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Megnyílt Szentendre 8. tagóvodája

Január 14-én tartották az Egres úti óvoda ünnepélyes átadóját,
bár az épületet már pár nappal korábban birtokba vették a gyerekek. Az eseményen részt vett Vitályos Eszter EU-fejlesztésekért felelős államtitkár, Verseghi-Nagy Miklós polgármester,
Gyürk Dorottya, Petricskó Zoltán és dr. Török Balázs alpolgármesterek, dr. Dietz Ferenc korábbi polgármester, Hajnal Szilvia
óvodaigazgató és Nagyné Földi Anett tagóvoda-vezető.

A polgármester beszédében kiemelte, hogy kevés örömtelibb feladata lehet egy városvezetőnek, mint hogy óvodát építsen és adjon
át. Mint mondta, Szentendre gyarapodó város, sok a ﬁatal, a gyermekek száma az országos átlagot messze meghaladja. Az óvodaprojekt 2013-ban indult, akkor született meg a döntés az
EU-támogatásról, 2014 szeptemberében tették le az alapkövet, ma
pedig a gyerekek már birtokba is vették a város nyolcadik tagóvodáját, amely száz gyermek befogadására alkalmas. Jelenleg 36 gyermek
jár ide, szeptembertől tervezik a teljes létszámmal való üzemeltetést.
Beszédét Böjte Csaba gondolatával fejezte be, aki szerint az a legfontosabb, hogy a gyerekek jókedvűek legyenek, ezért ő is azt kívánja, hogy a gyerekek örömben, derűben éljenek és játszanak itt,
hiszen a feltételek adottak: szép, korszerű és mindent igényt kielégítő
az óvodaépület.
Vitályos Eszter államtitkár a miniszterelnök szavait idézte, aki szerint
az óvoda az alapja az oktatási rendszernek. Ő is, mint óvodás kislány

édesanyja, tudja, milyen fontos a szép és inspiráló környezet, ahol a
gyerekeknek jól érzik magukat. Most újabb ilyen hellyel gazdagodott
a város, a térség, az ország. A kormány számára kiemelten fontos a
családok támogatása, melyre több milliárd forintos forrást biztosítanak. Ebbe a bölcsőde- és óvodaépítésen kívül beletartoznak az
ingyenes gyerekétkeztetés, a családi adókedvezmények, az otthonteremtési kedvezmények.
Hajnal Szilvia óvodavezető megköszönte a városvezetésnek, hogy
legszebb álmukat teljesítették, amellyel két problémát oldhatnak
meg egyszerre: egyrészt nem kell évente mintegy 50-60 gyermeket
visszautasítani, másrészt a többi óvodában is tudják csökkenteni a
gyereklétszámot.
Nagyné Földi Anett tagóvoda-vezető elmondta, hogy az új óvoda
programjában a zene áll az első helyen, amelybe beletartozik a népzene, a komolyzene és a kortárs zene is. Mindent ennek rendelnek
alá, és ehhez sok zenei eszköz áll a rendelkezésükre.
Az ünnepség zárásaként Vitályos Eszter átadta Hajnal Szilviának az
óvoda díszkulcsát, amely – utalva az óvoda programjára – violinkulcsot ábrázolt.

Dr. Dragon Pál sajnos már nem érhette meg az óvoda átadását,
pedig, mint a körzet képviselője, ő vetette fel elsőként egy óvoda építésének szükségességét, melyet a programjába is bevett. Évtizedeken keresztül napirenden tartotta az építés szükségességét, és
lobbizott a megvalósításáért.
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VÁROS
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
Belváros: Koós Ervin r. főtörzszászlós
(koose@pest.police.hu)
Pismány: Horváth Tamás r. törzsőrmester
(HorvathTamas@pest.police.hu)
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós
(GatiL@pest.police.hu)
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós
(AntaliczF@pest.police.hu)
Püspökmajori lakótelep: Király Gergő r. főtörzsőrmester
(KiralyG@pest.police.hu)
Vízmű (27) 511 511
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
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás
Hétfő
8:00-20:00
K-Sz-Cs
8:00-16:00
8:00-13:00
Péntek
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
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: 26-312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet:
Bükköspart 27., tel.: 26-312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 9-13-ig gyermekorvos,
13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.
Gyógyszertári ügyelet
ÜGYELETI DÍJ ESTE 9 ÓRÁTÓL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9-óráig
Hétfőn Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy. út 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
Dózsa Gy. út 20. (Lidl mellett) Tel. 319-354
Szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária út 33. Tel. 787-796
Vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13-ig
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Vasárnap 21 órától ügyeletes
Január 31. Szent Endre Gyógyszertár
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

Csaló „rokonok”

rENDőrSéGi HírEK

A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya eljárást folytat csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki december 16-án 22
óra körül vezetékes telefonon felhívott egy
idős pomázi asszonyt, és magát a sértett ﬁának adta ki. A telefonáló elmondta, hogy
bajba került és készpénzre van szüksége.
Ekkor a sértett közölte, hogy nincs pénze, így
a férﬁ kérésére összekészítette az ékszereit,
amit a ház előtt odaadott egy ismeretlen férﬁnak, aki azt állította, hogy ő a ﬁa barátja. A
bűncselekménnyel okozott kár meghaladja
az 500 ezer forintot. December 28-án és 29én is megkíséreltek elkövetni a fenti módszerrel csalást, azonban a sértettek gyanút
fogtak, így károkozás nem történt. Az ismeretlen tettes mindkét alkalommal a késő délutáni órákban – 18 óra után – telefonált, és
a feljelentők unokájának adta ki magát.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén az elmúlt időszakban több
olyan csalást követtek el vagy kíséreltek meg
elkövetni ismeretlenek, ahol valamilyen rokonnak adták ki magukat, és egy velük történt eseményre, például balesetre
hivatkozva készpénzt vagy ékszert kértek a
főként idős sértettektől. Ezt az elkövetési
módszert leginkább a kevés hozzátartozóval
rendelkező, egyedül élő időseknél alkalmazzák a csalók. Sokszor még néhány részletet
is ismernek a hivatkozott személy magánéletéből, így a meséjük még hihetőbb.
Az ilyen, vagy ehhez hasonló bűncselekmények megelőzése érdekében az alábbiakat
javasoljuk:
• Tartsák rendszeresen a kapcsolatot időskorú hozzátartozójukkal!
• Tájékoztassák őket arról, ha elutaznak,
hogy ne lehessen mondvacsinált indokokkal
megtéveszteni őket!
• Nyomatékosan, többször ﬁgyelmeztessék
őket a fenti esetekhez hasonló elkövetési
módszerre. Tanítsák meg nekik, hogy ha ismeretlen számról keresik őket hozzátartozóra hivatkozva, akkor először ellenőrizzék le
a történetet a hivatkozott rokonnál az általuk ismert számon!
• Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak
szóba idegenekkel még akkor sem, ha egyébként jó szándékúnak, kedvesnek tűnnek.
Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnak vagy megpróbálják Önöket vagy
hozzátartozójukat hasonló módszerrel becsapni, értesítsék a rendőrséget a 107 vagy
112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén!

Köszönjük képviselő asszony!

1970-ben költöztem be az Izbéghez közeli
Nyár utcában emelt kis lakótelepre, amely
mellé azóta egy több emeletes másik lakótelep is felépült. Azt körül is vették új utakkal. A
mi utunk azonban félbe maradt. Igaz, az egyik
lakó, Kertész Márton különböző kövekből ki-
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Kábítószert tartott magánál

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati
Osztálya nyomozást folytatott kábítószerbirtoklás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy 31 éves pomázi lakos
ellen. K. Istvánt 2015. szeptember 13-án
rendőrök igazoltatták Budakalászon, mivel
a motorkerékpárján nem volt hatósági jelzés. A rendőrök a férﬁ ruházatának átvizsgálása során, az övtáskájában alufóliába
csomagolt kábítószergyanús növényi anyagmaradványt találtak. A 31 éves férﬁt a rendőrök elfogták és előállították. Az eljárás
során az igazságügyi szakértő K. István szervezetében kannabisz származékot mutatott
ki, valamint a férﬁtól lefoglalt kábítószergyanús növényi származék is kábítószernek
minősülő anyag volt. A vizsgálók a férﬁt gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene befejezték
az eljárást, és vádemelési javaslattal éltek az
illetékes ügyészségen.

PályáZAT

Eladó ingatlan

Szentendre Város Önkormányzat
pályázati felhívást tesz közzé
a tulajdonában álló ingatlan
értékesítésére

• Szentendre, Futó utca 2. szám alatt lévő
1850 hrsz-ú ingatlan (lakóház és udvar)
Alapterület: 336 m2
Hasznos alapterület: 131 m2
Bruttó induló (licit) ár: 37 600 000 Ft
Pályázati biztosíték: 1 000 000 Ft

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni,
a részletes pályázati kiírást beszerezni
Szentendrei Közös Önkormányzat Hivatal
Ügyfélszolgálatán (2000 Szentendre, Városház tér 3.) lehet. További információt
előre egyeztetett időpontban a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájánál kaphat.
Időpont-egyeztetés: 26/785-088
kovacsics.roberta@szentendre.hu
A pályázati ajánlatot benyújtani Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába
kell, vagy postai úton a 2000 Szentendre
Pf. 54. címre.
A pályázati hirdetmény teljes szövege a
www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos
honlapján is megtekinthető.
A pályázatokat a hivatal iktatójába (Városház tér 3., I. emelet) február 26-án 9.00
óráig kell benyújtani.

egészítette, és évtizedeken át gondozta azt.
Általa így könnyebben juthattunk be a szemben lévő élelmiszerboltba, és indulhattunk
útra a városba. Végre, 45 év után, 2015-ben
Zakar Ágnes szorgalmazására befejezték az
utunkat. Nagy segítség ez az idősebb lakóknak
és a babakocsit toló ﬁataloknak.
Pethő Zsoltné Németh Erika

2016. január 25.

A LAP TÉMÁJA

Az év legnagyobb helyi fejlesztése:

Dunyha-program 2016
MEGHOZTA GYÜMÖLCSÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT
ÉS A CIVIL SZFÉRA ÖSSZEFOGÁSA

interjú Verseghi-Nagy Miklós polgármesterrel

• Tavaly év végén kaptuk a jó hírt: valamennyi, az „Otthon Melege” pályázaton indult szentendrei társasház támogatást nyert
a kormány által a társasházak számára meghirdetett energetikai
korszerűsítési pályázaton. Minek köszönhető ez a páratlan siker?

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a pályázati lehetőségről idejében és teljes körűen tájékoztassa az érdekelteket. A
nyomtatott sajtóban és online felületeinken is felhívtuk a ﬁgyelmet a
pályázati kiírásra. De ezen túlmenően is szerepet vállaltunk a társasházak sikeres pályázásában egyfajta projektmenedzsmentként: az
önkormányzat a helyi Dunyha-program keretében segítette a társasházakat a pályázatok előkészítésében, ellátta a pályázókat a szükséges információkkal, támogatást nyújtott a pályázatok határidőre való
benyújtásához.

• Az önkormányzat és a civil szféra együttműködése tehát gyümölcsöző volt, hiszen minden egyes pályázó támogatást nyert
a városban. Mit jelent ez pontos számokban?
Szentendrén ezzel egész pontosan 582 lakás energetikai korszerűsí-
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tése valósulhat meg 2016-ban, összesen 465 millió Ft állami támogatással, közel egymilliárd forint
összértékben. Ez lesz az év legnagyobb korszerűsítési beruházása a városban, mely számos család
életminőségében eredményez javulást, és nem
utolsósorban környezetünk védelmében is fontos
lépést jelent.

• Tudható már, hogy milyen ütemezésben
zajlik majd a munka, mikor kezdődik és meddig tart?

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a támogatási szerződést 2016
márciusáig minden társasháznak meg kell kötni, a felújítási munkálatokat pedig a szerződés megkötését követő egy éven belül el kell végezni. A munkálatok ütemezése a szerződéskötést követően történik.
Jelenleg a szükséges dokumentumok beszerzése tart, ezzel kapcsolatban a Városfejlesztési Iroda a múlt héten tartott egyeztetést a
közös képviselőkkel.

• A gyakorlati megvalósítás során mi lesz az önkormányzat szerepe a folyamatban?

2015 tavaszán született önkormányzati döntés arról, hogy a Dunyhaprogram bővítésével a város támogatja azon társasházakat, melyek
az „Otthon Melege” program energetikai korszerűsítési pályázatán
indulnak. A döntés egyértelműen jónak bizonyult, a 26 pályázó, 26
nyertes aránnyal a siker kézzelfogható. Egyértelmű, hogy az együttműködést fenntartjuk, a projektmenedzsmentet a megvalósítás első
lépésétől az utolsóig támogatni fogjuk.
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VÁROS

A DUNAKANyAri
CSATOrNáZáS HírEi
Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz
tartozó települések csatornahálózatának bővítése tárgyú, KEOP-1.2.0/B-10-2010-0061
azonosító számú csatornázási projekt, mely
öt település (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor) csatornahálózatának bővítését foglalta magába,
2015. december 31-én lezárult, a pályázat
pénzügyi elszámolása folyamatban van. A beruházásban érintett aszfaltos úthálózat eredeti állapotra való visszaállítása sok helyen
még nem történt meg. Ennek oka, hogy a téli
időjárási viszonyok között aszfalt-helyreállítási feladatokat nem lehet végezni. Az aszfaltos és egyéb utak végleges helyreállítására
várhatóan március második felében, illetve
áprilisban kerül sor.

A pályázatban lévő közel 60 km gerinccsatorna, és a 3049 telken belüli kiállás elkészült.
A beruházás nagyságára való tekintettel előfordulhat, hogy néhány ingatlan esetében elmaradt a telken belüli kiállás megépítése.
Kérjük azon ingatlantulajdonosok jelentkezését, akik ﬁzetik az érdekeltségi hozzájárulást, s ennek ellenére nem alakították ki
telkén belül a rákötés lehetőségét, szíveskedjen bejelentést tenni a Dunakanyari
Csatornázási Társulásnál az alábbi elérhetőségek egyikén:

email: dcstiroda@pocsmegyer.hu
telefon: 26/814-843

Kérjük továbbá az érintetteket, hogy a megépült hálózatra a rákötéseket még ne kezdjék meg, mert a rendszer még nem kapott
működési engedélyt. A leendő szolgáltatók
feladata, hogy a Katasztrófavédelemhez mihamarabb benyújtsák az ehhez szükséges papírokat. Amint az engedély megérkezik, a
lakosság értesítést kap arról, hogy megkezdheti a gerincvezetékre való rákötést.

A házi bekötések kiépítéséhez a szolgáltató
DMRV (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu),
Fővárosi Vízművek Zrt. (Szigetmonostor,
Pócsmegyer) által jóváhagyott bekötési terv
szükséges. A tervet minden ingatlantulajdonosnak egyénileg kell elkészíttetni. A jóváhagyást követően a házi bekötés kiépíthető,
azonban a két végpontot, vagyis a meglévő
belső vezetékre való rákötés és a most megépült kiállásra való rákötés pontját szabadon
kell hagyni, nem lehet betemetni. A meg-

épült belső hálózatot a szolgáltatók – a működési engedély meglétét követően – egy
helyszíni szemle keretében veszik át a lakosoktól, ahol ellenőrzik, hogy a kiépítés a terveknek megfelelően történt-e. Az engedély
nélküli bekötés szigorú szankciókat von maga
után!

A bekötési tervek elkészíttetését már nagyon
sokan megkezdték, azonban a tervezők még
nem tudják benyújtani a szolgáltatókhoz,
mivel az ehhez szükséges geodéziai terv nem
áll rendelkezésükre. Ezt a tervet a kivitelezőnek (Dunakanyar Konzorcium) kell prezentálni a beruházás befejezését követően. A
tervek ellenőrzése és elfogadása jelenleg is
zajlik a két szolgáltatónál.

lakossági önerő

A projektben érintett 3049 ingatlantulajdonos 2012. január 1-jével kezdte meg a 240
000 Ft érdekeltségi hozzájárulás megﬁzetését. A többség OTP Lakástakarékpénztár
szerződést kötött, melynek lejárata 2018. év
eleje.
A projekt Támogatási Szerződésének aláírásakor (2011.12.19.) a támogatás mértéke
84,63% volt. A beruházás ideje alatt a támogatás mértéke 92,24%-ra emelkedett, valamint a Társulás (öt önkormányzat) több
alkalommal pályázott a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumhoz önerő támogatásra, melyet
sikeresen elnyert. Mindezekre hivatkozva elmondható, hogy a projekt során az önerőszükséglet jelentősen csökkent.
A beﬁzetések nagy része az OTP Banknál,
másik része az érintett lakosokból létrejött
Társulatnál gyűlik. A mai napig felhasználásra
csak az az összeg került, mely szükséges volt
a projekthez. Igaz, a beruházás és ezzel egyidejűleg a projekt lezárult, azonban ennek is,
mint minden európai uniós pályázatnak öt
éves fenntartási ideje van (2020. december
31-ig). Ez azt jelenti, hogy ezen idő alatt mind
a Magyar Állam, mind az EU bármikor ellenőrizheti a beruházást. Évente fenntartási jelentést kell készíteni, mely során igazolni kell
a pályázatban szereplő környezetifenntarthatósági mutatókat, indikátorokat. Ilyen indikátor pl. a lakossági rákötések száma.
Amennyiben a lakossági rákötések nem fogják elérni az elvárt mennyiséget, a Társulás
komoly bírságra számíthat.
Erre hivatkozva, valamint arra, hogy az OTP
LTP-k csak 2018-ban járnak le, a Társulás Tanácsa úgy döntött, hogy a lakossági önerő elszámolása a fenntartási idő végén fog
megtörténni.
Dunakanyari Csatornázási Társulás

A projekttel, káresetekkel kapcsolatos
bejelentések:
Csepregi András projektvezető
Telefon: 20/951 4827
E-mail: csepregi.csatorna@hid.hu
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Januári munkák

A Dunakanyar Konzorcium kivitelezői januárban a Kakukk, az Áfonya, a Nárcisz utcában
állították helyre a nyomvonalat zúzottkővel,
illetve a Fürdő utca feletti parkoló is zúzottkő
terítést kapott. Az időjárás függvényében a
végleges úthelyreállítások, az aszfaltozások
kivitelezése márciusban, áprilisban kezdődnek.

2016. január 25.

Testületi
hírek

A
képviselőtestület január
21-én tartotta
idei, első ülését
a Városházán.

Befejeződött a csatorna-beruházás

Az utolsó tájékoztatót hallgatták meg a képviselők a pismányi csatornázásról, ugyanis a projekt megvalósult, jelenleg az adminisztratív
zárása zajlik. Tavaly december 14-től 18-ig tartott a műszaki átadás-átvétel. December 21én a kivitelező megkapta az önkormányzattól
a garanciális hibalistát, a projekt hivatalos záróünnepségét december 22-én Pócsmegyeren
tartották.
December 31-én megszűnt a kommunikációs
feladatok ellátásáról szóló szerződés a Szentendrei Kulturális Központ és a Dunakanyari
Csatornázási Társulás között. A további tájékoztatás – a honlap üzemeltetése, bejelentések fogadása – a DCST üzemeltetésébe
került át. Az információs zöldszám 2016 januárjában megszűnik, kommunikálása a lakosság
felé szintén a Társulás hatáskörébe kerül. Több
képviselő kérte, hogy a lakosságot időben tájékoztassák az úthelyreállításokról és a hibajavításokról. Dr. Török Balázs alpolgármester
elmondta, hogy a lakosokat névre szóló levélben tájékoztatták, a hibák felmérése és kijavítása folyamatosan zajlik, és lesznek még utak,
melyek a kivitelezés befejezése után önkormányzati forrásból újabb aszfaltszőnyeget
kapnak.

Nemzetiségi önkormányzatok

A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében a helyi önkormányzat a helyiséghasználatra, valamint a további feltételek
biztosítására és feladatok ellátására vonatkozó
megállapodást köt a nemzetiségi önkormányzattal, melyet minden év január 31. napjáig
felül kell vizsgálni. Jelenleg hét nemzetiségi önkormányzat működik Szentendrén: cigány,
görög, horvát, lengyel, román, szerb, szlovák.
A velük kötött megállapodásokat az államháztartásról szóló törvény változása miatt kellett
módosítani.

Nincs változás a Kulturális
Központban

A Szentendrei Kulturális Központ nKft. ügyvezetői tisztségre kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánították, mert a két pályázó közül
egyik sem felelt meg teljes egészében a kiírásnak. A Kft.-t továbbra is Solymosi Heléna mb.
ügyvezető irányítja.

Parkolási rendelet módosítása

A képviselők több ponton is módosították a
város forgalmi és parkolási rendjéről, a parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló
rendeletet. Bővítették a munkavállalói bérlet
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vásárlására jogosultak, illetve a ﬁzető parkolóban díjﬁzetés nélküli várakozásra jogosultak
körét. A belváros sorompóval védett területeire történő behajtás esetén a távirányító viszszaadásakor az igénylőnek visszaﬁzetik az
általa ﬁzetett 12 000 Ft térítési díjat.

Helyi Esélyegyenlőségi Program

A képviselők elrendelték a 2013-ban elfogadott, a 2013-2018. közötti időszakra szóló
Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) felülvizsgálatát. A felülvizsgálat során az önkormányzat a 2013-2015 között megvalósult
programokat ellenőrzi, illetve újabb javaslatokat tesz, terveket készít a megvalósításra. A felülvizsgált programot március 30-ig terjesztik
a testület elé. A HEP kétévenkénti felülvizsgálata törvényi előírás.

Szerkezetátalakítás
a Ferenczy Múzeumban

A Ferenczy Múzeum az elmúlt három évben
rendre jelentős adósságot halmozott fel. A tavaly decemberi testületi ülésen elfogadott
költségvetési előirányzat-módosítás lehetővé
tette a korábbi adósság maradéktalan rendezését, ám ahhoz, hogy a múzeum a pénzügyi
stabilitást fenntartva működjön, szükségessé
vált az eddigi szerkezet átalakítása, melyről
részletes szakmai anyagot kértek a képviselők
a múzeum igazgatójától. A mostani ülésre benyújtott anyagot néhány képviselő hiányosnak
tartotta, illetve pénzügyileg tarthatatlannak.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester szerint a
tervezett átalakítás szükséges a további fenntartói intézkedések meghozatalához. A képviselők végül elfogadták a tervezetet, illetve
hozzájárultak a múzeum alapító okiratának
módosításához.

Az átalakítás főbb elemei:
• Április 1-jétől a zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeum, a verőcei Gorka Múzeum és a tápiószelei Blaskovich Múzeum működtetését
átadják a Magyar Nemzeti Galériának, illetve
a Nemzeti Múzeumnak. Ezzel a döntéssel a
múzeumot a továbbiakban nem terhelik az
épületek fenntartási költségei, illetve 14,5 álláshely megszűnik.
• Egyelőre határozatlan ideig zárva lesz a Népművészetek Háza, az ott lévő babagyűjteményt visszaadják az adományozó örökösének.
• A múzeum jelenlegi 145 fős közalkalmazotti
létszámkeretét 2016-ban 110 főre csökkentik
több ütemben.
• A tervezett új kiállítási rendszer alapján a
MűvészetMalomban évente mindössze
három, de átfogó jellegű, nagy tárlat lesz (elsőként a szentendrei vonatkozású gyűjtemény
legjavát állítják ki), a Ferenczy Múzeumban
egyaránt helyet kapnak jelentős nemzetközi és
meghatározó hazai projektek, az egyik teremben pedig szentendrei kortárs művészeknek
biztosítanak bemutatkozási lehetőséget.
• Augusztus 25. és október 16. között (és
utána minden évben) a múzeum megrendezi
az Art Capital művészeti fesztivált és képzőművészeti biennálét, melynek keretében a
város mintegy hatvan helyszínén rendeznek
egy időben kiállítást.
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• Az intézmény új neve Ferenczy Múzeumi
Centrum lesz.

A Dunyha-program bővítése

Az önkormányzat 2012-ben indította el a társasházak energetikai korszerűsítését támogató Dunyha-programot. A támogatásának
köszönhetően Szentendrén országos viszonylatban is kiemelkedő számú, 26 társasház nyújtotta be pályázatát a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Otthon Melege felújítási pályázatára, melyen mindannyian támogatást is
nyertek. Az önkormányzat a nyertes társasházaknak segítséget nyújt a sikeres megvalósításhoz, melyhez a képviselők 25 millió Ft
forrást szavaztak meg.

A közösségi együttélés szabályozása

A helyi magatartási szabályok betartatásának
önkormányzati lehetőségei az elmúlt időszakban átalakultak, az önkormányzati törvény felhatalmazást ad a képviselő-testületeknek,
hogy rendeletben határozza meg a közösségi
együttélés alapvető szabályait. A most elfogadott rendelet alapján – többek között – büntetni lehet: a város jelképeivel, a természetes
és az épített környezet védelmével kapcsolatos szabályszegéseket; a közterület-használattal, köztisztasággal és zöldfelülettel, a
forgalmi renddel, a plakátok, falragaszok és
reklámhordozók elhelyezésével, a temetőkkel
és temetkezésekkel, illetve a zaj elleni védelemmel kapcsolatos szabályok megszegését.
A rendelet a szabályokat megsértő személyekkel szemben ötezertől ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírság, vagy természetes személyek esetén tizenötezer forinttól kétszázezer forintig, míg jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén
húszezer forinttól kétmillió forintig terjedő
pénzbírság kiszabását teszi lehetővé.

Műemlék-felújítás

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdetett Műemlék épületek állagmegóvásának támogatására, melyre az
önkormányzat a Kossuth Lajos u. 15. számú lakóingatlan homlokzat-felújításával pályázik. Az
igényelhető maximális támogatás: 13 millió Ft,
a kötelező saját forrás biztosítása 50%. A felújításának előfeltétele a tervezés is, melynek
költsége nem számolható el a pályázatban. A
tervezés összes költsége: 960 000 Ft + áfa.

Felfüggesztett határozat

A képviselő-testület tavaly novemberi ülésén
úgy döntött, hogy némely szelektív gyűjtősziget kiváltása érdekében a társasházak esetében bevezeti a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtést a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztő
KEOP projektjének keretében. Időközben
azonban egy törvénymódosítás miatt, illetve
a 240 literes hulladékgyűjtő edényekre kiírt
közbeszerzés eredménytelensége miatt a
képviselők úgy döntöttek, hogy a tavalyi határozat végrehajtását felfüggesztik, és a törvényben rögzített feladatok tisztázása után
döntenek a feladat végrehajtásának módjáról.
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évértékelés a képviselőkkel

Sorozatunkban az egyéni körzetekben megválasztott képviselőket kértük meg, hogy
számoljanak be a megválasztásuk óta eltelt egy év távlatában a tevékenységükről, a
körzetükben történt fejlesztésekről, a közeljövő terveiről.

4. számú választókörzet:
Horváth Győző

• Az elmúlt egy
év alatt milyen
változások történtek a körzetében?

A körzetemben
több épület és az
óvoda is megújult
az elmúlt időszakban a Concertopályázatnak
köszönhetően. A
program keretében a Hamvas Béla út 2-10
számú épülete újult meg, a kivitelezést a Kaloterm Építőipari Vállalat végezte az Önkormányzat és a Városi Szolgáltató segítségével. A
Fehérvíz utca 2–8. számú épület felújítása az
önkormányzat által koordinált Dunyha-program alapján valósult meg, dr. Török Balázs
városfejlesztési alpolgármester közreműködésével.
Sokat dolgoztunk azon Verseghi-Nagy Miklós
polgármesterrel, hogy a lakótelepen működő
kispostán két ablak működjön délelőttönként
is, ezt nemrégiben sikerült elérnünk.
A nagyberuházások mellett sok olyan felújítás
is volt, amelyek a lakótelepiek mindennapi
életét tették könnyebbé, komfortosabbá. A
Városi Szolgáltató segítségével megújultak a
buszmegállók, a játszóterek, több utcában történt sövénynyírás, gallyazás, kaszálás, csatornatisztítás, kátyúzás, elkezdődött a közösségi
kert kialakítása az oszlopok, a kerítés betonozásával. Karácsony előtt a Dunakorzóról áttelepített platánfákat ültették el.

• A körzetben milyen fejlesztést tart a legsürgetőbbnek?

Fontosnak tartom, hogy a többi ház is megújuljon a körzetben a panelprogram segítsé-

A Concerto beruházás egyik megújult épülete

gével. Jelenleg is tart a Barcsay iskola mögötti
füves pálya kialakítása a Városi Szolgáltató, az
iskola, a szülők, az önkormányzat közreműködésével, hogy a tornaórákat ne a bitumenes
pályán kelljen tartani – a pálya átadását tavaszra tervezzük. Fontos feladatunk még a
parkolóhelyek bővítése, különösen az uszoda
környékén. Távolabbi tervünk pedig, hogy az
idén elkészülő közösségi kert mellett olyan pihenőhelyet hozzunk létre, amely méltóan és
színvonalasan szolgálja a lakótelepiek igényeit.

• Elégedett az elért eredményekkel?

A lakók visszajelzése alapján azt mondhatom,
hogy igen. Úgy gondolom, hogy az elmúlt egy
évben összességében sokat fejlődött a lakótelep, reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik.
Munkámban nagy segítséget kapok a Püspökmajor Lakótelepi Baráti Körtől, amelyet 2006ban szerveztem újjá, jelenleg az elnökhelyettese vagyok. A közös képviselőkkel minden hónap első keddjén ülésezünk a Barcsay
iskolában, ahol egyeztetjük a lakótelep problémáit, gondjait, bajait, majd az igényeket
továbbítom az önkormányzat és a Városi Szolgáltató felé.

6. számú választókörzet:
Zakar ágnes

• Az elmúlt egy
év alatt milyen
változások történtek a körzetében?

Folytattam, amit
13 éve elkezdtem,
hogy a körzetben
élők élete minél
komfortosabbá,
kényelmesebbé
válhasson, és az
alapvető hibákat minél hamarabb kijavítsuk.
Mindig, így ebben az évben is arra törekedtem, hogy a fejlesztésekkel a lakosság megfogalmazott igényei, a lakossági fórumokon
elhangzottak alapján haladjunk. Az elmúlt egy
évben a körzetben történt nagyobb változások
voltak, hogy járdát építettünk a Nyár utcában,
járhatóvá tettük a Szegedi utcai gázlót a Városi
Szolgáltató segítségével, útfelújítás volt az
Íjász utcában, kátyúzás volt a Kovács László
utcában, a Bükkös-parton, a Kálvárián, a Vásárhelyi, a Szőke Lajos, a Szegedi utcákban, a
Lehel utca a mederátjárónál, valamint a Lévay,
a Festő és az Álmos utcákban.
A felsoroltak közül kiemelném a Nyár utcai
járda építését, amely már régi kívánsága volt
az itt élőknek. Folytatódott a korábbi időszakban elkezdett járdaépítés a Művész térnél,
melynek létrejöttében nagy része van Verseghi-Nagy Miklós polgármesternek. Ígéretet
kaptam arra, hogy jövőre sor kerülhet a Lehel
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utca hiányzó szakaszának felújítására is.
A Bükkös-parton egy vízátvezetést oldottak
meg a VSZ nZrt. munkatársai. A körzetben számos helyen vezettünk be sebességkorlátozást,
mint például Kálvária úton és a Kovács László
utcában. Nagy örömömre szolgál, hogy a vasvári és füzesparki lakók kérésére változás történt a szelektív hulladékgyűjtésben is.

• A körzetben milyen fejlesztést tart a legsürgetőbbnek?

A következő legfontosabb feladat, melynek
megbeszélései már meg is kezdődtek, a füzesparki útépítés negyedik szakaszának megvalósítása, melyre az önkormányzattól határozott
ígéretet kaptam. Fontosnak tartom, és szintén
ígéretet kaptam a vagyongazdálkodási irodától a Kálvária úti szociális bérlakások hibáinak
kijavítására 2016-ban. Határozott lépéseket
tettem a hiányzó közvilágítás pótlására a Bükkös-parton, amelyre az ELMŰ-től kaptam ígéretet. Most tervezzük – közösségi munkában
– a Bükkös-aluljáró lefestését Bádonyi Kinga
(Pucek) vezetésével, mely sajnos az utóbbi
időkben komolyan megrongálódott, így a VSZ
Zrt. segítségére lesz szükségünk. Többen kérték a Szentlászlói út buszmegállóinak korszerűsítését, ezt is tervbe vettem. Jó lenne, ha
mielőbb megvalósulhatna a biztonságos gyalogos átkelés az Álmos utca végén, a Kálvária
úton.
Sajnos a Lévai utca felújítása – pályázati támogatás hiányában – nem sikerült, remélem,
hogy ennek ellenére sikerül mihamarabb az
utca rossz állapotán javítani. Régi vágy a Füzesparkban egy játszótér megvalósítása és a
parkolási gondok kezelése, valamint a Vasvárin a megszüntetett szelektív hulladékgyűjtő
sziget helyett a szelektív hulladékgyűjtés megoldása és virágosítása. Legnagyobb sajnálatomra a Bükkös-parton állandó javításokra
volt szükség, mivel tavaly rendkívül gyakori
volt a rombolás.

• Elégedett az elért eredménnyel?

A korábbi ciklusban lezajlottak a nagy projektek, most több idő és energia jut a kisebb felújításokra. Úgy érzem, ezek eredményesen
zajlanak.

Új járda a Nyár utcában
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8. számú választókörzet:
Dombay Zsolt

• Az elmúlt egy
év alatt milyen
változások történtek a körzetében?

A választások után
azonnal nekiláttam a körzet feltérképezésének,
pontos
képet
akartam
látni
arról, hogy melyek
a legfőbb hiányosságok, problémák, lehetőségek. Ezek alapján gondoltam felállítani a feladatlistát, a prioritásokat. Sajnos azt kell, hogy
mondjam, elkeserítő lett az eredmény: Izbégen szinte minden utcával, járdával, vízelvezetéssel, zöldfelülettel, játszóterekkel bőven
vannak tennivalók. A város ezen gyöngyszeme
méltatlanul el lett hanyagolva, amolyan mostoha gyermekként volt kezelve. Nagy a város
adóssága a fejlesztések területén ebben a körzetben. A költségvetés azonban igen szűk lehetőségeket biztosított az idei évben
számunkra, ezért most egy híd felújítását, két
járdaszakasz újjáépítését, egy buszmegálló telepítését és egy parkosítást tudtunk megvalósítani. Amit eredményként könyvelek el, az a
zöldfelület kezelése, melyben nagyot léptünk
előre, de van még hova fejlődnünk.

• A felsorolt tennivalók közül melyeket
tartja a legfontosabbaknak?

A 8. körzetben annyi a sürgős fejlesztés, hogy
felsorolni is nehéz lenne. Ami biztos, hogy a
csapadékvíz-elvezetés és az utcák szilárd burkolattal való ellátása nem tűr halasztást. Ennek
megvalósítása nem csupán szépészeti beavatkozást, hanem életminőség-javítást jelentene.
Számtalan itt élő ember súlyos problémáját oldaná meg, hiszen a kellemetlenségek mellett
közvetlen veszélyben vannak az épületek, a
járművek, és bizony előfordult, hogy az emberek maguk is.

• A képviselői munka Önnek teljesen új.
Körülbelül ilyenre számított?

Ebben a kérdésben kettős érzések vannak
bennem. Egyrészről igen, mert nagyobb közösségek klasszikus értelemben vett képvise-

Szentlászlói út, járda – ilyen volt...
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lete nem volt újdonság számomra, bár ez azért
összetettebb feladat, mint amelyekkel korábban foglalkoztam. Másrészről nem, mert azt
gondoltam előtte, hogy a tisztesség, az odaﬁgyelés, a gondoskodás, a tisztelet embertársaink irányába, valamint a problémamegoldás
készsége a nagy munkabírás mellett elegendő
lesz ahhoz, hogy elérjem a céljaimat, melyeket
a körzetben élők igényei alapján határoztam
meg. Az igazság az, hogy ennél jóval több pozitív jellemző is kevés, ha a költségvetés behatárolja a lehetőségeinket. Mindenesetre
sportemberként megtanultam, hogy mindvégig küzdeni kell, és soha sem szabad feltett
kézzel beletörődni a pillanatnyi eredménybe.

10. számú választókörzet:
Pintér ádám
• Az elmúlt egy év
alatt milyen változások történtek
a körzetében?

A város Leányfalu
felé eső részén a
rendszerváltoztatás
óta talán tavaly történt a legnagyobb
beruházás közel
900 millió forint értékben. Nagyobb önkormányzati befektetéssel leaszfaltoztuk a Mandula utca alsó
szakaszát, 1+1 pályázat keretében szintén aszfaltszőnyeget kapott a Rügy utca, nyert a pályázaton az Áfonya utca lakóközössége is.
Játszóteret és ﬁtneszparkot alakítottunk ki a
Czóbel parkban, valamint a Mahart nagy hajóállomása is megújulhatott az önkormányzat
hozzájárulásával.
A legnagyobb beruházás azonban a csatornázás volt, mely összességében több mint 700 ingatlant kötött rá a csatornahálózatra, mellyel
jelentősen javul a terület ellátottsága, a környezetvédelmi szempontokról nem is beszélve. A projekt azonban jelentős csúszással
indult, és a közbenső szakaszokban sem sikerült a kivitelezőnek tartani az ütemtervet,
ezért sajnos igen nehéz év volt ez a környéken
lakóknak. Rengeteg bosszúsággal, kellemetlenséggel járt az építkezés, ami még nem zárult le, csak pénzügyi szempontból, mivel igen
sok terület rendezése, az utak helyreállítása és
a lakossági rákötések a hálózatra még hátra

...ilyen lett
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vannak. Ezúton is nagyon köszönöm az érintett telektulajdonosok türelmét, főképp pedig
a csatornázott területek fölött lakókét, akik
nem köthettek rá, mégis leginkább nekik kellett elszenvedni az építkezés okozta zűrzavart.

• Elégedett az elért eredménnyel?

Sajnos a csatornázás miatt kevesebb időm jutott más területekre, de összességében örülök, hogy véget ért a beruházás. Remélem,
hogy nyárra rendezve lesz a közterületek állapota, és az önkormányzat támogatásával megújulhatnak további utak is a körzetben, csak
utána mondhatom, hogy elégedett vagyok az
eredményekkel.

• A körzetben milyen fejlesztést tart a legsürgetőbbnek?

A legfontosabb a csatornázás után a főbb utak
teljeskörű helyreállítása, a vízelvezetési problémák megoldása. Dolgozunk azon, hogy
teljes aszfaltot kaphasson a Barackvirág utca,
ami a környék talán legfontosabb gyűjtőútja.
Emellett fontos lenne a 11-es út gyalogátkelőinek szigetessé alakítása a biztonság érdekében, valamint a járdák rendbetétele
a buszmegállókkal együtt. Fontos cél még a
kormány EuroVelo terveivel összhangban a
kerékpárút megújítása is, mellyel párhuzamosan szorgalmazunk egy árvízvédelmi beruházást is a Duna mentén élők házainak megvédése érdekében, legalább a közepes
árvizek esetén. Terveim közt szerepel emellett
egy, a püspökmajorihoz hasonló kültéri ﬁtnesz
park kialakítása is a Pap-szigeten.
Ha már a Pap-szigetnél tartunk, nagy lehetőség a körzetben a 2010 őszén megtalált termálvíz kihasználása, mely immáron fél
évtizede húzódik a bonyolult jogi helyzet és a
Vízmű kútja miatt. Bízom benne, hogy rövidesen sikerül megoldani a problémákat, és megvalósulhat egy mindenki számára hasznos
beruházás a sziget megújításával együtt.

• A képviselői munka Önnek nem új. lát
valami különbséget az előző időszakhoz
képest?

Sokkal jobbnak látom a korábbi időszakhoz képest szervezettséget a városban és a városházán. A változtatások nyilván nem mutatkoznak
meg azonnal, de például a közterületek állapotán már szerintem látszanak, remélhetőleg
a lakosság számára is egyre inkább érzékelhetőek.

Új aszfaltozás az Akácfa utcában
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Kedves Olvasóink!

Új jogi rovatunkban hónapról hónapra
aktuális és hasznos tudnivalókat oszt meg
Önökkel szakértőnk, dr. Pazicski Fruzsina.
Reméljük, a közérdekű információk segítenek abban, hogy tájékozottan, naprakészen intézhessék tennivalóikat, ne okozzon
meglepetést egy-egy új jogszabály vagy
rendelkezés.

Kft. tulajdonosok
ﬁgyelem!

A 2014-es jogszabályi módosításoknak
megfelelően 2016. március 15. napjáig
újabb kötelezettségnek kell eleget tennie
a korlátolt felelősségű társaságoknak. Az
új szabály értelmében 2016. március 15-ig
a jegyzett tőkét a jelenlegi 500 ezer forintról 3 millió forintra kell megemelniük az
érintett cégeknek, illetve a társasági szerződésüket is az új jogszabályoknak megfelelően kell módosítani.

A törzstőke emelése ügyvédek által elektronikus cégeljárás keretén belül végezhető, így amennyiben nem tette meg még
a törzstőke emeléssel kapcsolatos lépéseket, tanácsos ügyvédhez fordulni még
időben, hiszen az utolsó pillanatban már
elképzelhető, hogy nem tudja a cég határidőben teljesíteni kötelezettségét.
Habár a törzstőkét 3 000 000 Ft-ra kell felemelni szűkös határidőn belül, nem kell
megijedni, mivel a jogszabály több lehetőséget is felkínál arra nézve, hogyan emelhető meg a cég törzstőkéje anélkül, hogy a
tagok részéről történő azonnali beﬁzetés
történne, azonban ehhez a cég és a tagok
anyagi lehetőségeinek felmérése szükséges.

Felhívnám a ﬁgyelmet arra, hogy amenynyiben a cégek határidőben nem végzik el
a törzstőke felemelését, a céggel szemben
akár 100 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedő pénzbírság is kiszabható, így ajánlatos mihamarabb elvégezni a kötelező
módosításokat.

Jelen tájékoztatás nem
teljes körű.
Teljes körű jogi tanácsadásért forduljon jogi
képviselőhöz.
Dr. Pazicski Fruzsina
+36-20-284-2772

Párban
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A HáZASSáG HETE SZENTENDréN
– február 7–14.

A Házasság Hete mozgalom több mint egy
évtizede indult az Egyesült Királyságban,
ma már a világ huszonegy országában rendezik meg a Bálint-naphoz kapcsolódóan.
Magyarországon immár ötödik alkalommal előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal kívánják ráirányítani
a ﬁgyelmet a házasság, a család fontosságára.

A Házasság Hete országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva Szentendre is számos érdekes programmal ünnepli a Házasság Hetét.
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármestert kérdeztük a kezdeményezésről.

• Miért tartja fontosnak hangsúlyozni a
család és a házasság értékét?

A Házasság Hete felhívja a ﬁgyelmet
arra, hogy a gazdaság, a jogalkotás és a
politika is középpontba kell, hogy helyezze a családokat,
mert amennyire stabilak a családok, anynyira stabil a társadalom is. A család, a
gyerek pedig a nemzet fennmaradásának alapja.
A szentendrei városvezetés meggyőződésből
döntött úgy, hogy Szentendre csatlakozzon a
nemzetközi Házasság Hete mozgalomhoz.

• Nemcsak Ön, de közvetlen munkatársai
közül is sokan nagycsaládosok...

A város vezetésében, a polgármester úr közvetlen környezetében sokan vagyunk, akik boldog házasságban élünk, és az is megadatott
nekünk, hogy sok gyereket neveljünk. Tapasztalatból tudjuk, hogy házasságban élni jó
dolog, örömforrás, és szívesen is teszünk erről
tanúságot. Annál is inkább, mert meg vagyunk
róla győződve, hogy a házasság társadalmilag
is hasznos intézmény, hiszen ez a nemzet fönnmaradásának záloga. A statisztikák szerint
ugyanis a legtöbb gyerek Magyarországon házasságba és nem élettársi vagy más lazább kötelékbe születik.

• „A házasság isten csodálatos ajándéka és
gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel
nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem
tökéletes társon keresztül” – írják a mozgalom hazai szervezői. Mit gondol erről?

Kedvenc kortárs íróm, Dragomán György ezt
úgy fogalmazza meg, hogy „csak az ilyen oldszkúl hárdkór házasságnak van értelme, minden más csak társadalmi konvenció, az meg kit
érdekel”. Arisztotelész óta pedig tudjuk, hogy

XXX. évfolyam, 2. szám

a boldogság nem állapot, hanem aktivitás.
És most visszatérnék Dragomán Györgyhöz,
aki ezt az aktivitást így írja le: „A házasság
extrémsport, a megszállott fanatikusok
sportja. Legalábbis, ha igazán jól csináljuk. A
házasság olyan, mint kiugrani ejtőernyővel,
csak nem két percig tart. Hanem a tervek szerint örökké. A házasságot csakis megszállott fanatizmussal szabad csinálni. Brutálisan nehéz.
Meg brutálisan gyönyörű.”

• Kiket szeretne megszólítani a város a Házasság Hete programjaival?

Mivel házasságban élni egy életre elköteleződve nem könnyű, ezért a Házasság Hete rendezvénysorozat segítséget nyújt a házasságra
készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal küzdőknek. A házasságot csak úgy lehet
életben tartani, ha rendszeresen gondozzuk.
Nyíltan beszélünk a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről, feszültségeiről.
Ha azt látjuk, hogy egy házasság felbomlik, a
házasfelek nem élnek szépen együtt, akkor
nem a házasság intézményét kell elvetni,
hanem azt kell megállapítani, hogy sajnos
sokan naivan, túl gyorsan rámentek a fekete
pályára, és emiatt kisodródtak és összetörték
magukat. Nem a pálya rossz, csak egyszerűen
nem tudtak bánni a felmerülő nehézségekkel.
A magyar népmesék mindig úgy végződnek,
hogy boldogan éltek, míg meg nem haltak. Kis
gyerekként, mindig ezt olvasták nekünk, hiszen
így kerek a világ, a népmesék pedig nem hazudnak. Én felnőttként is hiszek a mesékben.

A Házasság Hete programjai
Szentendrén
• Február 8-án, hétfőn, 18:00-tól a Pest Megyei Könyvtár vendége Pál Feri atya, aki „A
magánytól az összetartozásig” címmel tart
előadást a PMK színhháztermében.

Pál Ferenc papi pályafutásának kezdetétől heti
rendszerességgel tart hittanórákat, előadásokat pszichológia, teológia és mentálhigiéné
témakörében. Az előadások tematikája a közösségi és családi konﬂiktusoktól, a személyes
lelki egyensúly kérdésein és a párkapcsolatiházassági problémákon át a transzcendenciához fűződő kapcsolat problematikájáig terjed.
Előadásaira jellemző egyrészt a strukturáltság
és az érintett szakirodalom használata, másrészt a stand-up comedy-ből ismert közvetlen,
humoros történetek mesélésére építő stílus.
Pál Ferenc több kötetet is publikált, és számtalan pszichológiai témájú kiadvány társszerzője volt. Kitüntetései: Magyar Köztársasági
Arany Érdemkereszt (2011), Prima Díj (2013),
Prima Primissima Közönségdíj (2013), MOB
fair play-díj (életmű kategória) (2015).
Sokan próbálták már megfejteni, mi a „Pál
Feri-jelenség” titka, mi az, ami annyira vonzó a
mondanivalójában, hogy mindig teltházas előadásokat tart. Ráadásul napjainkban, amikor
a hit, a vallások iránti közömbösségre panaszkodnak az egyházban. Mindenesetre Pál Ferenc rendkívül érdekes ember. Érdemes őt
hallgatni.

2016. január 25.

• Február 9-én, kedden 18:30-tól a Városháza
díszteremében a SZEKE Klub vendégei Ókovács Szilveszter és Máthé Zsuzsa, akiket Daru
Gábor arról faggat majd, hogy „Kit ad isten?”.
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• Február 10-én, szerdán 18:30-tól P’Art Moziban a 45 év című színes, feliratos, angol ﬁlm
megtekintése után Sergő András ﬁlmkritikus
Szabados Jánossal és feleségével, a Magyar
Házas Hétvége mozgalom helyi vezetőivel beszélget.

• Február 11-én, csütörtökön 19:00-től a Városháza díszteremében „XXi. századi párkapcsolatok – Önzőbbek lettünk?” címmel Tari
Annamária pszichoanalitikus előadását hallgathatjuk meg.

Tari Annamária klinikai pszichológus, pszichoterapeuta tizenöt éves korában döntötte el,
hogy pszichológus lesz. Első diplomáját gyógypedagógusként szerezte, és a főiskola utolsó
évében már felvételizett az ELTE-re, pszichológia szakra. Eleinte nehezen kezelhető gyerekekkel foglalkozott egy ﬁúnevelő otthonban,
aztán az intézetből kikerült gyerekek utógondozásával folytatta, majd öt évig volt ﬁatalkorú bűnelkövetők hivatásos pártfogófelügyelője Kőbányán.
A médiaszereplést a kilencvenes évek második
felében kezdte, először az MTV Repeta című,
délutáni középiskolás korosztálynak szóló magazinműsorába hívták rendszeresen tanácsot
adni. 2003-ban jelent meg első könyve Intim
szféra címmel, mely a 17-25 éves korosztály
problematikájával folalkozik, mely a hasonló
című tévéműsor anyagából válogat.
A visszajelzések szerint a könyvet nagyon jól
fogadták a ﬁatalok, és a szakemberek szerint
is hiánypótló felvilágosító irodalom született.
Annamária hivatásának tekinti, hogy segítsen
a ﬁataloknak. Egyik legfontosabb törekvése,
hogy megváltoztassa azt a nézetet, mely szerint, aki pszichológushoz jár, az bolond vagy
öngyilkosjelölt, de biztos, hogy valami nem
stimmel nála. Szerinte, ha természetes, hogy
ápoljuk a testünket, ugyanilyen megszokottá
kéne válnia, hogy a lelkünkkel is foglalkozunk.

• Február 13-án, szombaton 15:00-től a Pest
Megyei Könyvtárban „Milyenek a magyarok?”
címmel lackﬁ János tart számunkra személyes
beszámolót saját tapasztalatai alapján.

• Február 14-én, vasárnap 17:00-től Bálintnapi ünnepet tartunk a Filibili Népdalkörrel, a
helyszín ismét a Városháza díszterme.
A Hagyományéltető Bálint-napot hetedik alkalommal rendezik meg azzal a szándékkal,
hogy erősítsék magyar hagyományainkat.
A szervezők szeretettel várják a barátaikat,
rokonaikat és minden kedves érdeklődőt!
A rendezvényt megnyitja: Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester. Házigazda a Filibili
Népdalkör. Vendég: Sárosi Bálint népzenekutató. Közreműködők: Bimbó utcai óvodások,
Tímár Sára és tanítványai, Eredics Gábor, Kertész József.
A mozi kivételével az összes programra a belépés díjtalan!

Sikeres pályázat az Angyalkert
Szociális Szövetkezetnél

2015. december 1-jén zárult le az Angyalkert Szociális Szövetkezetnél a TÁMOP-2.4.3-13/2-2013-0021
számú, Természetes anyagú játékgyártás megvalósítása a pócsmegyeri Angyalkert Szociális Szövetkezetnél című pályázata.

A projekt keretében teljes és részmunkaidőben foglalkoztatásra kerültek gyesről visszatérő kismamák, 55 év felettiek, s nagycsaládosok, akik
régen kiszorultak a munkaerő piacról. Berendeztük kis játékgyártó
manufaktúránkat, ahol rugalmas munkaidő mellett családbarát
munkahelyeket teremtettünk.
A projekt megkoronázásaként pedig Szentendre óvárosában megnyitottuk apró játékboltunkat, ahol a vásárlók betekinthetnek a műhelytitkainkba is. Így már nemcsak az interneten, hanem személyesen is
tarthatjuk a kapcsolatot egyre bővülő vevőkörünkkel.
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A Magyar Kultúra Napja –
január 22.

Az épített örökséget és hungarikumokat bemutató
kiállítás, valamint a szellemi örökséget felidéző előadás mellett megtekinthető a Himnusz eredeti kézirata január 22-én. Ezen a napon néhány órára a
nagyközönség is részese lehet ennek az élménynek
Lentiben, a Városi Művelődési Központban, hiszen
ezen a napon írta Kölcsey Ferenc a Himnuszt, és ezért
ez a nap a magyar kultúra napja.

A Himnusz krónikája

1823. január 22-én Kölcsey Ferenc megírja Hymnus, a magyar
nép zivataros századaiból című
költeményét Csekén. 1828
decemberében az Aurora című
almanachban megjelenik a
Hymnus.
1844. február 29-én Bartay Ede,
a Nemzeti Színház igazgatója
pályázatot hirdet a Hymnus
megzenésítésére „20 arany pályadíjat tűz ki a legjobb népmelódiáért – Kölcsey Ferenc
koszorús költőnk Hymnusára ének és zenekarra téve.” A
határidő 1844. május 1. 1844 februárja után Erkel Ferenc
megírja a Himnusz zenéjét. A zeneszerző visszaemlékezése: „Csend van. Ülök és gondolkodok. … Elém teszem a
szöveget. Olvasom. Megint gondolkodok. És amint így elgondolkozom, eszembe jut első mesteremnek a szava. Azt
mondta: ﬁam, mikor valami szent zenét komponálsz, mindig a harangok szava jusson először eszedbe. És ott a
szoba csöndességében megcsendülnek az én fülemben a
pozsonyi harangok. Áhitat száll meg. A kezemet a zongorára teszem, és hang-hang után olvad. Egy óra sem telik
belé, megvan a himnusz. …”
1844. május előtt Erkel Ferenc benyújtja pályaművét a
Nemzeti Színházhoz. Jeligéje: „Itt az Írás, forgassátok –
Érett ésszel, józanon. Kölcsey”. 1844. június 15-én a felkért bizottság elbírálja a beérkezett tizenhárom pályaművet. Döntésük: „A 20 darab arany jutalom egyhangúlag az
első szám alatti, s következő jeligés pályaműben ítéltetett
oda: „Itt az Írás, forgassátok – Érett ésszel, józanon. Kölcsey” 1844. június 16-án Szigligeti Ede mint a Nemzeti
Színház titkára közzéteszi a bizottság döntését.
1844. június 2. – A Himnusz bemutatása a Nemzeti Színházban.
1844. augusztus 10-én a Himnusz először szólal meg nyilvános népünnepségen: az óbudai hajógyárban, a „Széchenyi” nevű gőzös vízrebocsátásánál.
1844. szeptember 10. körül a Himnusz kottája megjelenik
Pesten.
1844. november 27-én a kolozsvári Nemzeti Színházban
előadás után a színészek eléneklik a Himnuszt. 1845.
május 16-án Deák Ferenc és Vörösmarty Mihály erdélyi
útján, Kolozsvárott az ünneplő közönség a Himnuszt
énekli. 1848. március 25-én, Marosvásárhelyen a fáklyásmenetben felvonuló ifjúság a Himnuszt énekli.
1848. augusztus 20-án a Himnusz először szólal meg hivatalos állami ünnepségen, a budai Mátyás-templomban.
1856. május 18-án a 18 éve elhunyt költő, Kölcsey Ferenc
síremlékének felavatásán, Csekén a pataki kántus a Himnuszt énekli. „Csekei utunk diadalmenethez hasonlított.
Nemcsak a hallgatóság, hanem az egész haza méltánylatát és dicséretét megszerzénk” – írja évkönyvében a pataki kántus.

Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár, kulturális antropológus
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Szolgált és elment
DR. NÉMETHY PÁLMA HALÁLÁRA

Sokféle nekrológot írhatunk, sokféle nekrológot
fogalmaz az élet a
halál pillanatáig.
Akadnak könnyesen emelkedettek, de sajnos
vannak a műfaj
szomorúságában is szomorú esetek, befejezetlen életek korai, váratlan lezárulásáról szólók.
Most ebben a hangulatban emlékezünk
valakire, aki közvetlenül szakvizsgáját követően, negyedszázadon keresztül szolgálta Szentendrét, de életerejét egy
szerencsétlen baleset megtörte: Sokáig
harcolt az újrakezdésért, s legutóbb már
jó hírek érkeztek felőle, környezete
ismét optimistának, vidámnak láthatta.
Villámcsapásként jött hát a hír: dr. Némethy Pálma főorvos asszony, a SZEI korábbi kitűnő bőrgyógyásza, váratlanul
elhunyt.
Ez a mindenkor elegáns, ápolt jelenség,
az egyik legnagyobb energiát igénylő és
elégtételt legnehezebben nyújtó szakmát művelte, kiváló színvonalon. Rendelt és gyógyított napestig, ragaszkodva
a legnemesebb emberi és szakmai értékekhez, s közben élénken követte az
egészségügy sorsának alakulását is. Aktív
tagja volt a helyi orvostársadalomnak, a
kamarai munkának és együttléteknek,
együttgondolkodásnak. Aztán a kétezres
évek első évtizedének reménytelensége
mintha magával sodorta volna? A baleset után visszavonultan élt. Pedig folyamatosan próbáltuk hívogatni a
közösségbe, vártuk rendezvényeinkre,
kérdeztük véleményét. Szerettük volna,
ha tudását ismét betegeink szolgálatába
állíthatja. Mindhiába. A sors igazságtalansága talán reményvesztetté tette
volna, vagy csupán egyedül akarta megvívni a nehéz harcot?
Annál örömtelibbek voltak a hírek testilelki állapotának javulásáról.
Az élet azonban nem mindig igazságos.
Nem kérdez, és akkor nyújtja kezét a halálnak, amikor nem is sejtenénk.
Egy példamutató kollégánk, akit betegei
sem felejtenek, szolgált és elment.
S ilyenkor a sors hibáztatása mellett
talán mégis elgondolkodhat közösségünk is, megteszünk-e mindent azokért,
akik megtettek mindent értünk?
Némethy főorvos asszony, kedves
Pálma, adjon az Úr Néked békés nyugodalmat, megérdemelt vigaszt és elégtételt ott, ahova előttünk járnod
rendeltetett.

Dr. Pázmány Annamária
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AZ ANGYALOK ŐRZIK...

Ismeretségünk Szentendrére költözésünkkel kezdődött. A társasház lakói nyár
esti összejövetelt szerveztek ismerkedés
céljából. Ekkor ismertük meg dr. Némethy Pálma doktornőt is. Friss gyümölcskosárkákkal érkezett este hét óra
körül, munkából. Vidáman és nyitott
szívvel közeledett hozzánk. Mivel akkor
költöztünk Szentendrére, nem igazán ismertük a helyi viszonyokat, Ő ellátott
minket jó tanácsokkal, például: hol vásároljunk húst, zöldséget, melyek a
leghangulatosabb és legszebb kirándulóhelyek, hol készítik a legízletesebb halat.
Rengeteget és lelkiismeretesen dolgozott. Reggelente negyed hétkor már hallottam jellegzetes lépteit a folyosón,
gyakran este hét órakor találkoztunk az
ajtó előtt, akkor ért haza a munkából. Fáradt volt, de jókedvű, és minden nehézség ellenére optimista.
Figyelt és meghallgatta az embereket,
tanácsot adott, életet mentett, segített.
Aztán egyszer vele történt baj, a hónapokig tartó ágyhoz kötöttséget hosszú és
fájdalmas gyógyulás követte testileg, lelkileg. A baleset nemcsak a csontjait
törte, de a lelkét is. Soha nem tudtuk
meg, hogy igazából mi okozta a lelki törést, csak annyit mondott, „az emberek
igazán a bajban ismerhetőek meg”. Ezután zárkózottabban, visszavonultabban
élt. A baleset előtt gyakran jött hozzánk,
sokat beszélgettünk. Az utóbbi időben
megritkultak a találkozásaink. Ha találkoztunk, mindig azt mondta, hogy a
családnál és az egymásra való odaﬁgyelésnél nincs fontosabb.
Váratlanul és hirtelen ment el. Előttem
vannak tarka vidám kendői, érzem parfümjének illatát, ami mindig betöltötte a
folyosót. Szerette Marilyn Monroe-t és
az angyalokat. Az angyalok őrzik Pálmát,
mi az emlékét szívünkben örökké!
Zalavári Márta

Dr. Némethy Pálma
(1951–2016)
búcsúztatása
2016. február 6-án, 13 órakor lesz
a Wekerlei Munkás Szent József
templomban,
református szertartás szerint,
majd az urna elhelyezése
az altemplomban.
(Cím: 1192 Budapest,
Kós Károly tér 16.)

2016. január 25.
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Kovács lajos tanár úr emlékére

A gyermek- és ifjúkor nagy találkozásai egész életünkben elkísérnek
bennünket. Az első óvó nénink szeretete, a tanító nénink kedvessége,
egy-egy tanárunk oktatása és nevelése máig hat, és akarva-akaratlanul
bennünk él. Így őrizzük sokan Kovács Lajos (1913-1992) tanár úr emlékét is, aki a Móricz Zsigmond Gimnáziumnak volt 1955 és 1975 között
nagyra becsült és szeretett ének-zene tanára.
Lajos bácsi ének- és zenetörténeti órái csodák voltak! Mély szakmai tudása és elkötelezettsége, magával ragadó előadói képessége, szelíd humora és sugárzó gyermekszeretete óráról órára elvarázsolt bennünket.
Az órák első percei mindig zongorakíséretes népdalénekléssel kezdődtek, majd a zenehallgatást bevezető, zeneszerzők életét és művészeti
korszakokat szemléletesen bemutató magyarázatok következtek. Olyan
felejthetetlen mondatok, hogy „Mozart a tehetségében ﬁatalon elégette magát.”, és hogy Beethovennél „A sors kopogtatott az ajtón.”,
több mint negyven év után is bennünk élnek. Sokunk számára meghatározó élmény volt még a gimnáziumi kórusban énekelni, melynek repertoárját Lajos bácsi nagy igényességgel válogatta össze, és a
háromszólamú darabokat szeretetteljes szigorral tanította be.
Kovács Lajos tanár úr működése azonban bőségesen túlmutatott a gimnázium keretein. Alapítója és negyvenkét éven át vezető karnagya volt
a Musica Beata Kórusnak, mely énekkar hatvanöt éve gazdagítja városunk zenei életét. Szerepet vállalt az oktatásirányításban is, Pest megyei általános iskolai vezető szakfelügyelő és középiskolai szakfelügyelő
volt. Gimnáziumi tanári kézikönyvet készített, szerkesztette az általános iskolai énekeskönyveket és az általános iskolai és gimnáziumi hanglemezsorozatot. Rendszeresen publikált szakfolyóiratokban, részt vett
az „Ének-zene tanítása” c. folyóirat szerkesztő bizottságának a munkájában. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségében a pest-megyei
szervezet titkáraként tevékenykedett, haláláig a Pest megyei Kórus és
Pávakörök szakfelügyelője volt. De e sokrétű, felelősségteljes tevékenység mellett is szerény és közvetlen, embertársaira ﬁgyelni tudó és
szeretetet közvetítő ember maradt.
A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium ebben a tanévben ünnepli
fennállásának 60. évfordulóját. Az ünnepségsorozat részeként a Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egyesületének szervezésében február 5én 18 órakor leplezzük le a gimnázium szépen felújított művészeti
termében azt a Kovács Lajos tanár úr tiszteletére állított emléktáblát,
mely Szentendre Város Önkormányzatának támogatásával készült. A
táblaavatás egyben névadó ünnepség is lesz, hiszen a terem a jövőben
a „Kovács Lajos Művészeti Terem” nevet viseli majd, hogy a következő
nemzedékek is megismerjék Lajos bácsi nevét.
Jöjjünk el minél többen, egykori tanítványok és kórustagok, hogy együtt
emlékezzünk szeretett tanárunkra és karnagyunkra!
Tóth István
tanár-öregdiák

A Szentendrei Móriczos
Öregdiákok Egyesülete meghívja Önt,
az egykori tanítványokat
és kórustagokat a

Kovács lajos (1913-1992)
ének-zene tanár és karnagy
tiszteletére állított emléktábla
ünnepélyes felavatására
február 5-én, pénteken 18 órára

a Móricz Zsigmond Gimnázium aulájába
(Szentendre, Kálvária út 16.)

Közreműködik Kovács Lóránt fuvolaművész,
Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész,
valamint a Musica Beata Kórus,
vezényel Wolfné Kovács Zsuzsa és Bokorné Forró Ágnes

in memoriam Máté György
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Máté Gyurka elment. Csendben kilépett e földi világból, amolyan mátégyurkás csendes tapintatossággal
tette ezt is. Barátom volt, az idősebb,
tapasztaltabb, műveltebb barát-támogató segítőkészségével. Ez nem afféle hátba veregetős, egymás arcába
ordítós kapcsolat volt közöttünk,
hanem valami más, ennél ﬁnomabb
viszony. Talán azért, mert a lokálpatriotizmus erős fundamentumára épülő honszeretet is ilyen tapintatos dolog. Mert ez nem a
mellverő hazaﬁság erőlködéstől vöröslő arccal bömbölő, artikulálatlan semmit mondása. Mert nem valakik és valami ellen, hanem
értékmentésre, ápolásra szövetkeztünk valamikor régen. De tudtuk azt is, hogy ehhez türelem és kitartás is kell, és hogy szükségünk van a város minden lakójának támogatására e misszióban.
Neki köszönhetem, hogy a nyolcvanas években ismét felfedeztem
magamnak Szentendrét. Mert ő olyan városszerető értelmiségi
volt, akinek a dokumentumok csontszáraz üzenete mögött megbúvó ember, a közösségi emlékezet féltve őrzött kis értékei is fontosak voltak. Őt nem a tudományos szenzáció, a ma oly divatos
tudóskodó magamutogatás vezérelte.
Megszerette e várost, és e város befogadta őt. Elsők között diagnosztizálta, hogy a hetvenes években induló modernizáció, a város
lakosságának cserélődése nem csak hozhat e településnek, de ha
nem vigyázunk, nem mentünk, veszíthet is általa. Elveszítheti Szentendre éltető tradícióit, feloldódhatnak és elpárologhatnak közös,
évszázados szokásaink, értékeink, és könnyen divatos, de múlt nélküli falanszterré válhat. S hogy ennek veszélye ma is létező dolog,
azt nap mint nap tapasztalhatjuk. Tőle tanulhattam meg, hogy a
helytörténet nem avítt dolgok mantrázása, hanem fundamentumkészítés, mert aki múltját nem ismeri, jövőjét alakítani képtelen. A
PMKK (Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár) műsorfüzetében, a SzeVi-ben (a Szentendre és Vidékében), könyveiben lévő
írásai a gondoskodó értékmentés kis mentőövei, amellyel egy-egy
számunkra fontos városi értéket emelt ki a feledés homályából, és
nyújtott át, adott vissza. Ilyen volt az általa elindított, és időnként
egy-egy kis pénzt összekoldulva készített Szentendrei füzetek sorozata, vagy a mára már elfelejtett helytörténeti konferenciák, az
anno oly népszerű Szentendrei beszélgetések sorozata is. Én külön
is hálával emlékezem rá, mert jóindulatú alapossággal lektorálta,
javította írásaimat, és segítően biztatott az írásra. Az már nem az ő
hibája, hanem a rendszerváltoztatás történetéhez tartozik, hogy az
évek alatt közel ötezressé növekedett helytörténeti fotógyűjtemény hogyan került a szemétbe.
Máté Gyuri kitartó, konok akarattal csinálta végig az általa vállalt
ügyeket, bár nem szerette és nehezen viselte, ha lehetett, kerülte
a konﬂiktusokat, függetlenül attól, hogy egy konferencia vagy az
újság szerkesztésének embernyűvő dolgai voltak-e. De a Szentendre és Vidéke, az akkor szenzációnak számító helyi újság születése és felnövekedése az ő sikere is. Mint ahogy multi-áruház
szórólappá züllesztése az ő fájdalma is volt. Mint helytörténész-író,
erős nyomot hagyott Szentendre szellemi arculatában. Többet tett
le, mint sokan azok közül, akik száz oldalakat írtak, és akiknek látszólagos vaskos teljesítménye mára úgy elpárolgott a városi közemlékezetből, mint a nyári reggeli köd.
Máté Gyuri nem volt szentendrei születésű, dolgozni jött ide 1975ben. De jobban szentendreivé lett, mint sokan, akik többszáz éves
családfával és szentendrei kötődéssel dicsekednek, de alig tudnak
valamit e városról. Most elment közülünk. De amit írt, megmarad.
Értéke e városnak, része közös emlékezetünknek. Köszönjük Gyuri,
legyen könnyű számodra a föld!
Benkovits György

(Lapunk újraalapító-szerkesztője türelemmel viselt,
hosszan tartó betegség után, ez év január 4-én távozott közülünk.
Máté György búcsúztatása kora tavasszal lesz,
pontos időpontját később közöljük. – Szerk.)
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50+ SZESZA előadássorozat
és tavaszi szeniorképzések

Folytatódik az 50+ SZESZA előadássorozat! Az idei félévben is folytatódik ingyenes előadássorozatunk a Városháza dísztermében,
melyeken dr. Jászberényi József és Udvarvölgyi Zsolt tart érdekes és aktuális előadásokat, melynek fő témája a geopolitika lesz.
Várnak mindenkit szeretettel!
Február 24. szerda 15.00
Március 9. szerda 15.00
Március 23. szerda 15.00
április 6. szerda 15.00
április 20. szerda 15.00
Május 11. szerda 15.00

Városháza, díszterem
Városháza, díszterem
Városháza, díszterem
Városháza, díszterem
Városháza, díszterem
Városháza, díszterem

Dr. Jászberényi József
Dr. Jászberényi József
Udvarvölgyi Zsolt
Udvarvölgyi Zsolt
Udvarvölgyi Zsolt
Dr. Jászberényi József

Tavaszi tanfolyamok a szeniorképzésben!

A posztmodern kor válságjelenségei
A világpolitika helyzete 2016 elején
Az iszlám születése, politikai vonatkozásai
Az iszlám jelene I.
Az iszlám jelene II.
Latin-Amerika, a jövő útjai?

Nyolcadik félévét kezdte januárban a Szentendrei Önkormányzat és a Zsigmond Király Főiskola közös szeniorképzése, mely városunk és a környék 50 év feletti lakosainak szól. A januári ingyenes előadások után a képzés honlapján (korkozpont.szentendre.hu) már meghirdetésre kerültek a tanfolyamok is, amelyek listája folyamatosan bővül.

A TAVASZi FéléVrE AZ ArANyKOr KÖZPONT A KÖVETKEZő KéPZéSEKET HirDETi
Kezdő angol (Kaszap Réka)
Középhaladó angol (Kaszap Réka)
III. szintű angol (Kaszap Réka)
IV. szintű angol (Szilassy Eszter) – március 2-án kezdődik!
V. szintű angol – március 2-án kezdődik!
VI. szintű angol – március 2-án kezdődik!
VII. szintű angol (társalgás) – március 2-án kezdődik!
időstorna (Fodor Éva)
Geopolitika-geokommunikáció (Dr. Jászberényi József)
Művészettörténet – az avantgárd művészete (Dr. Jászberényi József)
Gyógyító jóga (Máté Erika)
Ayurvéda (Dr. Szalkai Iván)
Híres divattervezők élete és munkássága (Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka)
Divattörténet (Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka)
Biblia titkai (Dr. Szécsi József)
Bevezetés a Talmudba (Dr. Szécsi József)

Asztrológia (Máté Erika)
Gyógy-szerek a mindennapokban (Dr. Szabóné Deák Ildikó)
(A leírások részletesen a korkozpont.szentendre.hu honlapon).

A márciusban, általában a hónap második hetétől induló kurzusok
helyszínei továbbra is az Aranykor Központ emeleti tantermei (Dunakorzó 18. I. emelet), míg a számítástechnikai tanfolyamok a Rákóczi gimnáziumban lesznek. A kurzusokra jelentkezni lehet az
Aranykor Központ információs irodájában, előzetes egyeztetés után,
illetve január 27-étől minden szerdán, 17 óra és 19 óra között az információs irodában (Dunakorzó 18. földszint).
Az egyeztetési telefonszám: 06 30 692 47 46 (dr. Jászberényi József),
az egyeztetési emailcím: korkozpont@gmail.com. A kurzusok tandíja
10 000 forint (áfával, egyéb pluszköltséget nincsen). Minden kurzus
(a torna kivételével) 7 alkalom, s minden alkalom 90 perces.
A szervezők szeretettel várják a jelentkezőket a képzéseken! Tanulni
sohasem késő!

2016. január 25.

90 éves a szentendrei
művésztelep (1926-2016)

KULTÚRA

A minap az állomástól sétáltam a Belváros felé, amikor a Ferenczy
Múzeum új épületének kapualjában néhány plakátot vettem észre,
köztük az Alapító Nyolcak kiállítását reklámozót. A képen Jeges Ernő
„Városképe” látható. A kép színei, kompozíciója és a régi szentendrei részlet megállított. Hirtelen eszembe villant Mezei Ottó megjegyzése 2003-ból, amit a Monet és barátai kiállításról jövet
mondott: ezek a festők semmivel sem alacsonyabb rendűek a franciáknál.
A Jeges-kép minősége valóban rendkívüli, véleményem szerint vetekszik a nagybányai festők bármelyikének alkotásával. Mucsi András, a Ferenczy Múzeum művészettörténésze a 70-es, 80-as
években eljárt aukciókra és galériákba kutatni hasonló minőségű
képek után (Jeges, Modok, Deli stb), és vett is fontos műveket, amikor a múzeum büdzséje ezt megengedte. Szerette volna a régi
szentendrei művészek kiugró alkotásaival gyarapítani a múzeumi
gyűjteményt. Több alkalommal felhívta a ﬁgyelmemet eladó festményekre, amelyeket a múzeum nem tudott vagy akart megvenni.
Én meg örültem, hogy hozzájuthattam. Ha folytatódott volna Mucsi
András kezdeményezése, akkor a Ferenczy Múzeum ma olyan impresszionista és posztimpresszionista gyűjteménnyel rendelkezne,
amellyel egy közép-európai múzeum sem. De ez a fajta képgyűjtés
abbamaradt, a következő generáció művészettörténészei vettek
tücsköt, békát és bogarat (hadd ne részletezzem)...
Miután 1926-ban a nyolc festő, Réti István osztályának növendékei
letelepedtek Szentendrén, ez a művésztelep Trianon után az ország
legjelentősebb művésztelepévé vált. Hál' Istennek ma már odáig jutottunk, hogy a műtörténet – több évtizedes központi vezérlésű
kultúrpolitikája után – kénytelen elismerni, hogy Bánáti Sverák József, Bánovszky Miklós, Heintz Henrik, Jeges Ernő, Onódi Béla, Paizs
Goebel Jenő, Pándy Lajos és Rozgonyi László voltak azok a művészek, akik elindították a szentendrei festészetet. Ennek eredményeként a szentendrei művésztelepet a XX. századi magyar piktúra
történetében Nagybánya után az egyik legjelentősebb kolóniaként
jegyzik. Tevékenységük eredménye a szentendrei természetelvű
festészet elinditása és országos hírnévre juttatása.
A művésztelep nyitva állt az ország bármely részéből itt letelepedni
szándékozó művész számára. Néhány jelentős művész, mint Barcsay Jenő, Deli Antal, Kántor Andor, már a korai években csatlakozott a telephez, és rendes taggá váltak.
A telepre nyaranként számos, országosan is jó nevű festőművész
érkezett, s rövidebb- hosszabb ideig itt alkottak Szentendrén. Álljon itt néhányuk neve, a teljesség igénye nélkül: Apáti Abkarovics
Béla, Barta István, Bene Géza, Bölcskey Ferenc, Czimra Gyula, Cserepes István, Förstner Dénes, Herman Lipót, Hincz Gyula, Ilosvay
Varga István, Istókovics Kálmán, Kelemen Emil, Korniss Dezső, Mattioni Eszter, Modok Mária, Szuli Angéla, Tornyai János, Vörös Géza
és mások.
Ma már nehéz beszélni azokról az anyagi nehézségekről, amivel a
háború előtt a művészek évekig küszködtek, s csak festményeik
potom áron történő eladásából vagy a helyi iparosoknak munkájukért cserébe átadott képekkel tudták fenntartani magukat. Mindez
a jobb és főművek elkallódását, szétszóródását eredményezte.
Pedig ezek a festők már ﬁatalon, 18-28-35 éves korukban, számos
díjat és ösztöndíjat nyertek, így mindegyikük járt külföldön és képezte magát. A kommunizmus kultúrpolitikája mégis megalázta és
nulliﬁkálta mindegyiküket, a háború után mint persona non grata
dolgoztak. Többségük ﬁatalon elment. Egyikük sem kapott még egy
Munkácsy-dijat sem!
Pogány Ö. Gábor a telepről így vélekedett: „A háborút is megélt nagy
nemzedék tagjai sorra itt hagytak minket felejthetetlen emlékükkel
és egyre nyomasztóbb gondban, hogy mi, akik még pályájuk szemtanúi voltunk, mit tehetünk értékes hagyatékuk bemutatásáért, alkotásaik művészi rangjának a megbecsüléséért, megőrzéséért.”
S. Nagy János

Felújított múzeum, megújult
állandó kiállítás Szentendrén
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FEBRUÁR 5-TŐL VÁRJA A LÁTOGATÓKAT A CZÓBEL MÚZEUM

Egy izgalmas kiállítás

Több, a raktár mélyéről előkerült, eddig az állandó kiállításon nem szerepelt alkotás is látható február 5-től az Újragondolt Czóbel című kiállításon Szentendrén, ahol a látogatók szó szerint is betekinthetnek
egyes múzeumi főművek háta mögé. Néhány most feltárt kép ugyanis
eddig egy-egy másik munka hátoldalán átfestve, eltakarva, elrejtve
szunnyadt. E „kétoldalas” művek immár mindkét oldalukról megtekinthetőek.
A Barki Gergely kurátori koncepciója alapján megvalósult kiállítás a
festő pályaszakaszait az életmű kronológiáját követve, helyszínek szekcióira bontva mutatja be a nagybányai indulásától a párizsi fauve korszakon, a Nyolcakhoz való csatlakozásának idején, majd a hollandiai
éveken és a német expresszionisták körében töltött berlini perióduson át Párizsba való visszaköltözéséig, s végül az életmű zenitjét jelentő Párizs és Szentendre között ingázó hosszú időszakáig.
A tárlat a Ferenczy Múzeumi Centrum több száz darabos Czóbel-gyűjteményére épül, de mások mellett a budapesti Magyar Nemzeti Galéria, a kecskeméti Katona József Múzeum és a párizsi Julian Akadémia is
kölcsönöz művet a kiállításra. A Czóbel művészetét feldolgozó riportés dokumentumﬁlmek mellett interaktív információs pult is segíti az
életmű teljesebb megismerését. Ugyanezt a célt szolgálják a múzeum
újabb kiadványai is, melyek az ugyancsak megújult shopban érhetők el.
A tervek szerint az állandó kiállítás egy része időről időre megújul majd:
a bekerülő minitárlatokban az eddigiektől eltérően nagyobb hangsúlyt
kapnak Czóbel graﬁkái, amelyeknek tudományos feldolgozására a Ferenczy Múzeumi Centrum 2016-ban önálló programot indít.

Egy fontos művész

Czóbel Béla (1883–1976) a modern magyar képzőművészet meghatározó, nemzetközi rangú egyénisége, aki szinte pályája kezdetétől, kortársai által is elismert módon alakította a magyar festészet fejlődését,
és hagyta ott névjegyét az európai modernizmus több centrumában
is. Már huszonhárom éves korában kiállított Párizsban, a Függetlenek
Szalonjában, alapító tagja volt a magyarországi Nyolcak csoportjának,
később részt vett a berlini Brücke csoport munkájában is. Jelentős
egyéni tárlatokat rendeztek a műveiből Párizsban, Berlinben és New
Yorkban. 1940-ben Szentendrén telepedett le. A legnagyobb hazai közgyűjtemények mellett a világ több nagy múzeumában megtalálhatóak
munkái.

Egy különleges múzeum

Czóbel volt az első festőművész, akinek már életében múzeumot szenteltek Magyarországon. A szentendrei Templomdombon álló épület
1975-ös megnyitása óta eltelt több mint negyven évben sokan − köztük lánya, Lisa Czóbel is − hozzájárultak a gyűjtemény gyarapodásához, ám az állandó kiállítás évtizedek óta szinte alig változott. A tárlat
most teljes egészében megújult. A múzeum anyagából válogatott
művek mellett hazai és külföldi gyűjteményekből származó alkotások
is bekerültek a kiállításba – ez utóbbiakat hosszú távú letétbe vette a
múzeum. Kívül-belül megújult maga az épület is: a statikai megerősítés, a tetőszerkezet rekonstrukciója és a homlokzat felújítása mellett
a belső térben új falak is épültek. Korszerű világítási és biztonsági rendszert alakítottak ki a múzeumban, amelynek a belső kertje is megújult.
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A mi mozink
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„A lehetetlent azonnal teljesítjük, a csodákra egy kicsit várni kell. Nos,
ez a P’Art Moziban éppen fordítva van, hiszen a csoda itt valósul meg
nap mint nap, a mögöttem levő ﬁlmvásznon” – ezzel a mottóval köszöntötte Klötz Ildikó, a P’Art Mozi vezetője a jubileumi év záróeseményén, január 16-án az egybegyűlt közönséget. A csoda pedig itt van,
hiszen a szkeptikus legyintésekre rácáfolva nemcsak létezik, de immár
egy évtizede vidáman virágzik ez a kisvárosi mozgóképszínház. Szeretjük a mozit. Pedig van otthon tévé. Van laptop és internet, DVD-lejátszó és megannyi kütyü. Vagy ezek közül valamelyik. Mi mégis szeretjük
a ﬁlmeket az ismerősökkel, barátokkal együtt nézni, beszélgetni az alkotókkal a ﬁlmklubban, megnézni a kiállításokat, együtt mondani a legszebb magyar verseket, hallgatni a várostörténeti, az irodalmi, a
művészeti előadásokat, a koncerteket. Mert ez a hely „több mint mozi”
– az alapítók eredeti elképzelését már túl is szárnyalta, igazi „multikulti”-sziget városunkban.

XXX. évfolyam, 2. szám

évült el az a bájos humor, amellyel a rendező megrajzolta a francia kisváros ünnepi pillanatait.
A mi mozink ünnepét is szeretetteljes, baráti, családias légkör ölelte
körbe, hiszen a jelenlévők mind civilként, a mozi szeretetéért voltak
jelen az eseményen. Erre emlékeztetett köszöntőjében Verseghi-Nagy
Miklós polgármester és Gyürk Dorottya alpolgármester, a mozi egyik
alapítója is, aki még hozzátette: a legfontosabbnak a mozi érték- és közösségteremtő erejét tartja mindenekelőtt.
A költészet is jelen volt a mozi születésnapi ünnepén: Kertész József a
gyönyörű Nagy László-verssel köszöntötte mozinkat: „Adjon az Isten”,
majd Paraszkay György lepte meg az ünneplőket egy 30 perces ﬁlmösszeállítással. A mozi plakátjaiból nyílt tárlat megnyitása után a ZOOM
Mozgókép- és Médiaműhely Alapítvány alapítói, Szondy Andrea és
Schramkó Péter tartott mozitörténeti előadást az ünnep keretében.

Visszapillantó – a szentendrei mozi „röpke” 100 éve
Visszapillantó – az ünnepi év

A 10 éves P’Art Mozi tavaly egész éves programsorozattal ünnepelte a
jubileumi évfordulót. Aknay János Kossuth-díjas festőművész kiállításával kezdődött a születésnapi programsor, melyet Deim Pál Kossuthdíjas képzőművész kiállítása váltott fel, s az év során láthattunk
megannyi plakát- és képzőművészeti kiállítást és Paraszkay György Teátrum-fotósorozatából idén is egy csokorra valót. Tavasszal Kertész József ünnepi vers-esteket szervezett, ahol József Attila egy-egy versét
mondták el a vállalkozó kedvű, versszerető szentendreiek, Kukorelly
Endre pedig neves írókkal, költőkkel beszélgetett egy csésze tea mellett
a Szépírók Társaságával közös rendezvénysorozatban. A Szentendrei
Tavaszi Fesztivál idején Fábry Sándor lépett fel önálló esttel a PMK színháztermében, a mozi javára. Nagy sikerrel ment a Műgyűjtők és mecénások című beszélgetéssorozat Török Katalinnal, a Lélekmozi és Lámpás
ﬁlm-klubok, az Egy P’ARTon az alkotókkal sorozat, a tematikus vetítések hete Oscar-díjas ﬁlmekkel, sztárrendezőkkel vagy egy-egy téma
köré csoportosítva. Tavaly indult útjára a Filmpiknik-sorozat, s a nagy sikerre való tekintettel idén is folytatódik. Nyáron ismét örömmel látogatták a nézők a V8 tetőteraszán a szabadtéri vetítéseket, s bár a tervek
között volt, most még várat magára, hogy újra megnyíljon Szentendrén az autósmozi. (Reméljük, idén már lesz!) Ficzere Kyrúval, a mozi arculattervezőjével „vízparti akvarellparty”-n buliztak a Duna-parton
kicsik és nagyok, s a nyár derekán megnyílt a mozi szabadtéri molinókiállítása a város frekventált pontjain. Neves helyi művészek: Deim Pál,
Regős István és Anna, Ficzere Kyru, Aknay János, Jávor Piroska, efZámbó
István és Paraszkay György mozi-molinói hirdették a belvárosi homlokzatokon a mozi ünnepi évét.

Kisvárosi ünnep

Jacques Tati Kisvárosi ünnep című, örökbecsű klasszikusát vetítették a
mozi 10 éves ünnepi programsorozatát záró ünnepség végén. A 1948as ﬁlm főhősének csetlő-botló, nyakigláb ﬁgurája, s a többi, jellegzetes
karakter, a nagykanállal mért burleszkelemek rekeszizom-edző „megpróbáltatást” jelentettek a nézők számára. Közel hetven év alatt sem

Szentendrén, alig nyolc évvel azután, hogy a Lumiére ﬁvérek találmánya
nyomán elindultak az első vetítések, már látható volt az újdonság a
Duna-parton. A Görög és a Bercsényi utca között álló kétszintes épületben, a Topolánszky-házban nyílt meg 1912-ben (más források szerint 1913-ban) az Apolló Mozgó névre keresztelt ﬁlmszínház, 333
férőhellyel. A 60-as évektől több népszerű kertmozi is üzemelt a városban. Az Apolló Mozgó az államosítás után Felszabadulás Filmszínház néven egészen a rendszerváltozásig működött, majd magánkézbe
került és megszűnt. Hiánypótlásként Kurdics Vali válogatásában nézhettek péntekenként ﬁlmeket a mozirajongók a PMK színháztermében,
illetve a Bogdányi út végén, a Teátrum parkolóban működött autósmozi, és több ﬁlmklub is szerveződött a városban, de önálló mozija nem
volt Szentendrének.
2003-ban lelkes szentendrei ﬁlmbarátokkal megalakult a ZOOM Mozgókép- és Médiaműhely Alapítvány, melynek szakmai koncepciójával
Szentendre Önkormányzata elnyerte az országos art-mozi fejlesztési
pályázat támogatását. A többlépcsős beruházás állami támogatással, a
hozzáadott önkormányzati önrésszel, önzetlen civilek, helyi vállalkozók
segítségével valósult meg a „P’Art Házban”, s elindulhattak a vetítések.
2006 januárjára elkészült a büfé, a kisterem is. B. Szabó Veronika épí-

2016. január 25.
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tész és Ficzere Kyru képzőművész elképzelései alapján vidám színekbe
öltöztek a mozi terei. A ZOOM alapítvány üzemeltette 2009-ig a mozit,
előbb Szondy Andrea, majd Sergő András vezetésével, s ezután a feladatot a Szentendrei Kulturális Központ vette át, a mozi vezetője Klötz
Ildikó, mozigépésze és graﬁkusa Paraszkay György lett.
2013-tól egy eredményes pályázatnak köszönhetően, 20 millió forintos beruházással megvalósult a digitális átállás is a moziban. A fejlődés
azóta sem állt meg…

Fejlesztések a moziban

A város tavaly év végén nyert uniós pályázatot a középületek korszerűsítésére, s ennek keretében a P’Art Mozi homlokzata is megújult.
Ebben az évben a mozi honlapja is korszerűbbé vált, s újításként az online jegyfoglalási rendszer is emeli komfortérzetünket. A közelmúlt harmadik sikertörténete a mozi életében, hogy a magyarországi art mozik
digitális fejlesztésére kiírt pályázaton a mi P’Art Mozink is nyert: egymillió forint vissza nem térítendő keretet kapott a megújuláshoz. Ezen
kívül 900 ezer forintot nyert a mozi egy infrastrukturális pályázaton, s
még két szakmai pályázat eredményét várják, ahonnan jelentős összeget remélnek, s amelyet minden évben el szoktak nyerni.

Katonaművészek
múzsája: Szentendre
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A Honvéd Kulturális Egyesület alkotótáborában készült munkákból nyílt kiállítás a szentendrei Városház Galérián január
14-én. A kiállításon harminckét alkotó mutatkozik be egy-egy
művével, műfaji megkötöttségek nélkül. Az akvarellek, olajfestmények, graﬁkák közös témája városunk, Szentendre.

Az én mozim

Az ünnepi események folytatódtak január 18-án a P’Art Moziban. Az
esten Benkovits György képzőművész, „szentendrész” mesélt az egykori Szentendréről „Az én mozim” címmel. Elsőként Nemesházi Beatrix
Heltai Jenő ideillő, Dal a moziról kupléját mondta el: „S mert a Berta, s
mert a Berta nagy liba / Hát elment a mozi-mozi-mozi-moziba.” A
Kálmán Imre dallamával elhíresült dalocska refrénje nyomán ment át a
köztudatba a „mozgófényképszínház” kifejezés rövidített alakja, a
„mozi”.

A házigazda saját sütésű dalmát fánkkal és német pereccel kínálta a
megjelenteket, mellékelve szóban a recepteket is. A vetített képekkel
és mozgóképekkel dúsított, érdekes előadásban számtalan anekdota
elhangzott az est során nemcsak a mozi történetéről, a kertmozikról, a
szentendrei mozi meghonosítójáról, Baumgartner Györgyről, a mozi
zongoristájáról, de a régi kisvárosi eseményekről, a kereskedőkről, a
korabeli képviselőkről, Szentendre festőiről, a város emblematikus alakjairól is. Egy hosszabb, pikáns kitérőből kiderült, hogyan függ össze a
mozi, a Pap-sziget a „sóhajok hídjával” és a „Duna-parti fogantatás”
fogalma. Még a város egykori műintézményét is megismerhette a közönség, ahol maguk főzte rózsaszappantól illatoztak hajdan az örömlányok. De láthattunk részleteket az Állami Áruház című ﬁlmből és
Csapajevről is, mely utóbbit az ötvenes évek Szentendréjén az előadó
minimum 38 alkalommal tekinthetett meg felszabadultan a Felszabadulás Filmszínházban. Benkovits György a városban a 60-as, 70-es években fellépett beatzenekarokról mutatott be többek között egy
nosztalgia-összeállítást, a hozzákapcsolódó történetekkel fűszerezve, s
egy-egy képkockával illusztrálva számtalan itt forgatott ﬁlmet is összegyűjtött és bemutatott a közönségnek.

Végül, de nem utolsósorban…

…honlapunkon (www.szevi.hu) a mozi „stáblistáját” is olvashatják,
mindazok nevét, akik az utóbbi években a P’Art Mozi vendégei voltak.

A Honvéd Kulturális Egyesületet néhány katona alapította 1992
decemberében Kaposváron, hadtörténelmi, közművelődési, ifjúsági és képzőművészeti tagozattal. Ez utóbbi működik a legnagyobb
létszámmal, melynek tagjai az ország különböző pontjain élnek, de
évenként találkozókat és alkotótáborokat szerveznek. A tagozat
vezetője B. Tóth Edit művésztanár, akinek látványelvű képeit itthon
és külföldön is láthatjuk, és ő maga is oktatja kisebb csoportokban
a festés alaptechnikáit. Szentendrén immár ötödik éve vesznek részt
az egyesület alkotói a nyári képzőművészeti táborban, ahol a város
szépségeit örökítik meg. Ezekből látható most szép válogatás a kiállításon.
A kiállítás-megnyitón megjelentek előtt Kóbor Edit műsorvezető
köszöntése után Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester beszédében azt a nemes küldetést emelte ki, amellyel a kiállító művészek
a haza védelmén túl kulturális kincseink, emberi értékeink megőrzését is támogatják. Bozó Tibor dandártábornok kiállítás-megnyitó
beszédében elmondta: az Egyesület egyfajta kulturális híd a társadalom és a honvédség között, s a műveken keresztül szeretnék megmutatni sokszínűségüket.
A megnyitót Oláh Indira csellójátéka foglalta ünnepi keretbe Bach
csodálatos muzsikájával. A vizuális és zenei élményt emelte Kóbor
Edit egy verssel, melyet szintén városunk, Szentendre ihletett.
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Kiállítás

MŰVÉSZETMALOM
Bogdányi út 32.
Nyitva tartás: kedd–vasárnap,
10-18 óra
HArMÓNiA
A Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesülete tagjainak kiállítása
Megtekinthető február 5-ig
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
MéZESBáB-Tár
Időszaki kiállítás a mézeskalácsos és
gyertyaöntő mesterségről
Megtekinthető január 31-ig
Január 27. szerda 11.00
SZENiOr SZErDA
A MéZESBáBTÓl A SZENTElT
GyErTyáiG
A kiállításhoz kötődő program nyugdíjasoknak
Előadó: Szigetiné dr. Tóth Judit
Belépő: 750 Ft
VÁROSHÁZA GALÉRIA
Városház tér 3.
A HONVéD KUlTUráliS
EGyESülET AlKOTÓTáBOráNAK
KiállíTáSA
Megtekinthető február 10-ig,
ügyfélfogadási időben
MANK GALÉRIA
Bogdányi u. 51.
SZülőFÖlD
Meghívásos képzőművészeti
kiállítás
Megtekinthető: február 5-ig, hétfőtől péntekig 8.30-17.00
TiSZTElET AZ AlAPíTÓKNAK,
90 éVE SZENTENDréN 1926 – 2016
Kiállítás a Szentendrei Régi Művésztelep művészeinek anyagaiból
Megtekinthető: február 24-ig, hétfőtől péntekig 8.30-17.00
BARCSAY ISKOLA GALÉRIA
Kálvária út 18.
Január 29. péntek 18.00
SOMODi láSZlÓ (1919-1995)
rAJZTANár-FESTőMŰVéSZ
EMléKKiállíTáSA
Megnyitja: Szikra Renáta
A megnyitót követő fogadáson pohárköszöntőt mond:
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester
Közreműködnek hangszeren: Bártfai
Zoltán, Gaál Zoltán, Juhász Lívia,
Völgyesi Zsuzsa, próza: Szatmári Alíz
és az iskola diákjai

PROGRAMOK
AGÓRA GALÉRIA
Szolnok, Hild tér 1.
TŰVEl, VASSAl
Richter Sára textilművész és Kovács
László PuTu tűzi kovács, iparművész
kiállítása
Megtekinthető január 31-ig, H-P:
10.00-18.00, Sz-V 10.00-16.00 között

Előadás

PETŐFI KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET
Stéger köz

Január 29. péntek 18.00
EGy JáSZ PáriZSBAN – ii. réSZ
Molnár János festőművész vetítettképes előadása

Február 5. péntek 18.00
Kié lEGyEN EUrÓPA?
Varga Tibor előadása
Február 12. péntek 18.00

KOLPING AKADÉMIA
Török köz, bejárat a
Péter-Pál u. felől

Február 6. szombat 16.00
GyAKOri iDőSKOri BETEGSéGEK
KEZEléSE éS MEGElőZéSE
Professzor dr. Nemes György balesetsebész, kandidátus előadása

Mozi

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

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft,
felnőtt: 1000 Ft (A 120 percnél
hosszabb ﬁlmeknél egységesen:
1000 Ft!)

Csoportos kedvezmények:
diákok/nyugdíjasok 11 főtől: 700 Ft,
31 főtől: 600 Ft, felnőtt: 11 főtől:
900 Ft, 31 főtől: 800 Ft

január 25. hétfő
16.00 JOY (105’)(12) – f: Jennifer
Lawrence, Bradley Cooper, Robert
di Niro, Elisabeth Röhm
17.50 STEVE JOBS (123’)(12) – f: Michael Fassbender, Kate Winslet
20.00 FILMPIKNIK: BABETTE LAKOMÁJA (102’) Házigazda: B. Szabó
Vera

január 26. kedd
18.30 A KEZDŐ (121’)(12) LÉLEKMOZI SOROZAT – f: Robert di Niro,
Anne Hathaway
20.35 A KÓRUS (103’)(12) –f: Dustin
Hoﬀmann, Kathy Bates

január 27. szerda
15.30 A VISSZATÉRŐ (156’)(16E) –
f: Tom Hardy és Leonardo di Caprio
18.15 A KÓRUS (103’) (12) –
f: Dustin Hoﬀmann, Kathy Bates
20.05 A VISSZATÉRŐ (156’)(16E) –
f: Tom Hardy és Leonardo di Caprio

január 28. csütörtök
17.15 MUSTANG (97’)(16) – Európai
ﬁlmdíj 2015.
19.00 WALESA A REMÉNY EMBERE

XXX. évfolyam, 2. szám
(127’) (12) – NYISD KI A SZEMED!
SOROZAT

január 29. péntek
17.00 ALVIN ÉS A MÓKUSOK - A
MÓKÁS MENET (86’)(6)
18.30 GONDOLJ RÁM (95’)(16) –
Kern András ﬁlmje EGY P’ARTON AZ
ALKOTÓKKAL
SOROZAT
20.15 STEVE JOBS (123’)(12) –
f: Michael Fassbender, Kate Winslet

január 30. szombat
15.00 BREKI, A BÉKAKIRÁLYFI
(88’)(6)
16.35 ALVIN ÉS A MÓKUSOK - A
MÓKÁS MENET (86’)(6)
18.10 JOY (105’)(12) – f: Jennifer
Lawrence, Bradley Cooper, Robert
di Niro, Elisabeth Röhm
20.00 A KÓRUS (103’)(12) –
f: Dustin Hoﬀmann, Kathy Bates

január 31. vasárnap
16.00 ALVIN ÉS A MÓKUSOK A MÓKÁS MENET (86’)(6)
17.40 GONDOLJ RÁM (95’)(16) –
Kern András ﬁlmje
19.30 A KÓRUS (103’)(12) –
f: Dustin Hoﬀmann, Kathy Bates

február 1. hétfő
17.15 A VISSZATÉRŐ (156’)(16E) –
f: Tom Hardy és Leonardo di Caprio
20.00 A DÁN LÁNY (120’)(16) –
(3 kategóriában Golden Globe jelölés)

február 2. kedd
18.00 HOLLYWOODI TÖRTÉNET
(108’)(12) – f: Woody Allen, Treat
Williams
20.00 A VISSZATÉRŐ (156’) (16E) –
f: Tom Hardy és Leonardo di Caprio

2016. január 25.

február 3. szerda
18.00 HOLLYWOODI TÖRTÉNET
(108’)(12) – f: Woody Allen, Treat
Williams
19.50 A VISSZATÉRŐ (156’) (16E) –
f: Tom Hardy és Leonardo di Caprio

17

KULTÚRA

február 4. csütörtök
18.00 A DÁN LÁNY (120’)(16) – (3
kategóriában Golden Globe jelölés)
20.00 SHAKESPEARE: TÉLI REGE
(140’)(12) – f: Kenneth Branagh,
Judi Dench

február 5. péntek
17.00 ALVIN ÉS A MÓKUSOK - A
MÓKÁS MENET (86’)(6) – családi
animációs ﬁlm
18.30 A LOVASÍJÁSZ (115’) (6) –
EGY P’ARTON AZ ALKOTÓKKAL SOROZAT
20.30 A DÁN LÁNY (120’)(16)

február 6. szombat
15.00 ALVIN ÉS A MÓKUSOK - A
MÓKÁS MENET (86’)(6) – családi
animációs ﬁlm
16.30 BREKI A BÉKAKIRÁLYFI
(88’)(6) – családi animációs ﬁlm
18.00 NAGYFATER ELSZABADUL
(102’)(16) – főszereplő: Robert De
Niro, Zac Efron
19.45 SHAKESPEARE: TÉLI REGE
(140’)(12) – f: Kenneth Branagh,
Judi Dench

február 7. vasárnap
15.00 ALVIN ÉS A MÓKUSOK - A
MÓKÁS MENET (86’)(6) – családi
animációs ﬁlm
16.30 BREKI A BÉKAKIRÁLYFI
(88’)(6) – családi animációs ﬁlm
18.05 STEVE JOBS (123’) (12) – f:
Michael Fassbender, Kate Winslet
20.15 NAGYFATER ELSZABADUL
(102’) (16E) – főszereplő: Robert
De Niro, Zac Efron
A P’Art Mozi porgramjai:
www.partmozi.hu

Online-jegyfoglalás!
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Barcsay a Barcsayban –
2016

Január 14-én, a
Mester születésnapján adták át –
immár hagyományosan – a Barcsay
Jenő Képzőművészeti Alapítvány
idei Barcsay-díjait
a Barcsay Gyűjteményben, s ugyanekkor mutatták be
a Ferenczy Múzeummal karöltve kiadott művészeti katalógust. Az igényes album az elmúlt 25 év
Barcsay-díjazottjainak rendezett kiállításokról számol be. A BArCSAy 25 című
katalógust Herpai András művészettörténész szerkesztette.

A kiállítás, a díjátadó és a katalógus megjelenésének kapcsán kérdeztük az alapítvány egyik
alapítóját, Kónya Ferencet, aki feleségével,
Mártával évek óta nagy odaadással gondozza
Barcsay szellemi örökségét.

• Hányan jelentkeztek és kik voltak az idei
Barcsay-díjazottak?

Pályázatunk felhívására negyvenkét ﬁatal művész pályázott a Barcsay-díj elnyerésére. Alapítványunk alapszabálya szerint évente
maximum három díjat adhatunk ki, az elbírálást a héttagú kuratórium dönti el (Deim Pál,
dr. Sütő Csaba, dr. Feledy Balázs, Hajdú László,
Kéri Ádám, Kónya Ferenc és Nagy Gábor). 2015
díjazott, pályakezdő festőművészei valamenynyien ﬁatal nők, ami az elmúlt 26 év történetében egyedülálló. Ehhez külön gratulálunk a
nyerteseknek! 2015 Barcsay-díjasai: Balázs
Nikolett (Debrecen), Horváth Lóczi Judit (Budapest), Tóth Anna Eszter (Szolnok). Az ünnepségen Gyürk Dorottya alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, és Hajdú László
festőművész értékelte a kiállított műveket.
Szintén január 14-én, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen került sor az idei Barcsay-jutalmak kiosztására. Ezúttal hat diák részesült
a jutalomban.

KULTÚRA

• Milyen esemény kapcsolódik még az idei
díjátadáshoz?

Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt évben,
a Mester születésének a 115. jubileumi évében mutatkozhatott be egy nagyszabású Barcsay-tárlat a hódmezővásárhelyi Tornyai János
Múzeum és a KOGART szervezésében. A sikeres kiállítás kurátora Szabó Noémi művészettörténész volt, a Ferenczy Múzeum
munkatársa. A kiállítást a Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria mellett kiemelten
támogatta a Ferenczy Múzeum is, és még
sokan mások (múzeumok és magánszemélyek), illetve mi magunk is. Újszerűen válogatottan és rendezetten több mint 250
Barcsay-műben gyönyörködhetett az igen sokrétegű közönség. A kiállításról Szabó Noémi
szerkesztésében értékes kiadvány jelent meg.

• évente több alkalommal emlékeznek
meg a Mesterről. Melyek ezek?

A kiállítást megelőzően, tavaly novemberben,
a hagyományos Jenő napi megemlékezésen
Szabó Noémi tartott ﬁlmbemutatót a hódmezővásárhelyi kiállításról, melynek kapcsán a
szentendrei közönség is ízelítőt kaphatott a
tárlatról.
Tavaly tavasszal folytattuk a BARCSAY MESTER
ÉS TANITVÁNYA című vándorkiállítás-sorozatunkat, melyben a tanítványok: Balogh László,
Deim Pál és Konok Tamás négy-négy szitanyomattal tisztelegnek Barcsay előtt, s jelentős
számban láthatók a Mester nyomatai is. Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és Magyarországon rendeztük meg az eddigi kiállításokat, s
utoljára a huszonkilencedik helyszín a bajai
Türr István Múzeum volt.

• A vándorkiállításhoz, úgy tudom, kapcsolódik egy másik hagyományos, jótékonysági „akciójuk”…

A vándorkiállításunkkal összekötve folytattuk
korábbi kezdeményezésünket, nevezetesen,
hogy a kiemelkedő oktató-nevelő munkát kifejtő, határon túli magyar tanintézeteket,
könyvtáraikat megajándékoztuk egy-egy értékes Barcsay-könyvcsomaggal. A negyvenegyedik Barcsay-könyvösszeállítással a temesvári
Szépművészeti Múzeum könyvtárát gazdagítottuk a vándorkiállítás megnyitója alkalmával.
Így a nagy múltú városban úgy a tanárok, mint

XXX. évfolyam, 2. szám
a diákok vagy művészetet szerető olvasók
kézbe vehetik az értékes könyveket.

• Hol nyílt még 2015-ben vándorkiállítás a
Barcsay-művekből?

Temesvár után Szegeden, az Egyetem rajtanárok és művészek képzésével foglalkozó karán,
majd következett Makó, ahol két eredeti Barcsay-mű is bemutatásra került, melyek több
évtized után kerültek elő, egy poros padlásról.
Ennek igen nagy szenzációként jelent meg a
híre belföldön és külföldön egyaránt.

• Milyen további terveik vannak?

Folytatni kívánjuk a vándorkiállításunkat, úgyszintén a határon túli könyvajándékozást. Idén
is meghirdetjük a pályázatot a Barcsay-díjra,
és megrendezzük a hagyományos Jenő-napi
megemlékezést. Közel harminc év után szeretnénk újból kiadni az Ember és drapéria, valamint a Forma és tér című Barcsay-könyveket.
Ehhez keressük jelenleg a támogatási lehetőségeket.
Régóta tervezzük az Újpesti Uszodában található két igen értékes, nagyméretű Barcsaymozaik átmentését, ugyanis az épület már
nem felel meg a mai követelményeknek (az intézmény korábban már be is zárt), s így félő,
hogy emiatt a létesítmény előbb vagy utóbb
bontásra lesz ítélve. Kiforróban vannak más
terveink is, amiről még túl korai lenne említést
tenni, mivel saját erőnkből ezeket nem tudjuk
megvalósítani.
Távolabbi terveink között szerepel újabb Barcsay-emlékkötet kiadása, ehhez örömmel fogadjuk mindazok feljegyzéseit vagy egyéb
formában megőrzött érdemleges történeteit,
akiknek emlékeivel gazdagíthatjuk és megtarthatjuk Barcsay örökségét.
A Barcsay Alapítvány ezúton szeretné megköszönni támogatóik segítségét: Szentendre Önkormányzata, KOGART, Ferenczy Múzeum, a
vándorkiállításokat befogadóknak és mindazoknak, akik közreműködtek terveik megvalósulásában.

Mindkét katalógust, a Barcsay-tárlat és a Barcsay díjazottak albuma megvásárolható a Ferenczy Múzeumban.

FOTÓK: DEIM BALÁZS

A Barcsay-díjhoz az idei kitüntetettek is megkapták Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész emlékplakettjét és a díszes oklevelet

A kiállításmegnyitón Gulyás Gábor múzeumigazgató, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester,
Kónya Ferenc, a BArcsay alapítvány és a kuratórium tagja mondott köszöntőt, a műveket Hajdú
László festőművész értékelte

2016. január 25.

Négyen kétszer

KULTÚRA

Február 3-án és március 9-én Bach, Haydn, Debussy, Bartók,
Beethoven vonósnégyeseiből játszik a Kelemen Kvartett Szentendrén, a Városházán. A mindössze öt éve alapított, de azóta
nemzetközi hírnévvel büszkélkedő vonósnégyes tagjai közül
Fenyő lászló gordonkaművésszel beszélgettünk.
• Ön régóta külföldön él…
itthon vagy a nagyvilágban
találkoztak össze a kvartett
tagjaival?

Kelemen Barnával és Kokas Katival nagyon régóta, még a főiskoláról ismerjük egymást,
Homoki Gábor a ﬁatalabb generációhoz tartozik. Amikor
2014 őszén a kvartett negyedik
tagja, Kokas Dóri a szólókarrierje felé kezdett ﬁgyelni, 8-9
koncertre „beugrottam” a kvartettbe. Olyan összhangba kerültünk azonnal, s akkora sikere
volt a koncerteknek, hogy
azóta is együtt játszunk.

• Hogyan tudnak próbálni, találkozni?

Logisztikailag igen nehéz a próba- és koncertidőszakokat összehozni.
Tegnap például Prágában játszottam, ma Budapesten próbálunk,
mert meg kell tanulnunk két-három új darabot. A Filharmónia szervezésében hamarosan Hódmezővásárhelyen lépünk fel, utána Budapesten egy kis szalonban, majd Kölnben, utána ismét itthon, a
Müpában, aztán jön Szentendre, azután Bamberg, utána én Párizsban szólózok, s rögtön utána Hollandiába megyünk turnéra. Volt durvább időszak is, tavaly októberben, amikor 16-án Hongkong mellett,
Makaóban léptem fel, s másnap a repülőtérről estem be a kvartett
amerikai turnéjának első koncertjére, miután átrepültem a Csendesóceánt. Nem egyszerű, de működik.

• Ehhez nyilván kell a harmónia, az az egymásra találás, ami a
kezdetek óta működik a tagok között...

Mindannyiunknak jól kell ismernie a saját szólamát, a darab szövetét, a partitúrát. Komoly, nagy művekhez nyúltunk, Bartók,
Beethoven darabjait játsszuk, de mindezt nagy örömmel.

• Nemzedékének egyik legkiemelkedőbb csellistájaként számos
nemzetközi díjjal tüntették ki. Melyikre a legbüszkébb?

Díjat nyerni mindig nagy megtiszteltetés, mert nemcsak a taps, a közönség visszahívása fontos egy előadóművész számára, hanem a szakmai elismerés is. Ma már a karrier szempontjából kevésbé lényeges
egy versenydíj, magas rangú kitüntetés, de mindenképp büszkeség.
Ha egyet ki kell emelnem: az otthoni Liszt-díjamnak nagyon örültem.
Tőlem borzasztóan távol áll a politika, s tudjuk, gyakran segít az állami kitüntetések elnyerésében a szimpátia valamilyen irányba,
éppen ezért örültem ennyire, hogy elnyertem a díjat...

• ...színtisztán a zene, a művészete miatt.
Így van.

• Szentendrén kezdte pályafutását, Alma Matere a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola, ahol édesanyja, Mezey Erika is tanította.
Milyen érzés visszatérni Szentendrére?

Mindig nagy élmény Szentendrén fellépni. Utoljára 2004-ben játszottam a zeneiskola nagytermében, illetve pár éve a Városházán, egy
Alma Mater-koncerten. Négy és fél éves voltam amikor a zeneiskolába bekerültem, elsőként hegedűn játszottam, később áttértem a
csellóra.
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• Gondolom, nagy szerepe van a választásban édesanyjának...

Még beszélni nem tudtam, amikor már döntöttem: a régi bakelit
lemezeink közül mindig azt választottam, amelyen Perényi Miklós és
Mező László csellóversenyeket játszottak, a rengeteg hegedűlemez
egyszerűen nem érdekelt. Hogy mégis azon kezdtem zenélni, csak
azért volt, mert Anya nem akart tanítani, úgy gondolta, nem fog működni az anya-ﬁú, tanár-diák párhuzamos kapcsolat. De evidens volt,
hogy a hegedülés nálam kudarcba fog fulladni, és valóban jött a cselló.

• Úgy tudom, a hangszer, amin játszik, különleges darab…

Különleges egyrészt a kora miatt: 1695-ben készült Velencében. Az is
különös, ahogy hozzám került. Egy idős, rendkívül elismert fül-orr gégész szakorvos tulajdona volt, aki rajongott a zenéért, a csellóért. Valamikor a hatvanas években, amikor megengedhették maguknak,
megvásárolta a hangszert, és boldog volt, hogy hobbiból ilyen csodálatos csellón játszhat. Amikor elhunyt, felesége évekig gondosan
őrizte még a csellót, addig, míg 2004 elején valahol hallott engem játszani. Úgy érezte, párja is azt szeretné, ha jó kezekbe kerülne a hangszer. Kölcsönadta, és nagyon boldog volt a sok megnyert verseny
fényében, minden koncertemre eljött, míg végül, egy napon felajánlotta, hogy ha szeretném, megvásárolhatom. Azóta ezen játszom.
Csodájára járnak a hangszerészek nemcsak Németországban, ahol
élek, hanem a világ minden táján, és számos hangszerész megkeresett, hogy szeretnék precízen elkészíteni a másolatát. Néhányan már
elkészítették, de természetesen nem lehet egy több mint háromszáz
éves cselló hangját imitálni. Ezt a hangszert az a mester készítette,
aki olyan, mint a hegedűkészítők közül Guarnieri vagy Stradivari, s bár
ők ketten is alkottak csellókat, a hangélmény alapján a legkiemelkedőbbek a Gofriller csellók. Ezek a legtökéletesebbek, a legtöbb színt
adják játék közben.
A Kelemen Kvartett tagjai:
KELEMEN BARNABÁS – hegedű
KOKAS KATALIN – hegedű
HOMOKI GÁBOR – brácsa
FENYŐ LÁSZLÓ – cselló
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lélekúton
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TOLVALY FERENC ELŐADÁSA,
JANUÁR 29. 18.00 ÓRA PMK

A Pest Megyei Könyvtár Zsíros kenyér extrákkal című sorozatának idei első vendége
Tolvaly Ferenc lesz január 29-én, pénteken 18
órakor. A vetítéssel egybekötött előadás apropóját az író tavaly megjelent, Lélekhez a kulcs
című regénye adja, amely a Szent Jakab-zarándoklattal elkezdett lélekútjának utolsó állomása, a célba érkezés regénye. A sorozat
kötetei, ahogyan az előadás is, a világvallások
misztériumait tárják fel az érdeklődők előtt.
Szeretettel várnak mindenkit a könyvtár olvasótermébe, ahol – a hagyományokhoz híven –
a könyvtár munkatársai zsíros kenyérrel és teával vendégelik meg a látogatókat.
Tolvaly Ferenc erdélyi származású író 1974ben, 17 éves korában hagyta el szülőföldjét, és
költözött családjával Németországba. Közgazdaságtant és ﬁlozóﬁát tanult. Rendszeresen
tartott előadást világszerte az erdélyi magyarság sorsáról, a falurombolásokról. Tanított a
müncheni Filmfőiskolán, producer, játék- és
reklámﬁlmeket készített. 2011-től a Magyar
PenClub elnöke.
Több regénye és ﬁlmje után 2005-ben írja meg
az El Camino-t, melyről ﬁlmet is forgat. 2006ban a keleti vallások szent hegyéhez, a Kailászához utazik, útjáról ﬁlmet forgat és regényt
ír. 2007-ben az iszlám szent helyeiről készít ﬁlmet és jelentet meg regényt Boszporusz felett
a híd címmel. 2009-ben mutatják be 40 nap lélekúton című, a belső zarándokútról szóló
művét. 2012-es indiai útján a hinduizmust tanulmányozza, 2013-ban jelenik meg az erről
szóló Benáresz a kapu című regénye. 2015-ben
jelent meg lélekregényeinek zárókötete Lélekhez a kulcs címmel.
A rendezvénysorozat következő vendége Döbrentei Kornél író, költő és Petrás Mária keramikusművész, népdalénekes lesz február
23-án, kedden 18 órakor.

Mi a szösz?

A fenti címmel jelent meg tavaly év végén egy
kiadvány a Pest Megyei Könyvtár kiadásában
óvodás korú gyermekek – és szüleik – részére
Királyné Dorogi Edina igazgatóhelyettes koordinálásával, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A füzet egy mesét tartalmaz, mely
egy könyvmoly család mindennapjain keresztül mutatja be a könyvtárat, s emellett szépirodalmi és szakirodalmi könyvajánlót is
kifejezetten az óvodás korosztályhoz igazodva,
melyet a gyermekkönyvtárosok állítottak
össze.

Kiadványok minden korosztálynak

Werner Ákos, a könyvár igazgatója lapunknak
elmondta, hogy a kiadvány egy most induló
sorozat első kötete. A Pest Megyei Könyvtár
fontos feladatának tartja az olvasásnépszerűsítést minden korosztály számára, ezért olyan
könyvtárhasználati segédletsorozat készítését

tervezi, amely korosztályok szerinti bontásban
– kisbabáktól egészen a nyugdíjasokig – mutatja be a könyvtárat, és népszerűsíti az olvasást és a könyvtárhasználatot, az adott
korosztálynak pedig szépirodalmi és szakirodalmi könyvválogatást nyújt.
„Fontosnak tartottuk, hogy olyan szentendrei
ismert szerzők alkossák meg az első kiadványt,
akik rendszeres használói a Pest Megyei
Könyvtár felnőtt és gyermekkönyvtárának. Így
saját tapasztalataikat, meglátásukat is beleszőve találhatták ki és rajzolhatták meg a történetet. A szövegben és az illusztrációban
visszaköszönnek azok a terek, amelyek a gyermekkönyvtárunkra leginkább jellemzőek, és
azok a szolgáltatások, amelyek leginkább kedveltek. Reményeink szerint első kiadványunk
felkerül a könyvespolcokra, s örömmel forgatják majd a gyerekek és a szülők, nagyszülők is.
Hisszük, hogy fontos a rendszeres, napi szintű
olvasás, a legkisebbek esetében a mesélés” –
tette hozzá az igazgató.

A mesehős könyvmolyok

A mesét Vadadi Adrienn írta, akinek neve biztosan sok szülő számára ismerős, hiszen a Hold
utcai óvodában dolgozó óvónőnek, újságírónak már hat mesekönyve jelent meg az óvodás korosztály számára. Adrienn ezekben a
mesékben mindig valós szereplőket ábrázolt,
ezért most szeretett volna kilépni ebből a körből. Először klasszikus meseﬁgurákon gondolkodott, mint például sárkány vagy manó, végül
valami egészen újat, szokatlant talált ki.
„A történet a könyvtárban játszódik, így a szójáték szinte adta az ötletet, hogy „hőseim”
könyvmolyok legyenek, akik titokban élnek a
könyvtárban, és észrevehetetlenek az olvasók
előtt. Bár először nem pont úgy képzeltem el
őket, ahogy az illusztrátor, Igor Lazin lerajzolta,
de végül nagyon megtetszett az általa ábrázolt
képi világ, így a fantáziánk is meglódult. Igorral
már több könyvet készíttetünk közösen, nagyon jól tudunk együtt dolgozni: ő keményen
és határozottan mondja az instrukcióit, de helyet ad az én véleményemnek is” – mondta
Adrienn.
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Adrienn szerint a mai gyerekek „mindenevők”,
minden típusú mesét szeretnek, a giccsestől
az értékesig, nagyon nyitottak a világra, ezért
a szülők, pedagógusok felelőssége, hogy mit
adnak a kezükbe. Bármely mesének helye van
a könyvespolcon, kérdés, hogy milyen módon
van megírva. A Mi a szösz? című kiadványt elsősorban 5-6-7 éveseknek ajánlja, de mint
mondta, négyéves kislánya is nagyon élvezi a
történetet.
Az illusztrációkat rajzoló Igor Lazin szerb származású képzőművész, aki már több mint egy
éve városunkban lakik. Mint elmondta, óriási
ötletnek tartja Adrien mesehőseit, és szerencsés egybeesés, hogy korábban már rajzolt
ilyesmi lényeket, bolhákat és hasonlókat. „Számomra az a fontos, hogy legyen elég szabadságom, hogy beleugorhassak a vízbe, ahol
szabadon úszkálhatok. Ehhez persze kell egy
jó kiindulópont, de ez adott volt, hiszen Adrienn ötlete rögtön megtetszett” – mondta Igor.

Könyvbemutató sok játékkal

Szeretettel várják az óvodás korú gyerekeket
szüleikkel együtt január 30-án, szombaton
10.30-kor a Pest Megyei Könyvtárban, ahol a
gyerekek játékos könyvbemutató keretében
megismerkedhetnek a Mi a szösz? című mese
szerzőjével, Vadadi Adriennel és illusztrátorával, Igor Lazinnal, valamint részt vehetnek a
könyvhöz kapcsolódó játékos foglalkozásokon.
A Mi a szösz? című kiadvány elérhető online
formában a Pest Megyei Könyvtár honlapjáról
(www.pmk.hu), a rendezvényen részt vevő
gyermekek azonban haza is vihetik egy-egy
példányát.

Elevenkert programok
DMH Barlang, Dunakorzó 11/a

Újév-nyitó buli az Elevenkertben!
2016. január 30. szombat
20:30 POSZTMOLETT
22:00 TUDÓSOK
24:00 DJ Spacecowboy

Poszmolett:
https://www.facebook.com/posztmolett

Tudósok, akik ráadásul idén 30 évesek, s
az már valami:
https://www.facebook.com/tudosok
www.tudosok.com
http://tudosok.bandcamp.com/
Behopp: 1 ropi

2016. január 25.

A mezei szil az év fája

VÁROS

Az Országos Erdészeti Egyesület éves szavazásán az egyik legsokoldalúbban felhasználható fafajunk, a hajdanán szent faként
is tisztelt mezei szil győzedelmeskedett, és lett a 2016-os év fafaja. Az év Fája kezdeményezés célja a ﬁgyelemfelkeltés és a
megóvás, olyan fafajok előtérbe helyezése, melyeknek komoly
erdészeti jelentőségük van, ám a ﬁgyelem mégis elterelődött
róluk.
Az Országos Erdészeti Egyesület 20 éve indította útjára az Év Fája mozgalmat, amelyet 2013 óta online szavazás keretében bonyolít le erdészek és szakmán kívüli érdeklődők részvételével. Mindez jó alkalom
arra, hogy az OEE és az Év Fája Kuratórium által kiválasztott három
„döntős” fafajról, majd később a győztesről az adott esztendőben ismeretterjesztő és tudományos cikkek, népszerűsítő kiadványok jelenhessenek meg, s kicsit közelebb hozzák a szakemberekhez és a
laikusokhoz is a kevésbé ismert fafajokat.
A mezei szil Európa nagy részén őshonos fafaj, magas hőigénye miatt
elsősorban a sík- és dombvidékeket kedveli, emiatt középhegységekben csak az alacsonyabb régiókban található meg. Magassága akár a
30 métert is elérheti. Rendkívül kemény, rugalmas, nehezen hasadó
és szívós fáról van szó, mely tulajdonságai miatt a mezei szil hajóácsolásra, víz alatti építkezésre és – a tölgyfával vetekedve – épületfának is kiváló. Kocsigyártók, asztalosok, tímárok és csőkészítők is
szívesen dolgoztak vele, s belőle, de népi gyógyászatra is alkalmazták,
míg lombja kérődző állatoknak szolgált takarmányul.
A mezei szil megőrzése és ápolása fontos erdészeti feladat. Eötvös Károly a szilt egyenesen a magyarság nemzeti fájának tekintette, mivelhogy „ezer falu, város, halom, dűlő, határrész viseli a Szilas és Szilágy
nevet. S ahol ez a név van: ott magyar lakik, ott magyar telepedett
meg ezer év előtt.”

„Toplistás” szentendrei futók
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Óriási siker, hogy a hazai felnőtt (!) női toplista első három helyén a
PEGAZUS SME két versenyzője is megtalálható! Csuta Dorottya
(Pusztazámor) és Zsámár Anna (Szentendre) 800 méteres távon érte
el ezt a szenzációs eredményt. Dorottya és Anna 2004-ben születtek,
és ennek ellenére vezetik a felnőtt toplistát. Nagyon örülünk és
büszkék vagyunk Hódosy Márk (Budapest) iﬁ futónk eredményére
is, aki jelenleg a felnőtt ranglista 5. helyén áll, és vezeti az iﬁ korcsoportot. Kicsi csapat vagyunk, de nagy erő van bennünk! Hiszek
abban, hogy futóink hamarosan nemzetközi versenyeken is eredményesek lesznek. És úton van az utánpótlásuk is!
Gedeon Zsolt
PEGAZUS SME elnök

Művészi torna

A DUNAPARTI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
(Dunakorzó 11/A.)

• kicsik: hétfő és szerda 16.45
• haladók (7-10 év): hétfő és szerda 15.45

A haladó csoportba most érdemes jelentkezni, mert elkezdtünk karikával dolgozni,
és ezt később csak nehezen lehet behozni

Telefon: 06-20-416-9136

Játsszon sorsjegyért a megújult szentendrei lottózóban!

Január 19-től várjuk a szerencse kedvelőit a megújult szentendrei lottózóban. A nyitás alkalmával, izgalmas akcióval kedveskedünk minden játékosunknak. lehet, hogy Ön lesz a következő nyertes?
Térjen be január 19. és 30. között a megújult szentendrei
lottózóba, amely a Duna-korzón található, és játsszon vagy
fogadjon legalább 2000 forint
értékben, hogy megajándékozhassuk egy ajándék Black Jack sorsjeggyel*. A promóció a készlet erejéig tart, így célszerű minél hamarabb
próbára tenni a szerencsénket, hátha az ajándék sorsjeggyel is sikerül megütni a főnyereményt.

A Szerencsejáték Zrt. az új, illetve felújított lottózók kialakításakor arra törekszik, hogy mind a törzsjátékosok,
mind a ﬁatalabb korosztály számára olyan vonzó közösségi teret alakítson ki, ahová szívesen betérnek játszani.
A kirakatokban a mindenkori várható főnyereményre és
az aktuális akciókra hívják fel a ﬁgyelmet, vagy új termékekről, sorsjegyekről tájékoztatjuk a játékosokat.
Játsszunk együtt január 19-től a megújult szentendrei
lottózóban!
Adjon egy esélyt, és vegyen részt az újranyitási akcióban!

*Egy vásárló egy vásárlás keretén belül, csak 1 db ajándékra jogosult, abban az esetben is, ha a feltételt többszörösen teljesítette. Egy játékos azonban a promóció időtartama alatt többször
is teljesítheti a promóció feltételét.
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ADáSVéTEl

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

Eladó: 2 db 100x200 cm-es ágykeret 500 Ft/db; 2 db ülő kanapé
sky burkolattal, plusz párnákkal
verandára, teraszra 200x90 cm
(55x57) ülő és támlás méretben;
6 kárpitozott ülőke (puﬀ)
40x40x42 cm-es, 1400 Ft/db;
Continental típusú nagykocsis,
gyöngybetűs, szép mechanikus
írógép 2200 Ft; Árak megállapodás szerint. Tel. (26) 313-951.

álláST KíNál

Szentendrei cég keres angol vagy
német nyelvtudással rendelkező
munkatársat, irodai munkavégzésre, kereskedelmi területre. Jelentkezni lehet e-mailben,
fényképes önéletrajzzal az
info@la-impex.hu e-mailcímen.

Szentendrei cég keres takarítót
heti 1x4 órára. Jelentkezni lehet
H-P: 9-16 óra között a 06-26-525286-os telefonszámon.

álláST KErES

Intézői állást vállal építészmérnök. Lakóparkoknak
közös képviselői és gondnoki, magánházaknál házkert karbantartás, gyermekfelügyelet, bevásárlás, esetenként főzés. Tervezési
munkát is vállalok. Tel. 0630-424-3143.

EGéSZSéG

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

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

EZOTériA

APRÓK

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

KiADÓ lAKáS

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

Szentendrén, 1,5-2 szobás üres
albérletet keresek 8-10 hónapra!
Ajánlatokat a szerkesztőségbe
várok: Szentendre, Dumtsa u. 22.
(sétáló utca), „Várakozás” jeligére.
Leányfalun különálló, 35 nm-es,
fa+gázfűtéses lakás saját mérőórákkal azonnal kiadó
(házas)párnak; 30 000 Ft/hó +
rezsi. Tel. 06-30-485-5370.

Belvárosi kertes ház külön bejárattal rendelkező, 80 nm alapterületű, nagy ablakokkal épített,
alagsori lakrésze (2 szoba,
konyha, étkező, fürdőszoba) 50
000 Ft + rezsiköltségek havi díjért kiadó. Tel. 06-20-355-4887.
Garázst bérelnék januártól. Tel.
06-20-926-2361.

Szentendrén vagy környékén kis
lakást vagy házat bérelnék hoszszú távra, későbbi megvételre.
Tel. 06-20-279-9230.

lAKáS, iNGATlAN

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

Kertes lakások (40-180 nm-esek,
igény szerint) 190 000 Ft/nm
áron eladók. Tel. 06-30-9496456.

Szentendrén, a HÉV-végállomás
közelében 58 nm-es lakás eladó
15,2 millió Ft-ért. Tel. 06-20-2391299.

réGiSéG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, festményeket, bronz tárgyakat,
porcelánokat, Kovács Margitot,
régi álló-, fali-, asztali díszórákat
(hibásat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst étkészletet, tálcát stb.,
könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot. Első vevőként a
legmagasabb áron. Tel. 06-20280-0151,
herendi77@gmail.com
Magas áron vásárolok mindennemű régiséget, bútorokat (Koloniált is), órákat,
festményeket, porcelánokat,
kerámiákat, bronzokat,
ezüstöket, kitüntetéseket,
érméket, szőnyegeket, csipkéket, varrógépet, hanglemezeket, hagyatékokat(!)
díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. Medveczky Zsuzsanna, 06-20-365-1042.
Almási Katalin vásárol legmagasabb áron, becsléssel bútorokat,
festményeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat,
csipkét, csillárt, hangszert, könyveket, borostyánt, bizsukat, teljes hagyatékot díjtalan
kiszállással. Hétvégén is! Tel. 0620-597-8280.

SZOlGálTATáS

Gyermek- és felnőtt jelmezek
nagy választékban kölcsönözhetők: Kucsera F. u. 4/A. Tel. 06-20924-9125.

Gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empatikus, referenciával és bébiszitteroklevéllel rendelkező pedagógus.
Tel. (26) 386-858.
Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70-578-1468.
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(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.

üZlET

Szentendre szívében étterem
kiadó. Felszerelt konyhával, nagy
belső udvarral, valamint pincehelyiséggel rendelkezik, amely
kiváló helyet adhat boresteknek
és rendezvényeknek egyaránt. Ár
megegyezés alapján. Tel. 06-20437-1153.
Szentendre belvárosában 15 nmes üzlethelyiség kiadó. Tel. 0620-809-1139.
Óvárosi üzlethelyiség frekventált
helyen kiadó. Tel. 06-20-4070304.

A belvárosi Daru piac téren nagy
ablakokkal kiépített alagsor rendelőként vagy kezelőként 50 000
Ft + rezsiköltségek havi díjért
kiadó. Tel. 06-20-355-4887.
A Püspökmajor-lakótelepen 15
nm-es üzlet kiadó. Tel. 06-20997-0671.

Hirdessen nálunk!
Hirdetéseinkről kérdezze:

Németh Erika
06 20 260 4642
nemeth.erika@szentendre.hu
Keressen minket
a Facebook-on is!

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel.

Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap • Megjelenik 11 000 példányban, havonta kétszer
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonproﬁt Kft. • Felelős kiadó: Solymosi Heléna mb. ügyvezető
Szerkesztőség: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22. (Tourinform épülete) • Tel: (26) 505 120 • e-mail: szevi@szentendre.hu
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra
Lapzárta: hétfő, 12 óra • Hirdetések felvétele: 20/260 4642, szevi@szentendre.hu.
Apróhirdetések felvétele a szerkesztőségben: Dumtsa Jenő u. 22. (Tourinform épülete), hétfőn, kedden 9–17-ig. Apróhirdetést a megjelenés előtti keddig fogadunk el.
Nyomda: PharmaPress 1037 Budapest, Vörösvári út 119-121., felelős vezető: Dávid Ferenc
Index: PFH/88/1987 ISSN 0239-068X • www.szevi.hu

2016. január 25.

23

HIRDETÉSEK

Magyarország piacvezető cukrász, sütőipari és gasztronómiai nagykereskedése
budapesti csapatába keres

ELADÓ

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

tulajdonostól
(lízing, hitelkonstrukció
megoldható)
Szentendrén,
Ady Endre út 26 sz. alatt
egy ősfás védett telken
lévő 9 szobás, 650 nm-es

wEllNESS PANZiÓ

A telek mérete 8.119 nm.
Az ingatlan részét képezi
egy 271 nm területű
konyha + étterem,
valamint egy kerti
medence, parkoló
30 gépkocsi részére

Irányár: 160 millió Ft+áfa

Érdeklődni lehet:
06-30/203-0894, illetve a
drs@mail.merkantil.hu
címen

NAGy GyAKOrlATTAl rENDElKEZő:
GéPKOCSiVEZETő MUNKATárSAT
Feladatok:
•
Áru kiszállítás partnerekhez
•
Visszáru kezelés
•
Reklamációk kezelése
•
Pénzkezelés
Elvárások:
•
Önálló munkavégzés
•
Problémamegoldó képesség
•
Emelőhátfal kezelése
•
Gyors, pontos áruátadás
•
Megbízhatóság
•
B, C kategóriás jogosítvány
•
GKI, digitális vezetői kártya
•
PÁV3
•
Büntetlen előélet feltétel
Munkavégzés helye:
•
Budapest III. kerület
Visszajelzést azon pályázóknak tudunk
adni, akiket felvételi beszélgetésre hívunk. Megértésüket köszönjük!
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VÁROS
Városi bál –
városi vendéglátással

A régi hagyományok felelevenítéseként
ismét jelmezes bálra kerül sor február 6án városunkban, s az ötlet megvalósításához számos helyi vállalkozó is örömmel
csatlakozott.

Mivel az egyeztetések és a szervezési munka
még jelenleg is tart, az alábbi lista messze nem
a végleges, ugyanakkor a városvezetés már
most szeretne köszönetet mondani a felajánlott ételekért és italokért a következő partnereknek:
Adria Étterem, Corner Szerb Étterem, Bujdosó
Pincészet, Dalmát Szamár, Dresszing Bt.,
Görög Kancsó, Forráspont, Kecze Zoltán, La Fiesta Party Service, La Mia Pizzéria, La Mokka
Kávézó, Maharaja Étterem, Mjam Étterem,
mysoup levesbár, Múzeum Kávézó, Művész

XXX. évfolyam, 2. szám

Étterem, Nemes Nedűk Borszaküzlet, Palapa
Mexikói Étterem, Pilis-Dunakanyar Helyi Termék Szövetkezet, Surányi Cukrászda, Szamos
Cukrászda, Szilágyi Pékség, SzilVanilla Cukrászda, WhiskyNet…
A szervezők természetesen továbbra is örömmel vesznek minden újabb felajánlást, de ami
még ennél is fontosabb, hogy hívnak és szeretettel várnak MINDEN KEDVES SZENTENDREI
POLGÁRT február 6-án a bálba, a Móricz Zsigmond Gimnáziumba.
Legyen ez egy igazi városi bál, városi jelenléttel, városi összefogással!
Jegyeket 6500 forintos áron lehet vásárolni a
Tourinform irodában. Asztalfoglalás és információ a rendezveny@szentendre.hu e-mail
címen lehetséges, további kérdéseiket Kóbor
Editnél a 06 20 318 9358-as és Lakatos Juditnál
a 06 20 945 1909-es telefonszámon tudják feltenni. A jegy árában az étel- és italfogyasztás is
benne foglaltatik, kivéve a röviditalokat.
További információk:
www.iranyszentendre.hu

