként hatott ránk Herbert Read
Modern festészete? Válaszolni értelmetlen,
mert a kor volt dadaista, és közülünk ezt Öcsi
érezte meg akkor a legjobban. Mert ő ki
merte mondani: „Minden ugyanaz másképpen”. A változás csak illúzió a szabadsághiányos világban. És ezért úgy védekezett, hogy
mesélt képein, mert mesélnie kellett. „Olyan
gondolatokat szeretnék ébreszteni a nézőben, ami nekem sem jut eszembe” – mondja
egyik későedwinista szövegében. Mesélnie
kellett, mert ezt tanulta meg legjobban e világból, s mert kialakította saját egyedi nyelvezetét, hogy visszaadja mindazt, ami e
világból képpé formálódott benne.
És azóta is bő folyamként készíti képeit. El
kell mesélnie, mennyire fura, kedves, bohókás és ellentmondásos, ami körbevesz bennünket, amikor a harántcsíkos jelződeszka
vidám szalaggá változik, a villanykörte a fény
helyett a sötétet sugározza ki. A félelem helyett földöntúli sugárnyaláb lép ki a koporsóból, hogy megtermékenyítve önmagát új
látomásokat hozzon létre. Így kínálja mindenkinek világokat megfejtő-képessége és jóakarata szerint motívumait.
„Minden anyag egy másik anyagban van, és
ott akar valamit” – vallja, mert mint a lélekbúvár, aki kiteszi elénk Rorschach-teszt ábráit, azt figyeli, mit vált ki belőlünk, anélkül,
hogy személy szerint ismerne bennünket.
Mert az ő miskakancsója pontosan az, amiről
Hamvas beszél és óvja magát. Amikor váteszi módon látja, hogy a szent ideák világával
szemben ez a szent ideátlanság világa szilárd,
nyugodt, romantikátlan lesz. Magyarán savanyú és élvezhetetlen kor. S itt a nagy ellentmondásra a válasz is. Akkor, ott, abban a
világban legalább voltak Szuszi kutyák, Cseh
bácsik és valószínűtlenül piros csőrű hungarocell galambok is. És mindezek mellé a Fantomas is, borzongani egy kicsit. Pedig ha a
mai távolból a dolgok mögé tekintünk, ott lógott fejünk felett az atomveszély. Ezért nem
lehet, hogy kifogyjanak Öcsi meséi, mert ma
is igaz, hogy „A halhatatlan mű nem itt történik. Feljebb. Beljebb. S ami benne van, az
ember és Isten között történik”.
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Minden napra egy leves
EGYÉVES A MY SOUP LEVESBÁR

mindössze egy év telt el azóta, hogy máhr Attila Jr., az Aranysárkány vendéglő konyhafőnök-tulajdonosa a Petőfi utca –
kossuth lajos utca sarkán megnyitotta új vállalkozását. Azóta
– főként a szentendreiek körében – rendkívül népszerűvé vált
a my soup levesbár.

Első hallásra valamilyen külföldi
franchise-rendszer honosított változatára gyanakodhatunk, pedig
az elnevezés, az arculat, a közel
száz különleges leves receptúrája
mind-mind az ötletgazdától,
Máhr Attilától származik. Úgy
négy-öt éve barátaival, a Wekerlei Kós Károly téren üldögélve
ötleteltek, hogy olyan „gyorslevesező” étteremet nyissanak a fővárosban, ami újszerű és egyedi.
A közös projekt elmaradt de a
megvalósítás gyakorlati része folyamatosan ott motoszkált Attila
fejében. Végül 2013 november
elején, szintén baráti segítséggel
alakította ki egyedi arculatú és kínálatú üzletét. Az első tervhez képest előbb itt, Szentendrén tette
le a my soup-hálózat alapjait, s a sikeren felbuzdulva most a budapesti hálózat kiépítésén dolgozik.
De miben is áll a siker kulcsa? Az első fontos kérdés, hol legyen
Szentendrén egy üzlet. A Kossuth Lajos utca stratégiailag a legjobb
helyen található: akár a városba tartva, akár kifelé menet, mindig útba
esik. Autóval is megközelíthető. Részletkérdésnek tűnik, pedig igen
fontos: az utca napos oldalán van az üzlet. További „jópontok”: letisztult design, remek logó, kicsi, de barátságos üzlethelyiség. Előny még
a praktikus csomagolás, hogy sétálás közben vagy a munkahelyen
is levesezhessünk. A levesbár „kutyabarát” hely, négylábú kedvencünkkel is betérhetünk egy levesre, s valamennyi utalványfajtát
elfogadják itt, sőt, bérletet is vásárolhatunk. A facebook.com/
mysoup.szentendre oldalon félretetethetjük kedvenc levesünket, megírhatjuk kívánságainkat vagy részt vehetünk a tombolajátékokon. Fontos szereplői még a sikernek a mosolygós, kedves házigazda-pultos
lányok. Mindez persze mit sem ér, ha nincsenek a főszereplők, a levesek!
Igen, azok a levesek! A my soup levesbárban naponta ötféle leves
közül választhatunk. Az étlapon a krémlevesek mellett mindig találunk zöldséges, húsos, édes és hideg leveseket. Jó hír a tudatosan táplálkozóknak, hogy a levesek 95%-a glutén- és laktózmentes.
Sűrítéshez rizslisztet használnak, a hagyományos tejszínt jó minőségű,
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növényi alapúval helyettesítik. Persze a holland sajtleves esetében ez
a szabály megdől, és a kímélő levesek mellett vannak természetesen
igazi, „egészestés”, tartalmas levesek, amiben megáll a kanál. Ilyen
például a híres olasz zöldségleves, a minestrone továbbgondolt, húsos
verziója, vagy ott van az igen kedvelt guinness-es marhaleves. Ez utóbbit egy századfordulós ír szakácskönyv receptje alapján kreálta
levesváltozattá Attila. Az eredeti receptben a szaftos marhahús sárgarépakockákkal, mogyoróval, aszalt szilvával dúsított barna sörös
mártásban puhul, a köret hagymás törtkrumpli. Ez lényegül át levessé
a köretet elhagyva. Nagyon népszerű a pikáns és csípős thai kha gai
leves, de van itt megannyi különlegesség: görög, indiai, kínai, szerb
levesek, édes levesek: tejbegríz, bounty, hideg gesztenyekrém leves,
és megkóstolhatjuk a rossz-idő levest is! Egyre inkább keresik, főleg
a téli időszakban a különlegességek mellett a klasszikus magyar ízeket: a gulyáslevest, a bablevest. A levesekhez „feltétet” is kínálnak:
szotyit, tökmagot, mandulát, levesgyöngyöt, nachost, sajtot, pirított
bacont. Az biztos, hogy nem lehet e sokszínű kínálatot egyhamar megunni, talán ezért is szól így a levesbár új szlogenje: Mindennapi levesünk – avagy: take away, everyday!
A levesek az 1977-ben alapított, immár patinás Aranysárkány Vendéglő konyháján készülnek, Jani és Kristóf sous chef-ek közreműködésével. de Attila minden ételt megkóstol. ő ma már kevesebbet főz,
mert a vendéglősi feladatok és a két üzlettel való foglalkozás lekötik
az idejét, de ha kell, még mindig helyt áll a konyhán. Amikor megkérdezik, mennyi alapanyagot tett az ételbe, többnyire nem tud válaszolni, mert nem szeret recepteket írni, pedig az Aranysárkányt alapító
Édesapja évek óta nyüstöli, hogy írjon végre egy szakácskönyvet, ha
már ilyen remekül főz. Nevetve mutatja beszélgetésünkkor az elegáns,
fekete bőrbe kötött vaskos könyvet, melyet tőle kapott, még 2008ban. A recepteknek szánt kötetbe lapozva, a Vincze László által készített, gyönyörű merített-papír lapokon egy árva sor sincs az ajánláson
és egy közös fotón kívül. Pedig hamarosan papírra kell vetnie fantasztikus receptúráit, hogy legközelebbi álma, a budapesti négy új my
soup üzlet megnyílhasson.
Sz. N.

levesjegyek a hajléktalanoknak

Albert István, a Rotary Club Szentendre aktuális elnöke 250 darab
levesjegyet adott át Köves Ferencnek, az „Érted” Szentendrei Városi
Hajléktalanok Menedékhelyét üzemeltető Vöröskereszt képviselőjének. A levesjegyek ötlete Hancz László klubtagunkban fogalmazódott meg még 2013-ban. A tavalyi tapasztalatok és pozitív
fogadtatás alapján idén részben az adventi gyűjtés során felajánlott
összegekből folytatták a projektet.
A levesjegyeket az „Érted” Szentendrei Városi Hajléktalanok Menedékhelyét felkereső rászorulók kaphatják meg, melyeket a Kossuth
Lajos utca és a Petőfi utca sarkán található MySoup levesbárban
tudnak egy pohár meleg és ízletes levesre váltani. Az adomány hozzávetőlegesen két hónapra biztosítja a meleg ebédet a szálló lakói
számára.
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Január 17-én hét csoportban megkezdődtek a megyei téli műfüves
bajnokság mérkőzései, melyeket az MLSZ Pest Megyei Igazgatósága
hirdettet meg. Hat Szentendre környékbeli csapat került az "E" csoportba, amelynek mérkőzéseit a Pomáz ICO SE új, műfüves pályáján
játsszák.

Az i. fordulójának eredményei
Pomáz iCO Se – Szentendre vSe 6-2 (2-0)
g.: Sergő m. (3), léhi l., léhi D. és Bocskai i. (öngól), ill. Dalkó S.
(2).

Úgy tűnt, hogy a másodosztályú pomáziak előbbre tartanak a felkészülésben. A harmadosztályú SzVSE előtt adódott az első komoly helyzet, de a Pomáz kapuját ezen a meccsen kölcsönben védő Németh
Simon (szentendrei) megkaparintotta a labdát a két helyzetben levő
vendégcsatár elől, akik egymásra vártak, illetve eltrükközték a lehetőséget. Ezt követően a hazaiak okosan járatva a labdát, kivárták a jó
indítási lehetőségeket, és a félidőig két gólt lőttek (2-0). Két gyors góllal kezdődött a második játékrész: Dalkó Soma révén: 2-1 lett, két
percre rá Sergő Márton növelte a pomázi előnyt.
A játék képe nemigen változott, a pomáziak pontosabban indítottak
és rendre megbontották a szentendrei védelmet, amelyből sérülés
folytán a középső védő, Szaka kényszerűen kivált. Szentendre nagyon
megérezte két irányító középpályása - Szabó Gy. és Krasznai V. –, valamint jobbszélsője – Lukács G. – hiányát. A Pomáz jobb volt, de a
gólkülönbség túlzott. A játékvezetésre nem lehetett panasz, bár egy
túl keményre sikerült pomázi becsúszás minimum a veszélyes játék
címet megkaphatta volna, de nem így történt.

Pile–Szántó SC – Pilisszentiván Se 1-3 (1-1)
G.: Danku T., illetve Tasnádi T (2) és Thoma Z.
A másodosztályú PILE-Szántó jól tartotta magát elsőosztályú ellenfelével szemben. A szentiváni edző elmondása szerint viszont csapata
az első osztályú és a harmadosztályú tartalékcsapatból kényszerűen
állt össze, így érthető volt a kiegyenlített küzdelem, bár az első 20-25
percben a szentivániak pontosabban adogattak, igaz, veszélytelenül.
Az első gól a 35. percben született, ezután egyre folyamatosabbá vált
a PILE-Szántó játéka és egyenlítettek Danku révén. A II. félidőre a rutinos Perger is pályára lépett a szentivániaknál, és az első félidőben
is látott sokpasszos játékukkal felülkerekedtek.
A mérkőzéseket sok pontatlanság jellemezte, ami nem is csoda, hiszen idény eleje előtti időszakban vagyunk.

Dunabogdány Se – Budakalászi mSe 1-8 (1-3)
G.: Fehér N., illetve Erőss T. (6, ebből a 2., 3., 4.=mesterhármas), Szalontai B., Széll T.
A másodosztály élcsoportjába tartozó Budakalász elgázolta a harmadosztályba visszaesett, szebb napokat látott bogdányiakat. A 21
éves, de immár hetedik éve Kalászon focizó Erőss Tamás brillírozott,
hatszor volt eredményes.

rangadót nyertek a szentendrei
kosaras lányok

A tabella harmadik helyén álló szentendrei kosaras lányok a második helyezett DMTK Haraszti Sasok csapatát fogadták Leányfalun. A
hazai alakulat kitett magáért, és 56-52-re legyőzték a vendégeket.

Nagy küzdelem

Szentendrei kSe - közgáz „A” 61-85, NB ii. férfi kosárlabda
Lendületesebben kezdett a vendégcsapat, és az első negyedben 7
pontos előnyre tett szert. A félidőig sikerült ezt a hátrányt egypontosra
csökkenteni (40-41), és úgy tűnt, talán meg is fordítható a mérkőzés.
Sajnos jött a 3. negyed, amelyben a Közgáz csapata egyrészt kiválóan

dobta a hárompontosokat, az edzőjük pedig megjegyzéseivel megzavarta a játékvezetők tevékenységét. Sok fordított ítélet született, a
bordómezes vendégek betörés-belemenéseit sorra hazai szabálytalanságnak minősítették, így a vendégek fokozatosan elhúztak, és húsz
pont körüli lett a különbség. A 4. negyedben sem változott a játék
képe, a mieink néhány ziccert ekkor is kihagytak, a Közgáz pedig a felzárkózási lehetőségek pillanataiban mindig bedobott egy-egy hárompontost. Nagy küzdelemben kiderült, hogy – sajnos – nem tudjuk a
magassági fölényünket kihasználni. Hozzájött a kapkodás, a labdaeladások és a „sporik” 3. negyedbeli néhány ítélete.
Gerlai Péter
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AdáSvétel

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

Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, kisebb-nagyobb festményeket, ezüst-,
bronztárgyakat, 6-12 személyes
étkészletet, Kovács Margit porcelánokat. Régi álló, fali, díszórákat, könyveket, régi katonai
kitüntetések tárgyait, teljes hagyatékot. Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com.

álláSt KereS

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

Az Erdész Galéria (Bercsényi u.
4.) design részlegébe munkatársat keres. Érdeklődni nyitvatartási időben lehet a helyszínen,
vagy 06-30-966-5855.

álláSt KÍNál

A Rab Ráby Vendéglő keres
szakképzett, nyelveket tudó felszolgálót, és főzni. tálalni tudó
szakácsot. Tel. 06-20-980-9274,
06-20-340-5706.

A Díjbeszedő Holding Zrt.
Leolvasási Főosztálya
Fogyasztásmérő leolvasó
munkatársakat keres, elsősorban
a környező településeken található
fogyasztásmérők leolvasására.

Leendő munkatárs fő feladatai:
• meghatározott ütemezés szerint a
közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek leolvasása, a fogyasztási adatok
rögzítése, fotók készítése
Elvárások:
• minimum 8 általános
• fizikai alkalmasság, terhelhetőség
• pontosság, precíz munkavégzés

Nyelvtanárokat keres piacvezető
nyelviskola. Tel: 20 5424548

ezOtérIA

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.

eGéSzSéG

Körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.

Érszűkület kezelése szén-dioxidfürdővel. Nehézjárás, görcs, hidegérzet esetén próbálja ki a
Mafetta-kezelést. Tel. 06-30340-1392.

KIAdó lAKáS

Pismányban lakrész egy főnek
kiadó. 50 ezer Ft-rezsivel. Tel.
06-70-301-0948.

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

Keresek hosszú távra bérelhető, bútorozatlan házat vagy
házrészt, főleg a belvárosban.
Tel. (26) 718-003, 06-70258-8562.

A pályázat elbírálásánál előnyt
jelent:
• saját tulajdonú segédmotor/motorkerékpár/gépkocsi

Amit kínálunk:
• Hosszú távú munkalehetőség
• alapfizetés + teljesítményarányos
jövedelem

Jelentkezés:
Magyar nyelvű fényképes szakmai
önéletrajzát küldje a gyorgy-sandor@dbrt.hu e-mail címre.

További információ
a 06-30-977-76-79 telefonszámon
kérhető.

Garázs kiadó: Kossuth u. 23.
Raktárnak és nappali autómegőrzésnek is megfelelő. Tel.
(26) 313-107, reggel és este.

lAKáS, INGAtlAN

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes építkezőnek eladó. Irányár:
11 millió Ft. Tel. 06-30-6057199.

Kertes házi lakások (40-180
nm-esek, igény szerint) 190 000
Ft/nm áron eladók. Tel. 06-30949-6456.

OKtAtáS

Matematikából és fizikából korrepetálást, érettségi vizsgára
tesztlapokkal ellenőrzött felkészítést vállalok. Tel. 06-30-8553543.

Érettségire felkészítés magyarból, történelemből. Korrepetálás. fejlesztő irodalomterápia.
Tel. 06-30-540-5639.

SzOlGáltAtáS
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munkaügyi nyilvántartását teljes
körű adatszolgáltatással. Tel.
06-30-626-2818.

Bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-, ácsmunka! Tel. 06-70-5781468.

Jelmezek kölcsönzése nagy választékban (gyermek és felnőtt)
Szentendrén, a Kucsera F. u.
4/A.-ban. Tel (26) 317-919, 0620-924-9125.

Tiffany-tükrök, -lámpák, -bútorüvegek készítését, javítását vállaljuk. Tel. 06-30-990-8133.

Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. tel. 06-20-5143323.

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel.
(26) 788-367, 06-30-950-4187,
Mezei Sándor.

ÜdÜléS

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

Vállalkozási szakon végzett regisztrált mérlegképes könyvelő
szolid áron vállalja kft., bt.,
egyéni vállalkozó könyvelését,

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

baleTT-TereM • klubHelyiség • barlang
Bővebb információ, időpont-egyeztetés az alábbi elérhetőségeken:
Szentendrei Kulturális Központ /DMH/
2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a.
telefon: 26/312-657
e-mail: dmh@szentendre.hu
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2014 karácsonyán a Máté Fotó-Optika a szentendrei Családsegítő szolgálat segítségével kiválasztott két rászoruló
családot, akiket megajándékoztak 1-1 dioptriás szemüveggel. az éles látást mindenki megérdemli!

Apróhirdetések:
www.szevi.hu

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

A város hírportálja!

www.szevi.hu
E-mailcímünk:

szevi@szentendre.hu
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várOS

Szerb miniszteri delegáció látogatott
Szentendrére

Snežana Bogosavljević Bošković mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszter asszony vezette delegáció érkezett
fazekas Sándor földművelésügyi miniszter meghívására magyarországra, január 20-án.

FOTÓK: PARASZKAY GYÖRGY

A tárgyalások fontos témája volt Szerbia uniós csatlakozása, továbbá szóba került a magyar földtörvény és annak tapasztalatai,
valamint a kistermelőknek nyújtott támogatások. Érintették a génmódosított szervezetek (GMO-k) kérdéskörét is – jelezte az MTI
szerint Fazekas Sándor.
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A miniszteri megbeszélés után a szerb küldöttség ellátogatott
a budapesti Nikola Tesla szerb iskolába, utána Vukovits Koszta,
a szentendrei szerb önkormányzat elnöke meghívására Szentendrére utaztak.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy
Szentendre büszke szerb múltjára és különösen nagy értékének
tekinti a város történelméből fakadó sokszínűségét. A Vukovits
Koszta vezette városlátogatáson megtekintették az országban
egyedülállóan gazdag szerb kulturális és történelmi értékekkel
bíró szerb egyházi múzeumot és templomokat.

