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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)

pályázat

Kiadó ingatlan

Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati
tulajdonú, Szentendre, 2332 hrsz-ú, természetben Városház tér 4. szám alatt található 98,58 nm alapterületű, 2 szinten
elhelyezkedő üzlettérből és 22 nm alapterületű pinceszinten található gépészeti
térből álló üzlethelyiség bérbevételére.

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

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 21 óráig
21 órától ügyeletes
Hétfőn Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy u.1., 500-248
Kedd Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4., 310-868
Szerda Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11., 505-779
Csütörtök Vasvári Patika
Sas u. 10., 312-825
péntek Napvirág csepp Gyógyszertár
Dózsa Gy. út 20. (Lidl mellett), 319-354
Szombat Kálvária Gyógyszertár
Kálvária út 33. 787-796
Vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13-ig (Sas u.10., 312825); Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig (Kálvária út
33., 787-796)
Vasárnap 21 órától ügyeletes
Február 21. Kálvária Gyógyszertár
Február 28. Pismány 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

pályázat

Eladó ingatlanok

Szentendre Város Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonban álló
ingatlanok értékesítésre

Szentendre, Dombtető utca, hrsz: 7863/3,
(Kivett beépítetlen terület)
Övezeti besorolás: Lke-SP5, kertvárosias
lakóterületek. Alapterület: 4146 m2.
Induló (licit) ár: 10.640 Ft/m2 + ÁFA.
Pályázati biztosíték: 1.000.000 Ft

pályázat beadásának határideje:
2016. március 3. 9:00 óra

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
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Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely átvehető a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi
Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról
tölthető le.
a pályázatokat a hivatal iktatójába február 22. 9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Tájékoztatás
telefonon: 26/785-057

Eladó ingatlan

Szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában álló Szentendre, Futó u. 2. sz. alatti ingatlanra
(lakóház + udvar). A pályázatokat 2016.
február 26-áig lehet benyújtani postán
vagy a Hivatal iktatójában személyesen.
Ajánlattételre jogosult minden természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,
azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt
esedékességű tartozása nem áll fenn.

Az ingatlan értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat és licittárgyalás alapján a legmagasabb ajánlatot
tevő pályázó részére történik, melyről a
végső döntést, azaz a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:76. § (1) bekezdése
szerinti nyertes kihirdetéséről szóló döntést a munkacsoport által készített összegzés alapján a Városfejlesztési Bizottság
hozza meg.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni:
26/785-088, e-mail:
kovacsics.roberta@szentendre.hu
A pályázati ajánlatot benyújtani Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába
kell, vagy postai úton a 2000 Szentendre
Pf. 54-es címre.
A pályázati hirdetmények teljes szövege a
www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos
honlapján is megtekinthető.
Szentendre, Radnóti Miklós utca, hrsz:
8634/88 (beépítetlen terület)
Övezeti besorolás: Vt-5 (vegyes terület)
Alapterület: 6.423 m2
Induló (licit) ár: 123.960.000 Ft + ÁFA
Pályázati biztosíték: 1.000.000 Ft
Radnóti Miklós utca, hrsz: 8634/89
(beépítetlen terület)
Övezeti besorolás: Vt-5 (vegyes terület)
Alapterület: 5.000 m2
Induló (licit) ár: 93.500.000 Ft + ÁFA
Pályázati biztosíték: 1.000.000 Ft
Alapterület összesen: 11.423 m2
Induló (licit) ár: 217.460.000 Ft + áFa
Pályázati biztosíték: 2.000.000 Ft

a pályázati felhívás a 8634/88 és a
8634/89 hrsz-ú számú ingatlanok egyben
történő értékesítésére vonatkozik.
pályázat beadásának határideje:
2016. március 3. 10:00 óra

A pályázatokkal 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:
telefonszám: 26/785-088,
e-mail: kovacsics.roberta@szentendre.hu
A pályázati ajánlatot benyújtani Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába
kell, vagy postai úton a 2000 Szentendre
Pf. 54-es címre.
A pályázati hirdetmények teljes szövege a
www.szentendre.hu/ingatlanportal oldalon megtekinthető.
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A LAP TÉMÁJA

Hagyomány és megújulás: az újjáéledt városi báltól
az újragondolt Czóbel-kiállításig
INTERJÚ GYÜRK DoRoTTYA KULTURÁLIS ALPoLGÁRMESTERREL

• Még zajlik a Házasság hete, amikor beszélgetünk. Miért tartotta fontosnak
Szentendre kulturális vezetése, hogy csatlakozzanak az országos, illetve nemzetközi
programsorozathoz?

Értékrendünk, elköteleződésünk tükröződik a
döntésben. Szentendre vezetése az elvek és
célkitűzések szintjén is kiáll a család megbecsülése mellett. Ugyanakkor akár a polgármester úr, akár a magam és sok munkatársam
személyes életében is ezek az értékek érvényesülnek. A Házasság hete programsorozat a
hagyományos házasság intézményének fontosságára hívja fel a ﬁgyelmet, hiszen amenynyire stabilak a családok, annyira stabil a
társadalom is. A Magyar Alkotmányban is
benne foglaltatik: „Magyarország védi a házasság intézményét..., valamint a családot,
mint a nemzet fennmaradásának alapját".
A programokat megerősítésnek és kedvcsinálónak szántuk azoknak, akik már házasságban
élnek, és azoknak, akikben még csak érlelődik
az elhatározás. országos hírű előadóink voltak:
Pál Feri atya, Ókovács Szilveszter, az operaház
főigazgatója és felesége, Máthé Zsuzsa, Tari
Annamária pszichoanalitikus, Lackﬁ János író
és Sárosi Bálint népzenekutató.

• Február 6-án tartották a városi bált, a
kulturális városvezetés legutóbb megvalósult projektjét. a fő gondolat a hagyományok újraélesztése és a rendezvény
kapuinak szélesre tárása volt a polgárok
előtt. Hogy értékeli a rendezvényt?

Most köszöntem meg kollégáimnak a profeszszionális szervezést, a helyi vállalkozóknak
pedig a példaértékű, önzetlen, nagyvonalú támogatást. Nekik köszönhetően tudtuk alacsonyan tartani a belépőjegyek árát és széles
közönség számára elérhetővé tenni a részvételt a bálon. Célunk az volt, hogy a művészváros imázsba illeszkedő bohém, kreatív, lezser
bált csináljunk. A visszajelzésekből ítélve ez
maradéktalanul sikerült is. 450 bálozó öltözött
jelmezbe, nagyrészük nevezett is a jelmezversenybe. A bálozók egymás elől is az utolsó pil-

lanatig titkolták, hogy minek öltöznek, így annál nagyobb móka
volt az álarcok mögött felfedezni a kollégákat vagy a szomszédokat. Ebben a városban
közösséget építünk, s ennek kitűnő eszköze volt ez a télbúcsúztató, farsangi időszakot
lezáró bál, amire minden jegy
elkelt, s még pótasztaloknak is
kellett helyet keresni.

• a bál egyben jótékonysági
rendezvény is volt, a tombolabevételből egy ivókutat
tervez felállítani a város.

Valóban, az ivókút régi és jogos igénye a városi polgároknak és a hozzánk látogató turistáknak is, szimbolikus gesztus, hogy az a helyi
polgárok által összeadott pénzből valósul meg.
Persze, ha kell, az önkormányzat kiegészíti a
tombolából származó összeget, a lényeg, hogy
a bál bevételéből a köz javát szolgáló, köztéren álló, maradandó dolgot hozzunk létre.

• apropó, közterek és művészetek. Hogy
áll a posta előtti tér újragondolása?

A posta előtti teret a művészekkel egyeztetve,
a város ﬁnanszírozásában tesszük rendbe. Az
alkotásokat a Vajda Stúdió közreműködésével
felújíttattuk, és új helyüket is a művészekkel
együtt választjuk ki. Az időről időre változó
köztéri kiállítást egy kertészeti rendezéssel alapozzuk meg, tehát maga a park is megújul. A
Ferenczy Múzeum által meghirdetett, decemberben lezárult public art pályázat bírálóbizottsága (Bukta Imre képzőművész, ef Zámbó
István képzőművész, Gulyás Gábor, a Ferenczy
Múzeum igazgatója, Szabó Noémi művészettörténész, Wehner Tibor művészettörténész)
döntött a nyertes pályaművekről, melyek
2016-ban két időszakban, május 5-től július
10-ig, valamint július 21-től október 30-ig lesznek láthatóak a főposta előtti téren. A zsűri az
erdélyi származású mester, az 1942-ben született Diénes Attila, valamint a két ﬁatal kép-
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zőművész, Budha Tamás és Tábori András által működtetett
Gruppo Tökmag egy-egy projektjének szavazott bizalmat.
Elsőként, májustól Diénes Attila
Véletlen találkozás, júliustól
pedig a Gruppo Tökmag obeliszk című művével találkozhatunk a parkban.

• a helyszín mindig meghatározó. Várható-e ezen a
téren megújulás Szentendre
kulturális életében? Egyáltalán, milyen új kulturális csemegéket tartogat az év?

Folyamatosan keressük a frissítés lehetőségeit, s ennek része az új helyszínek bevonása,
vagy a régiek újra felfedezése is. Így kerül viszsza a Barcsay-udvar a Szentendrei Nyár helyszínei közé, új helyszín lesz a Fő téri Dimsicsház. Idén a város egy nagyszerű természeti
adottságával élünk, amikor a Duna-korzón,
tehát közvetlenül a víznél rendezzük meg a
Föld napját, melynek témája ezúttal a víz lesz.
Arra kérjük a helyi oktatási intézményeket,
hogy ezt a témát dolgozzák fel street art
jellegű munkáikban, melyeket a Duna-korzón
láthat majd a közönség. Tavaly izgalmas alkotások születtek a Föld napjára újrahasznosított
alapanyagokból, most is kíváncsian várjuk a
gyerekek munkáit. Nyitottak vagyunk a városhoz kötődő alkotók ötleteire is. Megkerestük a
Söndörgő Együttest, hogy közreműködésükkel
egy több napos világzenei fesztivált rendezzünk, amihez hasonló Szentendrén még nem
volt, a fesztivál munkacíme Balkán open. Műfajilag is megújulást tervezünk a nyári zenei
kínálatban, erősíteni szeretnénk a jazz, világzenei és folk vonalat, és az idei szezon újdonsága lesz a lakásszínház, melynek helyszínét a
Fő tér 12. adja. Itt elsőként a temesvári Magyar Színház produkcióját láthatja majd a közönség. A Dimsics-ház (városi vendégház)
romantikus belső udvarán, meleg nyári estéken énekes-zenés sanzonesteket látogathat a
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közönség. Az idei Szentendrei Teátrum repertoárja pedig a szokott helyszíneken, a Városháza és a Ferenczy Múzeum udvarán minden
eddiginél színesebbnek ígérkezik. Joao Bethencourt: Telitalálat című komédiája a Teátrum ősbemutatója lesz, Magyarországon
először Szentendrén láthatja a közönség augusztusban. A meghívott előadások között a
tervek szerint lesznek újragondolt, a kortárs
színjátszás nyelvén megszólaló klasszikusok
(Sirály, Don Quijote, Csongor és Tünde), valamint kortárs szerzők az emberi viszonyokat
boncolgató színművei. Az évadot Gryllus Dániel és zenésztársai Weöres Sándor: A teljesség felé című költői prózájából készült zenés
estje zárja. Néhány név az idei évad szereplői
közül: Fullajtár Andrea, Csányi Sándor, Tenki
Réka, Őze Áron, Szente Vajk, Mucsi Zoltán,
Scherer Péter…

• a helyszín nem elhanyagolható tényezője
a komoly sajtóérdeklődés mellett megnyílt,
újragondolt Czóbel-kiállításnak sem.

Nagy büszkesége a városnak a megújult múzeumban újra megrendezett, rangos hazai és

tisztelt Városlakók!

VÁROS

külföldi gyűjtemények tartós letétbe megkapott darabjaival gazdagított Czóbel-tárlat.
Bravúros lépés volt Barki Gergely művészettörténészt megnyerni kurátornak, a kiállítást
L. Simon László államtitkár nyitotta meg. Azt
gondolom, a Czóbel-kiállítás megújulása jó példája annak, hogyan lehet lépésről lépésre aktuális tartalommal megtölteni a „művészetek
városa” szlogent.

• a múzeum nemrégiben legalább akkora
sajtóérdeklődést váltott ki pótköltségvetési igényével, mint kiállításaival.

A korábbi időszak felelőtlen gazdálkodásának
következménye a pótköltségvetés. Remélem,
ezzel az aktussal végleg lezárjuk a múltat, és
mostantól a megújult Ferenczy Múzeumi
Centrum nagyszabású rendezvényei kerülnek
az érdeklődés középpontjába.

• a múzeum mely rendezvényeit várja a
legjobban?

Régi adósságát rendezi a Ferenczy Múzeum
azzal, hogy a Pajor-kúria épületében új kiállítótermet nyit a helyi művészek számára, ahol

Mind a városvezetés, mind a lakosság számára fontos, hogy rendezett
környezetben éljünk és fogadjuk a városunkba érkező turistákat is. Számos helyi rendeletünk tartalmaz arra vonatkozó szabályokat, hogy az
épített és a természeti környezetünk megóvása és karbantartása érdekében milyen magatartásoktól kell tartózkodnunk, illetve milyen lépéseket kell együtt és egymásért megtennünk.
Annak érdekében, hogy ezeknek a szabályoknak érvényt tudjunk szerezni, Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2016. (I.26.) Önk. számú rendeletét.

A város célja, hogy együtt és önkéntesen tegyünk a környezetünk rendben tartásáért, azonban ennek vizsgálatára, ellenőrzésére és esetleges
szankciók alkalmazása miatt vált szükségessé a rendelet megalkotása.
A rendelet az alábbi magatartásokat rendeli szankcionálni:
• Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata
• A helyi értékek védelmével kapcsolatos szabályok megsértése
• Utcanév-, házszám- és emléktáblával kapcsolatos szabályok megszegése
• A szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos szabályok megsértése
• Közterület-használattal kapcsolatos szabályok megszegése
• Köztisztasággal kapcsolatos szabályok megszegése
• A forgalmi renddel és védett övezetbe történő behajtással kapcsolatos szabályok megszegése
• A plakátok, falragaszok és reklámhordozók elhelyezési szabályainak
megszegése
• A temetőkkel és temetkezésekkel kapcsolatos szabályok megszegése
• A zaj elleni védelemmel kapcsolatos szabályok megszegése
• A zöldfelülettel kapcsolatos szabályok megszegése
• Az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos szabályok megszegése
• Útügyi szabályok megszegése

A közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő személlyel szemben ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság vagy természetes személyek esetén tizenötezer forinttól kétszázezer forintig,
jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén húszezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.
Kérjük, annak érdekében, hogy ne szankciókat alkalmazva kelljen érvényt szereznünk környeztünk ápoltságának, élhetőségének, tegyünk
együtt annak szebbé tétele érdekében, illetve tartózkodjunk az azt
rontó cselekedetektől!
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időről időre legújabb műveiket mutathatják
meg. Szintén helyi vonatkozású anyagból, a
városhoz kötődő alkotók munkáiból nyílik
tavasszal, Korszakos művek címmel a szentendrei gyűjteményt bemutató kiállítás a MűvészetMalomban. A késő ősz hangsúlyos
programja lesz a Tiltott, tűrt, támogatott című,
a kádárizmus képzőművészetét bemutató
kiállítás, szintén a MűvészetMalomban.
Idén már a kortárs nemzetközi trendek is megjelennek a múzeum kínálatában. Május 12-től
például a Szentendrei Képtárban vendégeskedik a Velencei Biennálé japán pavilonjának kiállítása, Chiharu Shiota Kulcs a kézben című,
zajos nemzetközi sikert aratott tárlata is.
S ha már a nemzetközi színtérnél tartunk, nekünk is van mondanivalónk a világ számára.
Nemzetközi érdeklődésre tarthat számot a
nyár végi, őszi időszakra tervezett, a művészeti
fesztivál és a kiállítás műfaját ötvöző Art Capital elnevezésű nagyívű projekt, amely több
mint ötven, egymáshoz kapcsolódó kiállítást
és társművészeti programot foglal magában
tradícionális és formabontó helyszíneken, az
idő tematikáját körüljárva.

Elindult a postás strand közösségi
tervezése

Január 23-án tartották első
alkalommal a Postás strand
fejlesztésére indított közösségi tervezés programot a
teniszpályák melletti Postáslido Sportcentrumban.
Az öt találkozóból álló sorozat következő állomásai január 26-án, február 2-án, 9-én voltak
voltak ugyanitt. Az utolsó alkalom február 23-án lesz, 17:30-tól,
melyre minden érdeklődőt ismét szeretettel várnak. Az itt és az online kérdőívekben felvetett kívánságok és ötletek nyomán alakítják
majd ki a terület új funkcióit. Legközelebbi lapszámunkban részletesen beszámolunk a Postás strand közösségi tervezése nyomán kialakult új fejlesztésekről.

tESz KlUB MEGHÍVÓ

Fókuszban a Vizes Nyolcas Uszoda
és Szabadidőközpont!
Ismerjük meg városunk intézményeinek működését, hogy saját igényeinknek megfelelően
tudjuk azokat igénybe venni!
Mit érdemes tudnunk a Vizes Nyolcasról? Hogyan működik az uszoda és hogyan üzemelnek
egyéb szolgáltatásai? Milyen programokkal szolgálja a szentendrei
és környékbeli lakosokat? Milyen tervekkel rendelkezik a V-8 ügyvezető igazgatója? Menjünk el a TESZ klub következő programjára,
ahol Drégely Miklóst, az Aquapalace Kft. ügyvezető igazgatóját kérdezhetjük a fentiekről és másról is az uszoda kapcsán!
Találkozzunk február 25-én, csütörtökön 18:30-kor a Bibione kávézó (Szentendre, Kucsera Ferenc utca 11.) különtermében!

Mindenkit szeretettel várunk,
Helyes Imre
a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) elnöke
+36 70 402 5502, www.tesz2000.hu, info@tesz2000.hu
https://www.facebook.com/TESZ2000/
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testületi hírek

a február 11-i testületi ülés legfontosabb
napirendi pontja a 2016. évi költségvetés
tárgyalása volt.

Elfogadták a költségvetést

A 2016. évi költségvetés alapján az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszegét 5 958 534 ezer Ft-ban határozták meg.
Városunk idén 1 428 547 ezer Ft normatív állami támogatást kap kötelező feladatai ellátására. Adót nem emel a városvezetés,
ugyanakkor a gazdasági fellendülést ﬁgyelembe véve a költségvetés emelkedő helyi
adóbevételekkel számol, összesen 2 130 000
e Ft-tal.
A költségvetési rendelet szerint növekednek a
fejlesztési források, több jut beruházásokra,
intézményekre, utakra, a közszolgáltatások
színvonalának javítására, szociális célokra, valamint kultúrára, fesztiválokra, turisztikai célokra is.
A település üzemeltetésére, mint például utak,
parkok fenntartására, köztisztaságra, védművek, épületek fenntartására, árvízvédelemre,
távhőszolgáltatásra és energetikára 2016-ban
a tavalyinál 89 374 ezer forinttal többet fordít
a város.
A Kulturális Kft. tervezett támogatása 25 millió
Ft-tal több, mint 2015. évben, melyből 15 millió Ft-ot fejlesztésekre fordít.
A költségvetési törvény szerint Szentendre
Város Önkormányzatát 189 300 ezer Ft központi támogatás illeti meg a Ferenczy Múzeumi Centrum fenntartásához. A biztonságos
működéshez az önkormányzat további 147
178 ezer Ft saját forrást biztosít. Az intézmény
gazdaságosabb működtetése érdekében szerkezeti átalakításról döntött a képviselő-testület, mely alapján a kistelepülési múzeumok
állami fenntartásba kerülhetnek az év folyamán.
Folytatódik az iskolák felújítása: a célra, ahogy
tavaly is, 2016-ban 48 millió forintot szán a
város. A Dunyha-program mellett, mellyel
Szentendrén 582 lakás energetikai korszerűsítése valósulhat meg központi támogatással, az
év további legnagyobb fejlesztései az Egres út
és az ottani híd korszerűsítése, a Fürj utca rendezése és a gyermekorvosi rendelő felújítása
lesznek, melyekre 29 millió forintot fordít az
önkormányzat. Folytatódik az 1+1 program is
19 millió Ft-os kerettel, megújul a posta előtti
park, és új helyre költözik a családsegítő.
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A szociális kiadásokra fordított összeg 2016ban több mint 20 millió Ft-tal nő. A hajléktalanszálló korszerűsítésére 10 millió Ft-ot
biztosít a város a Vöröskeresztnek.
Többet költ az önkormányzat gyermekétkeztetésre, mert vállalja a szolgáltatás felmerült
többletköltségeit, ennek ellenére nem változik azonban a szülők által ﬁzetendő díj, azaz a
közétkeztetés ára. A jelenleg is alkalmazott térítési díjakat még 2011-ben fogadta el a testület.
A költségvetés tárgyalásakor Magyar Judit
MSZP-s képviselő soknak tartotta a tervezett
ingatlanbevételt, illetve nem értett egyet
azzal, hogy ekkora ingatlanállományt értékesítsen az önkormányzat. Szerinte a benyújtott
költségvetés nem tükrözi a polgármester választási ígéretében tett dinamikus fejlődést.
Fekete János képviselő (TESZ) kérte, hogy tervezzék be a költségvetésbe egy logopédus alkalmazásának a költségeit, illetve hiányolta,
hogy a költségvetés nem tartalmazza a 11-es
út mentén, a zöldhullám kialakítása érdekében
szükséges csomópontok fejlesztésének a költségeit.
Zakar Ágnes (Fidesz) örvendetesnek tartotta,
hogy az önkormányzat idén is 48 millió Ft-tal
támogatja a helyi iskolák működtetését.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester elmondta,
hogy az önkormányzat a logopédusi állás létrehozásához szolgálati lakás felajánlásával
járul hozzá, de az önkormányzat nem akarja
átvállalni az állam feladatát. A 11-es út fejlesztésével kapcsolatban elmondta, hogy az a
Magyar Közút Kht. feladata, de ha városi támogatásra lesz szükség, azt megoldják. Magyar Judit felvetésére azt válaszolta, hogy a
prioritásként megfogalmazott három stratégiai területen – épített környezet fejlesztése,
a szolgáltatások minőségének javítása és a kulturális élet fellendítése – pozitív változások
történtek, és ezt a fejlesztési irányt folytatni
tudják 2016-ban is.

Közbeszerzés

A testület kiegészítette az önkormányzat közbeszerzési és beszerzési szabályzatát. A jövőben regisztrálják a szerződések teljesítési
adatait, továbbá a közbeszerzések során ﬁgyelemmel kell lenni arra, hogy egy esetleges
korábbi szerződést az adott partner hogyan
teljesítette.

Bizottsági beszámolók és munkatervek

A képviselő-testület bizottságai – Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló, Pénzügyi Ellenőrző,
Kulturális és Turisztikai, Jóléti és Városfejlesztési Bizottság – és a Jóléti munkacsoport az
SZMSZ rendelkezése szerint elkészítették a
2015. évben végzett munkájukról szóló beszámolót. A testület elfogadta a beszámolókat,
egyúttal jóváhagyta a 2016. évi munkaterveket.

tiltakozás a betelepítési kvóta ellen

A képviselő-testület állást foglalt a kötelező
betelepítési kvóta elutasításáról. 2015-ben
másfél millió bevándorló érkezett illegálisan
Európába, a magyar határoknál ma is naponta
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ezrek lépnek be illegálisan az EU területére. A
testület szerint a kvóta jogtalan és értelmetlen, növeli a bűnözés kockázatát és veszélyezteti a kultúránkat, terheket jelentene a
szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.

adóbevételek és adóhátralékok

Elfogadta a testület az adóbevételek és adóhátralékok 2015. évi alakulásáról szóló beszámolót. A beszámoló szerint az összes adó- és
adójellegű bevétel a 2015. évben 1,9 milliárd
Ft volt, amely 2014. év azonos időszakához képest 228 millió forinttal emelkedett. A növekmény nagy része a helyi iparűzési adó
növekedéséből adódott, de nőtt a gépjárműadó, a magánszemélyek kommunális adójából,
a telekadóból a mulasztási és a talajterhelési
díj bevétele.

Megállapodás a Közút Nzrt.-vel

A jogszabály értelmében a forgalomirányító
jelzőlámpákat az út kezelőjének kell működtetnie, az olyan jelzőlámpák működtetésénél
pedig, ahol a csomópontba csatlakozó utak
nem azonos fenntartásban vannak, az érintetteknek megállapodást kell kötni. A testület
elfogadta a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.-vel
kötendő, az önkormányzat érdekeltségi körébe tartozó jelzőlámpák üzemeltetési költségeinek megosztásáról szóló megállapodást,
mely részletesen tárgyalja az üzemeltetési
díjat, a felek jogait és kötelezettségeit, az üzemeltetési feladatokat és ütemezésüket, a hibajavítási munkák gyakoriságát.

Két ügyvezető lesz

Döntött a testület a Kulturális Központ Nonproﬁt Kft. vezetéséről. Az ügyvezetői feladatkört kettéválasztják, a jövőben a Szentendrei
Teátrum igazgatói teendőit is ellátó Kulturális
Kft.-t így egy általános és egy előadó-művészeti ügyvezető irányítja majd szoros együttműködésben. Ennek megfelelően az
előadó-művészeti ügyvezetői munkakör betöltésére külön pályázatot írnak ki. Az általános ügyvezetői feladatok ellátásával Solymosi
Helénát bízták meg, aki – határozott idejű
megbízással – az elmúlt időszakban állt a társaság élén. Az általános ügyvezető feladata a
kulturális marketing, az üzleti terv kidolgozása
és végrehajtása, külső források bevonása, a
Dunaparti Művelődési Ház, az P’Art Mozi és a
Szentendre és Vidéke című lap működtetése
lesz.

a Duna-korzó fejlesztése

A korzó turisztikai vonzerejének növelése érdekében az önkormányzat a Péter-Pál utca és
a Lázár cár tér közötti parkolóhelyeket felajánlotta használatra az érintett vendéglátóhelyeknek a március 1. és október 31. közötti
időszakban. A kitelepülési lehetőséget a vendéglátósok térítésmentesen vehetik igénybe,
amennyiben • gondozzák az önkormányzat
által telepített virágtartókba kihelyezett növényeket • az általuk üzemeltetett illemhelyet
nyilvános illemhelyként üzemeltetik • rendszeres programokat, attrakciókat szerveznek.
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Mert szeretem
a gyerekeket…

VÁROS

Mai, internetes világunkban a szülők is felkészültebbek, vagy annak gondolják magukat. Ezt hogyan éli meg?

Az interneten vannak fals dolgok is, ilyenkor
idő és türelem kell, hogy az ott olvasott rossz
elképzelést a helyére tegyem. Szerencsére a
szülők értelmesek, elfogadják a választ, lehet
velük együttdolgozni. Nagyon fontosnak tartom a szülők közreműködését, ezért mindig
pontosan felmérem, hogy kire mit lehet rábízni, mennyire tudnak részt venni a gyermekük gyógyításában.

az első kérdés adja magát, ugyanis nem
volt egyszerű Önnel időpontot egyeztetni,
mert nincs mobilja. Hogyhogy nincs?

Nem szeretem a mobiltelefont, mert állandóan elhagyom. Az otthoni telefonon viszont
éjjel-nappal lehet keresni, mindig készségesen
állok a betegek rendelkezésére.

Miért lett éppen gyerekorvos?

Súlyos esetek is előfordulnak a praxisában?

Mert szeretem a gyerekeket. Mindig is ez akartam lenni, bár kerülőúton jutottam ide. Először
laboratóriumban dolgoztam, majd fertőző
gyerekosztályon. Ennek a szakmai múltnak
egyébként nagy hasznát veszem, mert a gyerekbetegségek 70 százaléka fertőző betegség.
Nincs, mert mindegyik aranyos. A kicsik azért,
mert csodálatosak, a nagyok pedig azért, mert
jó haverok vagyunk.

Milyen érzés, hogy már a betegek második generációját gyógyítja?

Az is előfordult már, hogy a harmadik generációval találkoztam. Először nagyon furcsa volt,
most már hozzászoktam. Van, hogy megyek a
kismamához, volt betegemhez, aki köszön,
hogy csókolom doktor bácsi, én pedig udvariasan visszaköszönök csókolommal, mert egy
szülőnek meg kell adni a tiszteletet.

Négy évtizedet töltött el a gyerekgyógyászat területén. Ez idő alatt milyen nagyobb
változások történtek?

Jelentősen megváltoztak a diagnosztikai kiegészítő eljárások, jobbak a képalkotó eljárások, a terápia is szélesebb spektrumú lett. A
folyamatos változások követése érdekében
nekünk is állandóan képezni kell magunkat.
Jobbak a konzíliumi eljárások, bár egyre kevesebb a specialista, sokan ugyanis külföldre
mennek. Egyébként az utánpótlással is gondok
vannak: öregszik a szakma, a gyerekorvosok
átlagéletkora 55-60 év között van.

Gondolom, az említett változások jelentősen megkönnyítik a munkát…

Nagyrészt igen, de azért vannak nehézségek is.
Például régebben a helyi laborral könnyebb
volt konzultálni, hamarabb megkaptuk az
eredményeket. Emlékszem, volt olyan esetem,
hogy a délelőtti rendelés végén levettük a vért,
és délután négykor a kisgyerek már kemoterápiás kezelést kapott a kórházban. Most a

Mennyire segítik a gyógyító munkát az internet nyújtotta lehetőségek?

Kétségtelenül nagy előny, hogy a laboratóriumi eredményeket le tudjuk kérdezni neten.
Például a bakterológiai-virológiai laboratórium
Kaposváron működik, így nagyon jó, hogy nem
kell megvárnunk a postán is feladott eredményt. A szülők közül is egyre többen e-mailen küldik be az eredményeket, és interneten
várják a választ is. Ez a végtelenségig nem
mehet, mert nem fér bele az időnkbe.

Dr. Hernádi Emil több mint 30 éve gyermekorvos városunkban. a rendkívül népszerű orvos praxisa meglehetősen nagy,
évente 1200-1300 gyermek tartozik hozzá.
S vajon lehet-e egy orvos számára nagyobb elismerés annál, amikor a gyerekek
18 évesen is ragaszkodnak hozzá, és nem
akarnak megválni „Emil bácsitól”?

Van kedvenc korosztálya?

XXX. évfolyam, 3. szám

DR. HERNáDI EMIl

1945-ben született Martonvásáron. 1970ben végzett a Pécsi orvostudományi
Egyetemen, 1974-ben tette le a gyermekorvosi, 1983-ban a fertőző betegségek
szakorvosa szakvizsgát. 1985 óta lakik
Szentendrén. Négy gyermeke és hat unokája van.
2008-ban kapta meg Szentendre Város
Közegészségügyi Díját. Megalakulása óta
a Szent András Általános Iskola és a Református Gimnázium iskolaorvosa, a
Szentendréért Közalapítvány kuratóriumának a tagja.

pesti laborból csak 2-3 nap múlva kapjuk meg
az eredményt.

a szülőotthon bezárásáig neonatológus is
volt, vagyis újszülött gyógyász. Ezen a területen is történtek változások?

Igen, ma már 2-3 nap után kiadják a kórházból
az újszülötteket. Ennek eredménye, hogy sokszor itthon kell diagnosztizálni pl. a sárgaságot,
és visszaküldeni az újszülöttet kékfény-terápiára. A szívzörejek is 4-5 nap után jelennek
meg. Egyértelműen nagyobb felelősségünk
van tehát ezen a területen. Én igyekszem már
az első nap meglátogatni a hazaérkező újszülöttet, ilyenkor 1-1,5 órát is eltöltök a kismamával. Erre nem sajnálom az időt, mert
tudom, hogy a kórházi oktatás elég hiányos.

Elvétve. A nagyon súlyos betegségek 0,5-1%
körül vannak, a súlyosak 10% körül. Nekünk
nehezebb a dolgunk, mint egy kórházi orvosnak, aki napi három-négy alkalommal is láthatja a betegét. Súlyosabb eseteknél én is
gyakrabban felkeresem a családot. Feleségem
a Heim Pál Gyermekkórház intenzív osztályán
főorvos, egyik ﬁam ugyanott gyermekorvos,
így az is előfordult már, hogy családi konzíliumot tartottunk.

Mennyire híve az alternatív gyógymódoknak?

Tapasztalataim szerint az alternatív medicina
néha tévútra viszi az embert. Nem vagyok antibiotikum-párti, de ha kell, akkor felírom. Tartok a homeopátiától, mert sok esetben
félrevisz. Ennek ellenére nyitott vagyok, és
próbálok közös nevezőre jutni a szülőkkel, de
ha kizárólagosan a homeopátiás kezelést kérik,
megkérem őket, forduljanak olyan kollégához,
aki evvel foglalkozik, de szerintem nem szabad
csak a homeopátiában bízni.

Feltételezem, hogy nincs sok szabadideje.
ami van, azt mivel tölti?

Főleg kertészkedéssel. Balatonfüreden, ahol
korábban nyolc évig éltem, van egy telkem,
ami ellátja a nagy családot, hiszen négy gyermekem és hat unokám van. Korábban szőlőt
is szüreteltem, azt viszont abba kellett hagynom, mert a gyakori ottlétet ez a szakma nem
engedi meg. Füredről a mai napig kapok hívásokat: tanácsot kérnek, hogy beteg a gyerek,
az unoka, merre induljanak el. Számomra ez a
legnagyobb elismerés, hogy ennyi idő után is
emlékeznek rám.

Hogyan tovább?

Már nyugdíjas vagyok, de ha a Jóisten megengedi, szeretném még jó pár évig folytatni a
gyógyítást.
Németh Erika
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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.

5. körzet: Fülöp zsolt

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

A kérdésre egy felsorolással lehet
válaszolni, ami a
képviselők és a városvezetés szerint
mindig
nagyon
hosszú, a városrészünkben lakók szerint pedig túl rövid a beﬁzetett helyi adónkhoz képest. Tőlem idegenek
az ilyen „győzelmi jelentések”. A TESZ képviselőiként azért dolgozunk Kubatovics Áronnal
és Fekete Jánossal együtt, hogy Szentendre
normális napi működése természetessé váljon, és igen, legyenek például kijavítva a kátyúk, épüljenek járdák, legyenek felfestett
gyalogos átkelők, működjön a távfűtés, épüljenek utak, legyen tervszerű parkfenntartás és
köztisztaság. Ezekről és a képviselői munkámról rendszeresen beszámolok a városrészünk
lakóinak a képviselői hírlevelemben, amit személyesen dobok be minden postaládába.

• Elégedett az elért eredménnyel?

Képviselőként elégedett az eredménnyel? Ez
a kérdés mosolyt csal az arcomra és biztosan
az olvasóéra is. Én inkább úgy fogalmazok,
hogy folyamatosan tanulnom kell. Az apró és
nagyobb sikerekből erőt kell meríteni, mert ha
a forgóajtóhoz utolsóként engednek is, elsőként lépjek ki onnan a városrészünk és Szentendre érdekében.

• a körzetben milyen fejlesztést tart a legsürgetőbbnek?

Erre a kérdésre a városrészünkben élő polgárok adják meg a választ, akik elmondják véleményüket személyesen, telefonon, vagy
leírják emailben. Az elmondottakból kiderül,
nincs egyetlen „nagy közös cél”, hiszen más és
más problémák vannak a Püspökmajoron, a
László-telepen, Alsó-Izbégen vagy a Kertvárosban. Ezekhez a speciális igényekhez, kérésekhez kell megoldást találni.
Örömteli számomra, hogy egyre többen vesznek részt aktívan lakókörnyezetük alakításában. A TESZ egyesületet azért alapítottuk,
hogy minél több szentendreinek visszaadjuk a
hitét, hogy van befolyása az utcája, városrésze
és Szentendre arculatának az alakítására.
Ebben nagy segítség a TESZ által üzemeltetett
Járókelő (www.jarokelo.hu) oldal, ahol mindenki nyomon követheti a bejelentését, sőt
látja és véleményezheti a hivatal ügyintézését.

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

Minden időszak, így vagy úgy, nyomot hagyott
Szentendrén. Ez a nyom tökéletesen tükrözi az
adott polgármester és az akkori képviselők teljesítményét, együttműködési képességeiket.
Egyetértve a szentendreiekkel, új szemléletű
önkormányzatra, szolgáltató hivatalra van
szükség, ami átlátható módon használja fel a
beﬁzetett helyi adóforintjainkat. Ennek kell
alárendelni minden döntéshozónak magát,
még akkor is, ha a jelenlegi hatalom birtokosai. A jó irányba való változás elindult, de
nehéz egyes városvezetőknek kiszakadni a
pártlogikából. Remélem, sikerül kialakítani egy
ideológiáktól nem korlátolt, felelős többséget,
akik át merik adni a döntések egy részét a
szentendreieknek. A jövő a közösségi tervezésé, ezért örülünk, hogy a TESZ kezdeményezését támogatja a város!

7. körzet: tolonics Gyula

• Milyen változások történtek
körzetében az
elmúlt egy év
alatt?

Körzetem alapvetően három részre
osztható: a Vasvári Pál utcától a
Nap utcáig, a Nap
utcától az Egres
útig és az Egres
úttól a Barackos útig tartó részekre. Megválasztásom után is e felosztás szerint határoztam meg a feladatokat. Két neuralgikus pontot
láttam: az egyik a Nap utca, a másik pedig a Pipiske-Őszapó-Galamb-Fürj utcák által határolt
terület. Mindkét részen az utak katasztrofális
állapotban voltak, évek óta csak murvafeltöltéssel, kátyúzással orvosolták a problémát,
pedig nagy forgalmú utakról van szó. Ráadásul a Pipiske utcában a vízelvezetés sem megoldott, nagyobb esőzéseknél a víz elönti az
ingatlanokat.
Nagy öröm volt számomra, hogy 2015 első
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félévében sikerült a Nap utcát megfelelő áron
és minőségben – vízelvezetéssel, járdával –
rendbe hozni. Emellett javult még két kapcsolódó utca állapota is: a Pataksor utca burkolata 1+1 pályázat keretében, tehát lakossági és
önkormányzati összefogással újult meg, a Fény
utcában pedig járdát építettünk. Ezen kívül az
egész körzetben megfelelő ütemben és minőségben megtörtént az útkarbantartás, a kátyúzás.

• Melyek a legfontosabb további teendők
a körzetben?

A másik neuralgikus pont, tehát az Őszapó-Pipiske-Galamb-Fürj utcák felújítása, amit szeretnék minél hamarabb megoldani. Ennek első
lépéseként már a tél beállta előtt makadámtechnikával stabilizáltuk a Pipiske utca felületét, hogy megakadályozzuk a víz okozta
további eróziót. Ígéretet kaptam a csapadékvíz
végleges és megfelelő minőségben való elvezetésére a Pipiske utcában, s bízom benne,
hogy ennek elkészülte után még idén új útburkolatot kapnak a környező utcák.
További fontos feladat még a Törökvölgyi út
alján, a patakhídnál lévő mélyedésben kialakuló víz elvezetése, melynek műszaki megoldását még keressük. Bízom abban is, hogy a
körzet többi földútjának minőségét is javítani
tudjuk valamilyen formában, pl. az 1+ 1-es pályázat keretében.
A nagy örömünkre megépült Egres úti óvoda
jobb megközelítését forgalmirend-változtatás
és útjavítások segítik majd.

• Elégedett az elért eredménnyel?

Megválasztásom óta a legfontosabb feladatomnak a Nap utca környékének rendezését
tartottam, ami végre megvalósult, úgyhogy e
terület fejlődésével elégedett vagyok. Bízom
benne, hogy az önkormányzati adósságkonszolidáció eredményeképpen javuló gazdasági
körülmények lehetővé tesznek hasonló fejlesztéseket, nemcsak a körzetemben, hanem a
város többi részén is. Úgy gondolom, hogy a
zöldterületek ápolásában, a virágosításban, a
köztisztaság terén látványos fejlődést értünk
el az elmúlt időszakban.
Fontosnak tartom, hogy a tavaly megjelent városi házirend minden városlakóhoz eljusson,
megismerjék a tartalmát, hogy ezáltal a városvezetés és a lakók közösen tudjanak tenni
azért, hogy Szentendre még tisztább, élhetőbb
város legyen.

a Nap utca új burkolatot kapott tavaly tavasszal
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Szuper szentendrei bál szupersztárokkal
VÁROS
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az első, nagynyilvánosságnak szánt Szentendre Városi Jelmezbál remekül debütált, eredeti, bohém, jókedvű szentendrei rendezvény
volt, méltó a művészváros rangjához.

Számtalan pozitív visszajelzést kapott a február 6-án megrendezett városi bál. Voltak szkeptikusok, akik nem bíztak abban, hogy ennyien eljönnek, vagy hogy a Móricz gimi tornacsarnokát sikerül bálteremmé
varázsolni. A szervezők a maximumot hozták ki a helyszínből, remekül
felöltöztette a csarnokot a sok kerek asztal a vörös bársonyszékekkel,
nagyon jól mutattak a luﬁk, a papírvirágok és fényfüggönyök, a fényfestés a falakon, szépen rímeltek a terem színeivel az azonos designnal
nyomtatott menü- és ültetőkártyák, feliratok. Nagy sikert arattak a zenekarok, a táncbetétek, a változatos, ﬁnom fogások. És igen, szupersztárok is felvonultak a közel félezer vendég között, hiszen itt voltak a
város képzőművészei mellett a nagy festők: maga Rembrandt és Frida

Köszönet a Városi Bálért

Az idei városi bál a várakozásainkat meghaladó
sikerrel zárult, proﬁ szervezésben, csodálatos
ellátással, minden kedves vendég igazi örömére és megelégedésére.
Rengeteg felajánlást, plusz munkát, és lelkes
segítséget kaptunk, igazi példája lett a bál szervezése és lebonyolítása a városi összefogásnak, ami különösen fontos a számunkra.
Sikerült megvalósítani egyik fő célunkat, hogy
sokan legyünk, és ezúton is építsük a város közösségét. Köszönjük, hogy sokan elhozták barátaikat, kollégáikat, példát mutatva ezzel a
többi egyesületnek, cégnek, intézménynek és
a szentendreieknek.
A tervezettnél is több vendég volt, 430 szentendrei mulatott együtt, és evett-ivott a következő vendéglátósok gáláns felajánlásainak
köszönhetően: Adria Étterem, Corner Szerb Étterem, Dalmát Szamár Kávézó, Dresszing Bt.,
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szövetkezet,
Forráspont Étterem, Görög Kancsó, Gregorián
Pincészet, Heim Pékség, Jászárokszállási Fogadó és Bükkös Hotel Kft., Kecze és Hady Pincészet, Kőhegybor Kft., La Fiesta Party Service,
La Mia Pizzéria, La Mocca Kávézó, Maharaja
Étterem, Mjam Étterem, Múzeum Kávézó,
Nemes Nedűk Borszaküzlet, Palapa Mexikói
Étterem, Pismány Pékség, Surányi Cukrászda,
Szamos Cukrászda, Szilágyi Pékség, SzilVanilla
Cukrászda és a WhiskyNET.hu.
Köszönetet szeretnénk mondani a tombola-

Kahlo is. Végiglejtett a vörös bársonyszőnyegen a zavarba ejtő nemi
identitású Conchita Wurst, Hollywoodból ideugrottak Brangelináék, és
Zorro is tiszteletét tette donnájával. Vajon ki rejtőzhetett az álarc mögött? Itt járt a Grimm meséből Piroska és a vidám farkas, volt megannyi
kalóz, matróz, hajóskapitány, ugri-bugri cowboy és -girl, rokokó páros,
hínárfejű rém, viking hajós eredeti füstöltheringgel, mókusodu madárfészekkel és még ki tudja hány sziporkázóan kreatív jelmezes. Emlékezetes pillanatokat szereztek a csoportosan jelmezbe búvók, akik külön
performansszal szórakoztatták a közönséget. A tánc hajnali kettőig tartott, s már most sokan a jövő évi bálra tervezgetnek, bár nem lesz könynyű felülmúlni az idei év fantasztikus jelmezkreációit!

tárgyak felajánlóinak is az értékes és különleges nyereményekért. Csaknem 1500 tombolajegyet sikerült eladnunk, a bevételeket terveink szerint – a Dunakorzóra tervezett ivókútra fordítjuk.
Tombola felajánlóink: Aknay János, Barcsay
Jenő Képzőművészeti Alapítvány, Bagdi Kata,
Benkovits György, Bihon Győző, Dunakanyar
Foltvarró Kör, efZámbó István, English Center
Nyelviskola, este'r partners showroom, Farkas
Bori, Ferenczy Múzeumi Centrum, Függőkert
Virágszalon, Görögkancsó Étterem, Gulyás
Andrea, Horváth Ágota, Ivancsics Ilona és Színtársai, Jászárokszállási Fogadó-Bükkös Hotel
Kft., Kósa Reneszánsz Kerámia Stúdió, Kőhegybor Kft., Krizbai Alex, Kutlán András, Lukács Tibor, MAHART Passnave, Máté Fotó
optika, Mezei Sándor, mysoup levesbár, Nosztalgia Szépségszalon, Palmetta Design Galéria,
Panyi Zsuzsi, P'Art Mozi, Pistyur Imre, Retro
Design Center, Silverline Cruises Kft., Smetana
Ágnes, Sz. Varga Ágnes „Kabó”, Szentendrei
Kulturális Központ Nonproﬁt Kft., TELMEX
Novy-Styl Kft., Thermotechnika Crown Cool
Kft., Úr Eleonóra, V8 - Vizes Nyolcas Uszoda és
Szabadidő Központ, Vén Kecske Galéria,
Vincze ottó, WhiskyNET.hu.
A mezőkövesdi Zsóry Zsibongó Gyerek és Ifjúsági Tábor üzemeltetőjének képviseletében
Kulcsár János, aki a Kovács Margit Múzeumban található Múzeum kávézó és könyvezde
tulajdonosa, felajánlott a Móricz Zsigmond
Gimnázium pedagógusainak egy 50 fős, egyéj-

szakás tantestületi kirándulást teljes ellátással,
amelyet a bál elején a polgármester úr adott
át Kerezsi Csabának, a Móricz Zsigmond Gimnázium igazgatójának.
Még nem értünk a sor végére, külön köszönetet szeretnék mondani: Hadnagy Attilának, aki
legelsőként ajánlott fel 120 adag ételt térítésmentesen, ő indította el a „lavinát”, amelyhez
a többiek is csatlakoztak; a Szilvanilla Cukrászdának, amely egyrészt felajánlott 200 adag
desszertet, és jegyet vett az összes alkalmazottnak, hogy mindannyian itt legyenek, megismerjék Szentendrét, és megmutassák
magukat; a Szentendre Szalonnak, akik az első
civil társaságként csatlakoztak a hívásunkhoz,
és testületileg nálunk farsangoztak; a VSZ ZRTnek, a LA Fiestának és a Múzeum Kávézónak a
rengeteg, több helyen grátisz munkáért és
együttműködésért; a Petzelt Szakközépiskolának, a Szeresd Szentendrét Egyesületnek a jelmezverseny szervezéséért, valamint minden
egyes szereplőnek és közreműködőnek, és
végül, de nem utolsósorban a Móricz Zsigmond Gimnáziumnak a teremért, a palotásért
és a hihetetlenül készséges közreműködésért.
Már most halljuk a báli résztvevőktől, hogy jövőre egész asztalokat szeretnének foglalni,
ennek a kiemelkedő eseménynek a híre meszszire megy Önöknek köszönhetően is! Jövőre
folytatjuk!
Verseghi-Nagy Miklós polgármester
és Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester

2016. február 15.
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VÁROS

Egyéni díjazottak:

páros díjazottak:

Csoportos díjazottak:

I. Egybeforrva

I. Mexikói halott pár

I. Titanic

II. Conchita Wurst

III. Konyhatündér

II. megosztva: Rembrandt és múzsája, Saskia, valamint Frida
Kahlo és modellje

III. Mr. és Mrs. Smith, avagy Angelina Jolie és
Brad Pitt

II. V8+5 vízi formáció

III. Azok a '20-as évek! – a Szent András iskola
szülői csapata

A jelmezverseny zsűrijének elnöke: Galambos Péter médiaizé, magyarhang, kulturális újságíró volt. A zsűri művész tagjai: Úr Eleonóra batikfestő
művész, aki Ázsiában a batik őshazájában tanulta és itthon tanítja ezt a különleges technikát. Bagdi Kata textiltervező iparművész, az ART6 szalon egyik alkotója. A jelmezversenyt a Szeresd Szentendrét Egyesület segített megszervezni.
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a Házasság Hete
Szentendrén

Első alkalommal csatlakozott városunk a
Házasság hete országos programsorozathoz, melynek célja, hogy előadásokkal, beszélgetésekkel, kulturális programokkal a
házasság, a család fontosságára irányítsák
rá a ﬁgyelmet. a február 8. és 15. között
megrendezett programok előtt Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester mondott
rövid bevezetőt, ahol elmondta, hogy elsősorban azért csatlakozott a város a
programsorozathoz, mert Szentendrén
nagyon sok a gyerek és a ﬁatal, sok a nagycsaládos, ezért bíztak abban, hogy jó fogadtatásra találnak az e témakörről
szervezett programok.

az idealizálástól
a démonizálásig

a pest Megyei Könyvtárban, február 8-án
az első program pál Ferenc római katolikus pap, mentálhigiénés szakember előadása volt, ahol – ahogy mondani szokták
– még a csilláron is lógtak: a színházterem
zsúfolásig megtelt, s ugyanígy az olvasóterem is, ahol kivetítőn lehetett követni az
előadást. pál Ferenc valóságos showmanként uralta a terepet, a hallgatóság ﬁgyelmét egy percre sem elveszítve. Előadása
rendkívül szemléletes volt, tele humorral
és találó megállapításokkal, úgy, hogy kicsit mindenki magára ismerhetett.

a szerelem múlandó és örök

Pál Ferenc az összetartozásról, a társkapcsolatok buktatóiról beszélt, bármilyen meglepő is
ez egy katolikus paptól. Mint mondta, pályája
kezdetén sokan keresték meg, s érdekes
módon nem hitéleti kérdésekkel, hanem életvezetési problémákkal. Sokszor még a kérdést
sem értette meg, ezért kezdte el a témát tanulmányozni.

VÁROS

Rögtön feltette a kérdést a közönségnek: vane összetartozás szerelem nélkül? Más kultúrában, pl. Indiában, megszokott dolog, hogy a
házasulandó felek alig ismerik egymást. A nyugati emberek számára ez elképzelhetetlen, nálunk a házasságot – több-kevesebb – szerelem
előzi meg.
A kutatások szerint, ha szerelmesek vagyunk, a
hormonok mennyisége megsokszorozódik.
Szerelem esetén az énhatárok átjárhatóak,
képlékenyek, a társ az önmagunkról alkotott
kép részévé válik, nem leszünk ugyanazok az
emberek. Ez a hormonális bumm 1-2 évig is eltarthat. S adódik a kérdés: ha a szerelem múlandó, mi tudja megalapozni a társkapcsolatot
hosszú távon? Pál Ferenc szerint a szerelem
közben lélektani, érzelmi változások történnek, amelyek maradandóak. Akik átélték a kölcsönös szerelmet, válság idején tudnak belőle
meríteni.
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tünknek kellene megváltozni ahhoz, hogy minden jó legyen. A tartós együttélésre akkor van
esély, ha a társamat érzelmileg is tudom követni, és ez akkor is lehetséges, ha nem értek
vele egyet.

Szülőnek lenni jó

a Házasság hete programsorozat keddi
vendége az Operaház főigazgatója, Ókovács Szilveszter és felesége, Máthé zsuzsa
négygyermekes házaspár voltak, akik a
Szeke Klub meghívására jöttek el. az est
házigazdája Daru Gábor, a Duna tV stratégiai igazgatója volt.

Hormonális bumm és puﬀ

Pál Ferenc szerint először idealizáljuk a szerelmünket, mint gyermekkorban a szüleinket.
Úgy vagyunk vele, mint a hintázó gyermek, aki
azt kéri, hogy még, és magasabbra, és gyorsabban. Szerelmesként a társunkba belelátunk
jó tulajdonságokat, s azokat felnagyítjuk, a
rosszat pedig nem vesszük észre. Rózsaszín
szemüvegben és lila ködben próbálunk tájékozódni.
Később ez lecseng, a hormonális bummból
hormonális puﬀ lesz. Ekkor teljesen másképpen látjuk a nagy Őt, miközben lehet, hogy
semmit sem változott. Kibírhatatlannak, elviselhetetlennek tartjuk, akivel nem lehet együtt
élni. A szakirodalom ezt kölcsönös neurotikus
allergiának nevezi. Az idealizált kép után megjelenik a démonizált kép, ami az első kép megfelelője, csak fordított előjellel.

a harmadik lépcsőfok

Amikor a belső realitás ütközik a külső realitással, egy izgalmas fordulat lehetősége is beköszönt. Ehhez viszont magunkat is reálisnak
kell látni. Ez olyasmi, mint a gépi fagyi: hiába
szeretnénk csak a vaníliát vagy a csokit, csak
vegyes van. Ráadásul még a tölcséren is át kell
verekedni magunkat. A harmadik lépcsőfok
tehát, amikor párunkat is, magunkat is reálisan látjuk, a fagyis hasonlattal élve mindkettőnket vegyesnek. Ne gondoljuk azt, hogy
velünk minden rendben van, csak a környeze-

Nem evidens

A házaspár szerint a házasság kapcsán egész
értékrendszerről lehet beszélni, ami bár evidensnek tűnik, de mégsem az, hiszen a házasságok nagy számban mennek tönkre, és lassan
már csodának számít, ha két felnőtt ember
össze meri kötni az életét. Egyre többen élnek
házasságon kívül, a gyerekek többsége nem
szentesített kapcsolatban születik. A társadalom alapját jelenti a család, ezért is ideje lenne
a helyére tenni ezt a kérdéskört.
Szilveszter szerint a nagycsaládosság hátulütője, hogy a ﬁatalok azt látják, mennyi problémával, fáradtsággal, munkával jár a
családban való létezés, a pozitív részét viszont
nem élik át. Ami kívülről látható, az nem az
előnye, ami pedig jó benne, az megmutathatatlan. Felesége szerint kockázatos lesz az a
világ, ahol gyermektelenek kezébe kerül a gazdasági és politikai irányítás, s itt megemlítette,
hogy két vezető politikus, Jean-Claude Juncker
és Angela Merkel is gyermektelenek.

Család és munka

Hangsúlyos része volt a beszélgetésnek a család és a munka összeegyeztetésének kérdése.
Szilveszter őszintén elmondta, hogy náluk az
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egyik szerep a másik rovására megy. Mindig
reménykedik abban, hogy fenn tudja tartani az
egyensúlyt, de eddig nem sikerült. Magyarországon még nincs olyan munkamorál, hogy
hétvégén vagy este 6-7 után ne kelljen dolgozni. Az internet világában állandó pörgésben
kell élnünk, s már arra sem tud hivatkozni,
hogy nem kapcsolta be a gépet, hiszen ott az
okostelefon. Náluk állandó a viaskodás, hogy
miért nincs többet otthon, és nagyon hiányzik
a minőségi idő, amikor nem a praktikus dolgokról beszélnek. Viccesen megjegyezték,
hogy a munka és a család csak akkor jól összeegyeztethető, ha nincs munkája az embernek.
Szilveszter tapasztalata szerint a munkahelyeken gyakran okoz konﬂiktust a két különböző
életforma összeütközése. A ﬁatal munkatársak, akiknek nincs gyerekük, esetleg még kapcsolatban sem élnek, mindig jól informáltak,
kipihentek, előnyben vannak a munkahelyi
előmenetelben, és gyakran lesajnálják azokat,
akik otthon vannak.

Vidáman és hangosan

Sok sztorit hallottunk a gyerekneveléssel kapcsolatban, amelyhez hasonlókat minden gyerekes család valószínűleg átélt. Mesélték, hogy
vidáman élnek, és nagyon hangosan. Néha úgy
érzik, hogy ez a poklok pokla, de közben jól
tudják, hogy majd egyszer, amikor üresen konganak a falak, visszasírják ezt az időt. Zsuzsa
elmondta, hogy ő alapvetően otthon van, el
sem tudná másképp képzelni, mert szétesne a
család. Szerinte ha egy anya 3-4 gyermeket
nevel, teljes értékű életet él. Tény, hogy nagyon fárasztó állandóan készenlétben lenni. A
munkahelyen akadhatnak nyugalmas percek,
de otthon folyamatos a turbulencia. Esterházy
Péterre hivatkoztak, aki szerint két gyerek még
tud csöndben maradni, három már csak elvileg tud, négy már elvileg sem tud.
Egy néző szerint nem is kell jobb reklám a házasságnak, mint hogy ilyen könnyedén és humorral beszéljenek a családi örömökről, nem
elhallgatva a mögötte lévő nehézségeket sem.

az individualizmus
tündöklése

„Nem lesz túl szép” – utalt a jövő párkapcsolatait célzó kutatásainak eredményére
előadása kezdetén dr. tari annamária
pszichológus, pszichoterapeuta. a Városházán, február 11-én tartott prezentációjában ugyanis a social media és a társas
kapcsolatok viszonyrendszerét elemzi, s
meglehetősen sötét jövőt prognosztizál.

Digitális generációk

A 80-as évek óta, a digitális tér vonzásában felnövekvő Y, Z és Alfa generációk esetében markánsan kimutatható, hogy önzőbbek lettünk.
A fogyasztói társadalom, a felpörgött információ- és ingeráramlás, a közösségi média hatására jellemző az elidegenedés, a társas
kapcsolatok torzulása. A like-ok, kommentek,

VÁROS

posztok, ismerősök dömpingjének irreális online világában élők már nem képesek a társas
kapcsolatok valódi értékeit becsülni. Állandó
hiányérzet alakul ki, félelem a szegregációtól,
az egyedülléttől. A tünetek: az agresszivitás, az
intolerancia, a nárcisztikus vonások felerősödése az egyénekben. Jellemző még, hogy minden területen riválisok vesznek körül: a
munkában, a barátoknál és még a társkapcsolatokban is.

Érzelmek online és oﬄine

A kapcsolatteremtésből mára szinte teljesen
kihalt az udvarlás fogalma. Míg korábban időt
szántak az ismerkedésre, ma gyakran rapidrandikon mérettetnek meg egymás előtt a társat keresők. Hogyan is lehetne megismerni
bárkit négy röpke perc alatt? A mai tizen-, huszonéves generáció körében egészen más jelentésű a szex, a párkapcsolat és a barátság
fogalma. Korábban az érzelmeknek volt kialakulási ideje, nem volt ennyire erős a szeparációs szorongás. Nem féltek bevonódni egy
szoros kapcsolatba. Most sok ﬁatal meg sem
próbál valódi kapcsolatot teremteni, vagy válogatás nélkül csapódik olyan társhoz, aki nem

neki való, csak hogy ne legyen egyedül. A társfüggők jellemzően önértékelési gondokkal
küzdenek, hiszen aki nincs jóban önmagával,
nem tud egyedül lenni, és társsal sem képes
jól „működni”.
Az élet minden területére jellemző, hogy a letölthető appok, a keresőmotorok, az okostelefonok egyszerűen leszoktatnak a gondolkozásról. Ez a veszteség az érzelmekre is igaz.
A kapcsolatok gyakran a közösségi térben
vagy egy sms-ben érnek véget, az érzelmeket
ovis kommunikáció szintjén, emotikonokkal
fejezik ki. Az online tér komoly hatással van az
olvasottságra, s így sajnos a digitális térben
felnövők egyre kisebb szókinccsel rendelkeznek, pedig nagyobb eséllyel indul egy konﬂiktushelyzet feloldására az, aki szeret és tud
beszélgetni – és szemtől szemben, nem a
Facebookon írásban és rövidített tőmondatokban. A kiüresedő kapcsolatok járványának
további okai: a felerősödött sztárkultusz, a
szülői modellek és a jövőkép hiánya, a nárcizmus.

Felfújt ego
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A nárcisztikus viselkedés minden közösségi
médiát használó korosztályra igaz. Igyekszünk
a legjobb képet mutatni magunkról, és elsősorban képet, mert a vizualitás korszakában
ezekben élünk. Tari Annamária szemléletes
példával világít rá a növekvő társadalmi nárcizmusra. Korábban, ha Barcelonába utaztunk,
a várost fotóztuk és kedvesünket egy szép műemlék előtt. Ma szelﬁbotokkal rohangáló turistákat látni mindenütt. A fotókon elöl ÉN,
mögöttem háttérképként az értékek, a gyönyörű város. A felfújt én, a virágzó individualizmus, a túlzott publicitás pedig nem tesz jót
az énhatároknak, a személyiségünknek.
Az online térben az azonnali érzelemszükséglet-kielégítés élménye trenddé vált, s ez
a sürgetettség, türelmetlenség kihat a kapcsolatokra is. Az énkép torzulását okozza a szépség, a ﬁatalság, trendiség, a „nekem ez jár”
kultusza. S eközben a nemek között egyre több
az elvárás. A társkeresők aﬀéle „bevásárló-listát” készítenek, milyen legyen a másik. Az agresszív nő prototípusa például, aki úgy érzi,
lassan kifut az időből, mintegy nagyvállalati
projektként vázolja fel elvárásait a férﬁval
szemben, aki nem óhajt megoldóképlet lenni

ebben. Közben mindketten félnek az intimitástól, palástolják érzelmeiket oﬄine, de kiteregetik intimszférájuk minden (idealizált)
pillanatát az online térben. A megoldás: az önbecsülés és önértékelés karbantartása, a másik
tisztelete, az együtt töltött percek öröme, az
őszinte kommunikáció. Ha mindez megvan, a
kapcsolat működik, tehát van remény.
Tari Annamária előadása jó alap ahhoz, hogy a
már házasságban, kapcsolatban élők, a házasulandók, a párkeresők, a szülők lejöjjenek a
virtuális térből a valóságba, s odaﬁgyeljenek
érzelmi életükre – a gyerekeikére is.

Szintén a Házasság Hete programsorozatban
vetítették a P’Art Moziban a 45 év című ﬁlmet,
mely után Sergő Z. András ﬁlmkritikus Szabados Jánossal és feleségével, a Magyar Házas
Hétvége mozgalom helyi vezetőivel beszélgetett. A Pest Megyei Könyvtárban „Milyenek a
magyarok?” címmel Lackﬁ János tartott személyes beszámolót saját tapasztalati alapján,
majd február 14-én hagyományőrző Bálintnapi ünneppel zárult a rendezvénysorozat a
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Újragondolt Czóbel

KULTÚRA

Február negyedike délutánja új korszak kezdetét jelenti a szentendrei múzeumügyben. Ekkor került sor ugyanis a felújított Czóbel Múzeum ünnepélyes felavatására és az Újragondolt Czóbel
című kiállítás megnyitására. Ennek a gondolatnak a jegyében
adta át a közönségnek az új állandó kiállítást l. Simon lászló, a
Miniszterelnökség államtitkára. Verseghi-Nagy Miklós, a város
polgármestere köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy ezzel
Szentendre visszakerül a nemzetközi művészeti élet térképére.
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szakon át a Nyolcakhoz való csatlakozáson, a hollandiai éveken és a
berlini perióduson keresztül a Párizsba való visszatérésig követi Czóbel
művészetét. A Párizs és Szentendre közötti ingázás évei, az életmű csúcsát jelentő időszak zárja a tárlatot. Az oeuvre-ben való tájékozódást
magyarázó szövegek is segítik. Az „újragondolt” állandó kiállításon a
festmények mellett nagyobb hangsúlyt kapnak Czóbel kevéssé ismert
graﬁkái is. Ezek tudományos feldolgozására a Ferenczy Múzeumi Centrum a jövőben önálló programot indít.
A tervek szerint az állandó kiállítás egy része időről időre megújul. Hiszen mindig új adatok bukkannak fel, s eddig ismeretlen képek kerülnek
elő, amelyek árnyalják a lezártnak tűnő életművet.
A most megnyitott tárlaton olyan alkotásokkal is találkozhatunk, amelyek eddig raktárban hevertek, s most kerültek először a látogatók
szeme elé. Újdonságnak számít például egy nemrég felfedezett és frissen restaurált kétoldalas festmény, a Váza széken és a Férﬁportré.
A Ferenczy Múzeumi Centrum több száz darabos, Czóbel-gyűjteményére épülő kiállítására a Magyar Nemzeti Galéria, a kecskeméti Katona József Múzeum és a párizsi Julian Akadémia is kölcsönzött
festményeket és graﬁkákat. Magángyűjtemények képei is gazdagítják a
tárlatot.
A festmények és graﬁkák mellett a látogatók interaktív pult segítségével megismerhetik az elveszett Czóbel-műveket is. A festőművészről
készült riport- és dokumentumﬁlmek is segítenek az életmű jobb megismerésében.
Rappai Zsuzsa

lebontott mozdulatok
MaDElINE StIllWEll KIállÍtáSa
Ferenczy Múzeum, Barcsay terem
Február 18. – május 1.

A legfranciásabb magyar festőnek tartott Czóbel Béla (1883–1976) a
modern magyar képzőművészet meghatározó, nemzetközileg is elismert képviselője. Művei nemcsak a legjelentősebb magyar köz- és
magángyűjteményekben találhatók meg, de a világ több nagy múzeumában is.
Czóbel az európai modernizmus legjelentősebb helyszínein élt és alkotott. A nagybányai indulás, majd a müncheni akadémián töltött rövid
idő után Párizsba ment. Itt a Függetlenek Szalonjában állított ki a legprogresszívebb francia festőkkel együtt, de alapító tagja volt a magyarországi Nyolcak csoportjának, s részt vett a berlini Brücke csoport
munkájában is. 1940-ben házasságot kötött Modok Mária festőművésszel, akivel Szentendrén telepedtek le. 1966-tól a teleket Budapesten, a Kelenhegyi úti Művészházban töltötte, de nyarait továbbra is
Szentendrén.
Czóbel Béla a magyar festők közül elsőként már életében múzeumot
kapott: természetesen Szentendrén, ahol díszpolgárrá avatták, s ahol
Párizs mellett talán a legtöbb időt töltötte. A Templomdombon lévő, a
római katolikus ﬁúiskolának épült, 19. századi földszintes épületben
nyílt meg 1975-ben az életmű javát bemutató Czóbel Múzeum. Az épület azóta erősen leromlott állapota szükségessé tette felújítását, s
egyúttal a benne látható kiállítás felfrissítését is.
A kívül-belül megújult épületben került megrendezésre az Újragondolt
Czóbel című állandó kiállítás. A minden részletében átgondolt, látványosan elegáns, szépen kivitelezett tárlat méltó a megszépült épülethez. Barki Gergely, a kiállítás kurátora a festői életpálya kronologikus
bemutatására törekedett. A nagybányai indulástól a párizsi fauve-kor-

Az amerikai Madeline Stillwell első magyarországi kiállításán szereplő
videomunkák legfőbb témája az emberi test. A művész performanszait
megjelenítő ﬁlmek a test konvencionális működésmódjaival, közvetett
szabályaival és azok felszámolásával foglalkoznak. A városi, indusztriális környezetben megvalósult performanszokban a tér és annak jellemző anyagai is hangsúlyossá válnak. Az utcákon, elhagyott helyeken,
építési területeken, kukákban talált hulladékoknak itt ugyanolyan jelentőségük van, mint a művész saját testének – ám mégis az élő test, a
szubjektum az, ami a folyamatokat elindítja. Kontroll és káosz, rendezettség és kaotikusság határán egyensúlyoznak a képek, miközben az
ember mindennapi emocionális tájékozódásainak újragondolására ösztönöznek.

Nyitott műhely

GRaFIKaI FOGlalKOzáSOK 13 ÉVEN FElülIEKNEK

Műhelyfoglalkozásainkon szeretettel várjuk a graﬁkai technikák iránt
érdeklődő diákokat! Minden alkalommal más-más technikával ismerkedünk. A foglalkozások nem egymásra épülnek, bármikor be lehet kapcsolódni. Időpontok: minden hónap harmadik péntekjén, 15-től 17
óráig. Helyszín: Ferenczy Múzeumi Centrum, Pajor-kúria (Kossuth Lajos
utca 5.)
Február 19.: monotípia és
mintázó henger készítése
Március 18.: papírmetszés
április 15.: linóleummetszés
Május 20.: stencilezés
Június 17.: a Graﬁkai Műhely
megismerése

Korosztály: 13+
A programra regisztráció szükséges. A műhelyfoglalkozások előtt legalább 4 nappal érdemes bejelentkezni a muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu címen. Egy-egy alkalommal legfeljebb 15 főt tudunk
fogadni! Játszóruha ajánlott. Belépő: 500 Ft
www.muzeumicentrum.hu, https//www.facebook.com/ferenczymu-
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átalakult a „Családsegítő”
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2016. január 1-jétől jelentős változások léptek érvénybe a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok tekintetében. az új
intézmény neve: Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény. az intézmény fenntartója: Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás. Ezzel egy időben
két új szakmai egység jött létre: a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat és a Család- és Gyermekjóléti Központ.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
A szakmai egység működési területe: Szentendre, Budakalász, Pilisszentlászló, Leányfalu, Dunabogdány, Tahitótfalu, Visegrád, Kisoroszi, Szigetmonostor, Pócsmegyer, Pilisszentkereszt. A Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat célja: a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének
gyermekek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Egyéb szolgáltatások:
• Baba-mama klubok (igény szerint több településen)
• Ruhabörze (Budakalászon havonta, egyébként igény szerint)
• Álláskereső (igény szerint)
• Tájékoztató előadás sorozat (szociális, Tb stb)
• Közösségfejlesztő programok
• Adományozás folyamatos szervezése
• Internethasználat (péntek 15-17 óráig) Szentendrén
• Szabadidős programok
• „Bevallunk-program” (segítségnyújtás az adóbevallás elkészítésében rászorulóknak)

Család–és Gyermekjóléti Központ
Család-és Gyermekjóléti Központnak az a járásszékhely településen
működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. A család és gyermekjóléti központ a
gyermekjóléti szolgálatnak az általános szolgáltatási feladatain túl
feladata a gyermek családban nevelkedésének elősegítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni, csoportos és
speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében
biztosít:
• Utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják – lakótelepi szociális munkát,
• Kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
• Kórházi szociális munkát és – ha a helyi viszonyok azt indokolják
– gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
• Családkonzultációt, családterápiát,
• Pszichológiai szolgáltatást
• Jogi segítségnyújtást (kéthetente) képviselet nélkül.
a Család- és Gyermekjóléti Intézmény elérhetősége
Szentendre, Szentlászlói út 89.
Nyitva: hétfő: 13-tól 17-ig; keddtől péntekig 9-től 17 óráig.
Telefonszám: (26) 400-172
E-mail: szcsaladsegito@gmail.com
a Család-és Gyermekjóléti Központ
Telefonszám: (26) 312-605
E-mail: gyermekjóletszte@gmail.com

telefonos készenléti szolgálat
Célja: a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali (telefonon nyújtott) segítségnyújtás: tanácsadással, vagy tájékoztatással, gyermekek,
családok, egyének részére. Ügyeleti ideje: munkanapokon este 17tól reggel 9 óráig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig. Telefonszám:
06/20/364-0827
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3. SzOBORGyŰJtŐ KÖR aVaGy
yORGOS pOp Up

a lakástárlat alapítvány lassan egy éve alapította az azóta is sikeresen működő Szoborgyűjtő Kört. a régi hagyományokat felelevenítő program idén, március 6-án a harmadik lesz a sorban,
amely Szabó tamás Munkácsy-díjas szobrászművész és Kárpáti
tamás Munkácsy-díjas, érdemes és kiváló művész kiállítását követi. Ezúttal yorgos tzortzoglou mutatkozik be.

A bemutatásra kerülő Architechtonikus tájképi kisplasztikák tagadhatatlanul a művész alkotásai. Igaz, nehéz lenne Yorgost mint művészt
egy szóval meghatározni. Nem csak fest vagy kisplasztikákat alkot,
hanem fototípiákat készít és zenél is. Rockenbauer Zoltán művészettörténész szavait idézve talán kicsit a képek, vagy jelen esetben a
kisplasztikák születésének hátterére is fény derül:
„Yorgos, aki egyszerre görögországi gagaúz család sarja és szentendrei
polgár, motívumait éppúgy meríti görög, mint szentendrei forrásokból.
Balkáni kalandozásai során talált rá a bizánci időkbe gyökerező, galambdúcos épületek lenyűgöző formáira és ornamentikájára, amely
aztán számos festményének, plasztikájának ihlető eleme lett. Yorgos
képzőművészetére – éppúgy, mint zenei munkáira – a montázsszerű,
építkező alkotótevékenység jellemző, így rétegződnek egymásra művein a geometrikussá absztrahált balkáni és szentendrei motívumok, és
idézik meg azokat a valóságos és szellemi tájakat, ahol leginkább otthon
érzi magát”.
Ezúttal is – ahogy a korábbi két alkalommal – öt kisplasztika kerül bemutatásra. Ezek az alkotások kifejezetten a Lakástárlat felkérésére, erre
az alkalomra készültek. A 10-es szériára sokszorosítható plasztikákra a
jelenlévők feliratkozhatnak, és még nyár előtt, a 4. alkalommal átvehetik a megvásárolt műveket.
Az alkalmon a még ki nem futott, előző két alkalommal bemutatott
kisplasztikákból is van lehetőség rendelni.(Ezekről bővebb információ az
Alapítvány honlapján http://lakastarlat.hu/szoborgyujtokor/ található.)

yORGOS pOp Up

Időpont: március 6. vasárnap 10.00–12.00
Találkozó: 9:45, Szoborpark (Ady Endre u. 12.). Itt az autókkal kényelmesen lehet parkolni, a helyszín öt perc sétára található.
A részvétel regisztrációhoz kötött: kapcsolat@lakastarlat.hu

A belépés a Lakástárlat Baráti Kör tagjainak ingyenes, másoknak 1000 Ft.
További információ: www.lakastarlat.hu és Facebook Szentendre Lakástárlat
Vegyen részt a Lakástárlat Alapítvány programjain, ismerje meg Ön is a
szentendrei kortárs képzőművészetet!

2016. február 15.

Görögkeleti vízkereszt
Szentendrén

a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és a Fővárosi Görög Önkormányzat közös szervezésében évek óta
Budapesten, a Dunán ünneplik a görögkeleti vízkereszt szép hagyományát. tavaly
Vác, idén Szentendre volt – most első alkalommal – a házigazdája az eseménynek,
s a helyi Görög Nemzetiségi Önkormányzat, illetve a városi önkormányzat közreműködésével elevenítették fel az
ünnephez kötődő szokásokat. a szervezők
szerették volna, ha minden meghívott
megjelenhet az ünnepségen, ezért január
6. helyett kicsit később, 24-én rendezték
meg az eseményt.

Az eredeti program szerint több mint háromszáz meghívottal a fedélzeten, a belvárosban
kötött volna ki a hajó, ahová az ünnepi liturgiát is tervezték. A Duna alacsony vízállása
miatt azonban nem tudott kikötni a hajó, s kisebb körben ugyan, de ugyanolyan meghitt-

a szentendrei
zongoristák újabb
sikerei

a 2015. év vége eseménydúsan telt a Vujicsics tihamér zeneiskola zongora tanszakon, hiszen növendékeink két versenyen
is részt vettek, amelyekről ismét rangos
díjjakkal tértek haza.

Országos Ferenczy György zongoraverseny
A verseny a Chopin-játékáról híres zongoraművésznek, Ferenczy Györgynek, Cziﬀra
György egykori tanárának emlékét hivatott
ápolni. Az immár hetedik alkalommal Budapesten megrendezésre kerülő megmérettetésen három korcsoportban is szentendrei
zongoristának ítélte oda a zsűri az első díjat.
Az első korcsoportban I. helyezést kapott Gaál
Natália tanítványa, Grimaldi Giulio Benedek, a
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séggel köszöntötte
városunkban a görög
kisebbség vízkereszt
napját.
Az ünnepi események Duna-parti találkozóval kezdődtek,
ahonnan a vendégek
a Fő téri Blagovestenszka templomba
sétáltak át. Az emlékezet gyertyáit meggyújtva, az elhunytak tiszteletére mondtak imát
a görögkeleti liturgia keretében, majd Sommer
Julianna, a Szentendrei Görög Nemzetiségi
Önkormányzat vezetője köszöntötte a vendégeket: Dimitris Jannakakist, Görögország nagykövetét, Arsenios Kardamakist, Ausztria
metropolitáját, Magyarország és Közép-Európa
exarcháját, Kalota József protopresbitert, Kukumzisz Györgyöt, a Magyarországi Görögök
országos Önkormányzatának elnökét, Arvanitidu Sztamatulát, a Fővárosi Görög Önkormányzat elnökét és Verseghi-Nagy Miklós
polgármestert, aki feleségével, Hollai Zsuzsannával érkezett az ünnepségre.
A Fő téri szerb ortodox templomból a Dunakorzóra, a révállomásra sétáltak a vendégek, a
vízkereszti szertartás helyszínére, ahol a haIII. helyezett Richter Annamária növendéke,
Kálmán Kata. Dicsérő oklevelet kapott: Reibl
Zsombor, tanára: Gaál Natália.
A második korcsoportban I. helyezést nyert
Pálﬀy Donát, tanára: Gaál Natália. Dicsérő oklevelet érdemelt Forrai Judit növendéke,
Minya Nóra. Ebben a korcsoportban zongorázott Imre Zsóﬁa is, tanára Majtényi Eszter.
A harmadik korcsoport I. helyezettje Richter
Annamária tanítványa, Németh Sára, akinek
zongorajátékát két különdíjjal is jutalmazta a
zsűri. Elnyerte korcsoportjában a legjobb Bartók-mű előadásáért szóló díjat és a zsűriben
helyet foglaló Bogányi Gergely zongoraművész
különdíját is, valamint meghívást kapott a díjkiosztást lezáró gálakoncerten való szereplésre. Balikó Virág is ebben a korcsoportban
lépett színpadra, tanára Völgyesi Zsuzsanna.
Sára és Virág Szentendrén egyedüliként büszkélkedhetnek azzal, hogy a közelmúltban a
nagyközönség előtt bemutatott magyar fejlesztésű Bogányi-zongorán adták elő versenyműsorukat.

Művésztea

A Városházán Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester február 2-án látta vendégül
városunk művészeit. A teázás, beszélgetés
mellett a meghívott képzőművészek minikiállítása is látható a polgármesteri és alpolgármesteri irodában. Ez alkalommal Lehoczky Krisztina, Lukács Tibor és Juhász
Gergely képzőművészek voltak a „Művésztea” meghívottjai. A jó hangulatú beszélgetést most is Musza Györgyi, a Lakástárlat
Alapítvány elnöke moderálta.
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gyományos vízszentelésre is sor került. Az ortodox karácsony azt a 12 szent napot foglalja
magában, amely december 25-től január 6-ig
tart, ám míg a szerbek január 6-án, az ónaptár
szerint ünneplik a karácsonyt, a görög egyház
és a Konstantinápolyi Patriarchátus az újnaptárat követi, így náluk december 25. a karácsony emlékezete. A görög vízkereszt, az
epifánia (epiphania) a fények ünnepe, vagy
más néven teofánia (istenjelenés). Ezen a
napon, január 6-án ünneplik Jézus Krisztus
megkeresztelkedését a Jordán folyóban, s
görög hagyomány szerint e napon kerül sor a
nagy vízszentelésre. Görögországban jellegzetes szokás, hogy szentelt keresztet dobnak a
tengerbe, melyet ifjú hívők a vízbe ugorva keresnek meg és hoznak felszínre. Az ősi hagyomány jelképeiben tovább él: a Szentendrén
celebrált szertartás keretében is háromszor
vetették a Duna vizébe a selyemszalagra fűzött, aranyozott keresztet, mely szimbolikusan
az egész természet és a teremtés megáldását
jelképezi.
A ceremónia után ünnepi görög specialitásokkal várták a Városházán rendezett állófogadásra a meghívottakat, majd a Kovács Margit
Múzeumban görög és magyar nyelvű idegenvezetéssel tekintették meg az érdeklődők a kiállítást.

Richter Annamária és tanítványai, Németh Sára és
Kálmán Kata

IV. Regionális papp lajos zongoraverseny
A Biatorbágyon megrendezett versenyen szintén szép sikereket értek el a zongoristáink.
Az első korcsoportban Csizmadia Angelika tanítványa, Veres Boglárka nyert I. helyezést, a
III. díjat pedig a zeneiskola zsámbéki tagozatán tanuló Torma Viola kapta, Dombi Enikő növendéke. Lengyel Emma dicsérő oklevelet
érdemelt, tanára Gaál Natália.
A második korcsoport I. díját szintén szentendreinek ítélte a zsűri, mégpedig Minya Nórának, Forrai Judit tanítványának. Az első díjasok, Nóra és Boglárka meghívást kaptak a
Bartók Rádióba való fellépésre. Forrai Judit és
Csizmadia Angelika munkáját tanári különdíjjal
jutalmazták.
A versenyen nívós játékukkal szintén iskolánkat képviselték még Szabó Barbara és Kenéz
Veronika (tanáruk Tóth Judit), Őri Beatrix és
Fazekas Gréta (tanáruk Csizmadia Angelika),
Fodor Lilla (tanára Gaál Natália), Ács Dorottya
(tanára Forrai Judit).
Gratulálunk az elért eredményekhez, és sok sikert kívánunk a következő megmérettetéshez,
a tavasszal Nyíregyházán megrendezésre kerülő országos Zongoraversenyhez!
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Kiállítás
FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM

PAJoR-KÚRIA
Kossuth Lajos utca 5.
Február 19. péntek 15.00
NyItOtt MŰHEly
Graﬁkai foglalkozások 13 éven felülieknek: monotípia és mintázó henger készítése

BARCSAY TEREM
Február 18-tól
lEBONtOtt MOzDUlatOK
Madeline Stillwell kiállítása
Megtekinthető május 1-jéig

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2–5.
MÚlt a MÉlyBEN
Mozaikok Szentendre történetéből
Állandó helytörténeti kiállítás

Február 24. szerda 11.00 óra
SzENIOR SzERDa
A kiállításhoz kötődő program nyugdíjasok részére
Belépőjegy: 750 Ft

MANK GALÉRIA
Bogdányi út 51.
tISztElEt az alKOtÓKNaK,
90 ÉVE SzENtENDRÉN 1926–2016
Kiállítás a Szentendrei Régi Művésztelep anyagaiból
Megtekinthető február 24-ig, H–P:
8.30–17.00

VÁRoSHÁZ GALÉRIA
Városház tér 3SzÍNEK, SzáMOK, SzIMBÓlUMOK
Kiállítás Kósa Klára keramikusművész, a Népművészetek Mestere
idén 50 éves alkotói munkássága alkalmából
Köszöntőt mond Báder Miklósné,
Heves város Népművészeti Szövetkezetének elnöke, megnyitja Gyürk
Dorottya alpolgármester, közreműködik a Kecskés Együttes
A kiállított alkotásokról Kósa Klára
mond ismertetőt
APÁTI GALÉRIA
Kertész u. 10.
Február 18. csütörtök 17.30
apátI aBKaROVICS BÉla FEStŐMŰVÉSz EMlÉKKIállÍtáSa
Köszöntőt mond Verseghi-Nagy
Miklós polgármester, megnyitja dr.
Török Katalin művészeti író
Házigazdák Radnóczy Eszter és dr.
Radnóczy Zsolt

Előadás

PROGRAMOK

KoLPING AKADÉMIA
Török köz, bejárat a
Péter-Pál u. felől
Február 20. szombat 16.00
FElSŐHOMORÓD ÉS FElSŐNyáRáD VIDÉKE SzÉKEly FalVaINaK
MEGMaRaDáSa, II. RÉSz
Professzor dr. Farkas Ádám szobrászművész, egyetemi tanár, akadémikus előadása
Március 5. szombat 16.00
JÖVŐNK
Professzor dr. Kovács Attila egyetemi tanár előadása
PETŐFI KULTURÁLIS
és Hagyományőrző Egyesület
Stéger köz
Február 19. péntek 18.00
SzÍRIa – aHOGy MáR SOHa NEM
látHatOD
Dr. Kovács Zoltán utazó vetítettképes előadása
Február 26. péntek 18.00
Az izraeliták eredete
DEáK IStVáN taNáR ElŐaDáSa
Március 4. péntek 18.00
tRIaNONHOz VEzEtŐ Út
Szidiropulosz Archimédesz történész, szociológus tanár előadása
SZENTENDRE SZALoN
Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.
Február 18. csütörtök 18.00
NyUGI-NyÖGI KO(Ó)R
Balla M. Anna pszichológus, író mutatja be könyvét orvos férje közreműködésével

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

február 15. hétfő
16.30 BRooKLYN (111’)(12)
18.25 A DÁN LÁNY (120’)(16) - 3 kategóriában Golden Globe jelölés
20.30 NAGYFATER ELSZABADUL
(102’)(16) f: Robert De Niro, Zac
Efron

február 16. kedd
16.30 CARoL (118’)(12E)
18.30 HANNAH ÉS NŐVÉREI
(103’)(12) f: Mia Farrow, Woody
Allen, DianneWiest
utána: beszélgetés
20.20 BRooKLYN (111’)(12)

február 17. szerda
16.20 A FEKETE ÖTVEN ÁRNYALATA
(92’)(16)
18.00 HANNAH ÉS NŐVÉREI
(103’)(12) f: Mia Farrow, Woody
Allen, DianneWiest
19.50 BRooKLYN (111’)(12)

február 18. csütörtök
15.30 NoRM, AZ ÉSZAKI (86’)(6)
17.10 ANYÁM ÉS MÁS FUTÓBoLDoNDoK A CSALÁDBÓL (108’)(12)
19.10 FÉLVILÁG (88’)(12)
20.30 A FEKETE ÖTVEN ÁRNYALATA
(92’)(16)

XXX. évfolyam, 3. szám
február 26. péntek
16.30 HÓKIRÁLYNŐ 2. (78’)(6)
18.00 A ZARÁNDoK – PAULo CoELHo LEGJoBB TÖRTÉNETE
(112’)(16)
20.00 SPoTLIGHT - EGY NYoMoZÁS
RÉSZLETEI (128’)(16E)

február 27. szombat
16.00 SZELEBURDI SVÉD CSALÁD
SIEL (92’)(6)
17.40 AVE, CÉZÁR (105’)(12)
19.30 MAD MAX- A HARAG ÚTJA
(130’)(16)

február 28. vasárnap
10.00 MoZIBAZÁR – Rembrandttól
a parafadugóig

február 19. péntek
17.00 HÓKIRÁLYNŐ 2. (78’)(6)
18.30 A MŰVÉSZET TEMPLoMAI
IV/2. A MILÁNÓI SCALA A CSoDÁK
PALoTÁJA (90’)
20.05 BRooKLYN (111’)(12)

február 20. szombat
15.00 NoRM, AZ ÉSZAKI (86’)(6)
16.30 HÓKIRÁLYNŐ 2. (78’)(6)
18.00 NAGYFATER ELSZABADUL
(102’) (16E) fő: Robert De Niro, Zac
Efron
19.50 A NAGY DoBÁS (131’)(16)

február 21. vasárnap
14.20 HÓKIRÁLYNŐ 2. (78’)(6)
15.45 NoRM, AZ ÉSZAKI (86’)(6)
17.15 A MŰVÉSZET TEMPLoMAI
IV/2. A MILÁNÓI SCALA A CSoDÁK
PALoTÁJA (90’)
18.45 GoNDoLJ RÁM (95’)(16)
20.20 CARoL (118’) (12E)

február 22. hétfő
16.00 BRooKLYN (111’)(12)
18.00 ANYÁM ÉS MÁS FUTÓBoLDoNDoK A CSALÁDBÓL (108’)(12)
19.45 FILMPIKNIK: HAZAI PÁLYA
(84’) - magyar ﬁlm 1968

február 23. kedd
17.00 FÉLVILÁG (88’)(12)
18.30 IFJÚSÁG (118’)(12) LÉLEKMoZI SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.10 A NAGY DoBÁS (131’)(16)

február 24. szerda
17.30 MENTŐEXPEDICIÓ (136’)(12)
20.00 GoNDoLJ RÁM (95’)(16)

február 25. csütörtök
17.00 AVE, CÉZÁR (105’)(12)
18.35 KITÜNŐK - Török Katalin beszélget Zászkaliczky Ágnessel
19.00 LAVINA (118’)(12) NYISD KI A
SZEMED! SoRoZAT (DunaP’Art
Filmklub)

15.00 SZELEBURDI SVÉD CSALÁD
SIEL (92’)(6)
16.35 A MŰVÉSZET TEMPLoMAI
IV/2. A MILÁNÓI SCALA A CSoDÁK
PALoTÁJA (90’)
18.10 MAD MAX - A HARAG ÚTJA
(130’)(16)
20.25 AVE, CÉZÁR (105’)(12)

február 29. hétfő
16.00 SPoTLIGHT - EGY NYoMoZÁS
RÉSZLETEI (128’)(16E)
18.15 AVE, CÉZÁR (105’)(12)
20.10 A 88. oSCAR DÍJ ÁTADÓ GÁLA
GYÖZTES FILMJÉNEK VETÍTÉSE

március 1. kedd
17.00 TEST (90’)
18.35 HULoT ÚR NYARAL (84’)
LÁMPÁS SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.05 SPoTLIGHT - EGY NYoMoZÁS
RÉSZLETEI (128’)(16E)

március 2. szerda
16.10 AVE, CÉZÁR (105’)(12)
18.00 A ZARÁNDoK – PAULo CoELHo LEGJoBB TÖRTÉNETE
(112’)(16)
20.00 MENTŐEXPEDICIÓ (136’)(12)

március 3. csütörtök
18.00 SPoTLIGHT- EGY NYoMoZÁS
RÉSZLETEI (128’) (16E)
20.10 AVE, CÉZÁR (105’)(12)

A P’Art Mozi porgramjai:
www.partmozi.hu

2016. február 15.
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HÍREK a KÖNyVtáRBÓl

Vissza a gyökerekhez

a pest Megyei Könyvtár zsíros kenyér extrákkal című sorozatának januári vendége
tolvaly Ferenc író volt, aki végigjárta a világvallások szent helyeit, s az ott szerzett
tapasztalatairól, élményeiről, gondolatairól regényeket írt és ﬁlmeket forgatott. a
vetítéssel egybekötött előadáson a közönség ízelítőt kapott a spanyolországi El
Camino-n, valamint a tibeti, az iszlám és a
hindu szent helyeken tett útjairól.

Ki rejtőzik az álarc mögött?

Tolvaly Ferenc a kezdetekről elmondta, hogy
volt egy válság az életében, amelyre nem talált sem magyarázatot, sem kiutat, s amely elviselhetetlenné tette számára a hétköznapok
megszokott folytatását. Szerinte, ha valaki
ilyen helyzetbe kerül, azonnal el kell indulnia,
nem szabad halogatni, mint ő, aki csak három
év múlva indult el, hogy megtalálja az önmagához vezető utat, és hogy megtudja, ki rejtőzik az álarc mögött.
Mikor tanácsokat kért a felkészüléshez, barátai mondták, hogy legfontosabb a jó cipő és a
jó erőnlét. Bolberitz Pál katolikus pap, ﬁlozófus
viszont azt tanácsolta, hogy ne a cipővel foglalkozzon, inkább olvassa Szent Ágoston, Avilai
Teréz, Hildegard és Eckhart mester műveit.
Első zarándokútja a spanyolországi El Camino
volt. A 800 km-es úton rengeteg ideje volt a
gondolkodásra. Rájött, hogy milyen sok felesleges holmit cipel magával, ezért először a hátizsákjából szórt ki dolgokat, de utána azon is
elgondolkodott, hogy mennyi felesleget hord
az élet zarándokútján is. A megtisztulásnak különféle fázisait tapasztalta meg: először megtisztul a szervezet, utána lassan a beszéd is, s
ennek hatására elkezdünk nem hazudni önmagunknak. Észrevette, ha csak naplót vezet,
becsaphatja önmagát és az olvasókat is, ezért
azonnal, menet közben rögzítette, hogy mit érzett, mire gondolt.

„aki kifelé néz, álmodik, aki befelé
néz, felébred”

Azt tapasztalta, ha megtisztul a beszéd, elkezd
csörgedezni a szívben az ima. Azt is felismerte,
hogy aki kifelé néz, álmodik, aki viszont befelé
néz, felébred. Az út során valami átalakult
benne, s ez olyan erőt, békét adott neki, amit
nem lehet semmivel sem pótolni.
Sokat tanult egy ﬁatal tibeti ﬁútól, aki az ima-
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élettel kapcsolatban azt mondta, mindenkinek
ott kell megtanulni imádkozni, ahol született, a
zarándokutakon legfeljebb elmélyülni lehet
benne. Tolvaly Ferenc szerint az európaiak
rossz úton járnak, amikor nyitottak minden új
hatás és vallás felé, s nem a gyökereikből táplálkoznak. Ő minden egyes útjával a saját vallásához került közelebb: mindenhonnan
erdélyi magyarként jött haza, vagyis erősödött
az identitása.
Beszélt arról is, hogyan változott meg a zarándokutak hatására a hétköznapi élete. Radikálisan más lett például a tulajdonhoz való
viszonya: számára az ingatlan már nem vagyon, hanem kötelezettség, teher. Vannak időszakok, amikor egyáltalán nem olvas híreket,
és igyekszik minél kevesebb kötelezettséggel
élni.
Hosszú utat kellett megtennie ahhoz, hogy rájöjjön, a hit nyújthatja azt a megnyugvást, amit
keresett. Az előadás végén ezért azt kérte a jelenlévőktől, hogy a közeledő nagyböjti napok
alatt járják végig magukban a zarándokutat,
melyhez sok hitet kívánt.

részt kell-e vállalniuk a jelen idő alakításából,
vagy inkább arisztokratikus távolságban kellene élniük a történelemtől.
Díjai: József Attila-díj, Kölcsey-díj, A Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, Balassi
Bálint-emlékkard, Báró Eötvös József sajtódíj,
Benedek István emlékgyűrű, Vitézi Rend
érdemkeresztje, Vitézi Rend Nemzetvédelmi
Keresztjének Ezüst Fokozata, Alternatív
Kossuth-díj, 2015-ben pedig Szervatius Díj.

a pest Megyei Könyvtár zsíros kenyér
extrákkal című rendezvénysorozatának
februári vendégei a pomázon élő művészházaspár, Döbrentei Kornél és petrás
Mária. Időpont: február 23. kedd, 18:00.

ként is gyakran fellép. Biblikus témájú domborműveiben, szobraiban a csángó falvak imái
és énekei elevenednek meg.

Vendég: Döbrentei
Kornél

Döbrentei
Kornél 1946ban született
Pestszentimrén. Kis kitérő
után – volt seg éd m u n ká s ,
raktáros, tengerész – 1972-től újságíró, 1991-től a Hitel folyóirat rovatvezetője, irodalmi szerkesztője. A
Magyar Művészeti Akadémia tagja (2000), a
Magyar Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatának tagja (2000), a Vitézi Rend rendes tagja
(2002).
Döbrentei Kornél minden verssorából, minden
mondatából sugárzik magyarságtudata, a hazáját óvó-féltő lelkiség. A beszélgetésen szó
lesz arról is, hogy a költészet és az irodalom
milyen szerepet tölthet be kultúránkban a 21.
században, hogy a költőknek, íróknak vajon

Döbrentei Kornél felesége, Petrás Mária 1957ben Moldvában, Diószénben született. Nyolcan voltak testvérek. Diószénen járta ki az
elemi iskola tíz osztályát, a Magyar Iparművészeti Főiskolát már Magyarországon végezte.
2001 óta lakik Pomázon. Népdalénekesként
szólóban is, de a Muzsikás együttes énekese-

Interaktív
könyvbemutató

Zsúfolásig megtelt a PMK gyerekkönyvtár részlege január utolsó szombatján a könyvtár kiadásában megjelent Mi a Szösz? című mesés
kiadvány játékos bemutatójára. A mese szerzője, Vadadi Adrienn megelevenítette a történetet: fejezetről fejezetre eljátszották a Szösz
család könyvtárban töltött mindennapjait,
melyben a gyerekek nagy érdeklődéssel, szinte
áhítatos ﬁgyelemmel vettek részt.
A játék után a könyv illusztrátora, Igor Lazin
képzőművész irányításával a gyerekek lerajzolhatták az egész Szösz családot, majd a
könyvtár munkatársai által vezetett kézműves
foglalkozáson hungarocellből, drótból és zsírpapírból „igazi” Szöszöket készíthettek.
A rendkívül jól sikerült rendezvény után minden résztvevő kisgyerek egy-egy dedikált példányt vihetett haza.

Emléktáblaavatás

A Kovács Lajos tanár úr és karnagy
tiszteletére állított emléktábla a
Móricz Zsigmond Gimnázium művészeti termében. A képen középen
a karnagy lánya, Wolfné Kovács
Zsuzsa

2016. február 15.

Irány Salon de provence!
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a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete ebben az
évben Salon de provence-ba, franciaországi testvérvárosunkba
szervez utazást.
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d’Azur felé. A francia riviérát elhagyva Milánó irányába fordulunk. Délután séta Milánó belvárosában, dóm megtekintése. Szálláshely elfoglalása az esti órákban Milano környékén.
Július 8. péntek 7. nap: reggeli után hazaindulunk. Érkezés a késő esti
órákban.

Tájékoztató árak a helyszínen ﬁzetendő belépőkről, egyéb költségekről
Monaco Hercegi palota: 9 EUR, Monaco, kötelező regisztrációs adó és
behajtási díj: 10 EUR; avignon pápák palotája és Bénézet híd: 14 EUR,
Arles St.Trophime templom 6 EUR; arles amﬁteátrum: 6 EUR, La Barben kastély: 10 EUR, egyszerű vacsorák 20 EUR.

Érdeklődni lehet: 06-20-342-77-05. Jelentkezni 40 000 Ft előleggel
lehet. A fennmaradó összeget két részletben május 1 jéig és június 1jéig kell beﬁzetni.

Isten éltesse Muci és Ilonka nénit!

Időpont: július 2. szombat – július 8. péntekm 7 nap/6 éjszaka
Elhelyezés: szállodában (**/***)
Utazás: autóbusszal
Útvonal: Szentendre – Mestre / Velence– Monte Carlo – Salon de Provence – Milano – Szentendre
Szállás: 1 éjszaka Mestre, 4 éjszaka Salon de Provence, 1 éjszaka Milano környékén
Részvételi díj, 45 fő esetén 120 000 Ft/fő (19 fő esetén 150 000 Ft)
Biztosítás: mindenkin saját magának köti meg
Az ár tartalmazza: az autóbuszos utazást, szállást reggelivel, 1 közös vacsorát Salon de Provence-ban a testvérvárosban, és az idegenvezetés
költségeit.
Részletes program

Július 2. szombat 1. nap: indulás reggel 6.00 órakor a Paprikabíró utcai
nagyparkolóból. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül. Érkezés az olaszországi Mestrebe a délutáni órában, szállás elfoglalása után Velence megtekintése, vagy Veronába, szállás elfoglalása
után séta a városban.
Július 3. vasárnap 2. nap: reggeli után továbbutazás Mestre-ből, érkezés Monacoba a délutáni órákban. Itt megcsodáljuk a hercegi palotát és
az innen nyíló felejthetetlen kilátást a kikötőre, buszunkkal végighaladunk a Forma 1-es pálya egyik szakaszán, majd továbbutazás testvérvárosunkba, Salon de Provence-ba, szállás elfoglalása.
Július 4. hétfő 3. nap: reggeli után Salon de Provence nevezetességeinek megtekintése: L'Hôtel de Ville (Városháza), Maison de Nostradamus (Nostradamus Ház), Château de l’Empéri (Szent Birodalom
várkastélya), Eglise St.-Laurent (Szent Lőrinc templom), délután szabad
program, este közös vacsora.
Július 5. kedd 4. nap: Reggel Avignon-ba utazunk, ahol megtekintjük a
Pápák palotáját és a Szent Bénézet csonka hidat. Utunk következő állomása Fontaine de Vaucluse település, ahol a sziklafalból egy forrás
tör a felszínre. Innen utunkat Petit Lubéronba folytatjuk (Lubéron-nak
a hegységet nevezik) és megtekintjük jellegzetes, festői provence-i falvakat: Ménerbes-et, Bonnieux-öt, majd busszal átkelünk a Lubéron
hegységen, és megállunk Lourmarin-ben, hogy megcsodáljuk kastélyát.
Innen az esti órákban visszatérünk Salon de Provence-ba.
Július 6. szerda 5. nap: reggel Les Baux de Provence érintésével Arlesba utazunk, ahol megtekintjük az Arénát, a római színházat, majd kirándulást teszünk a „Van Gogh hídhoz” (Pont de Langlois), innen
utunkat a Camargue-i Nemzeti Parkon keresztül Aigues-Mortes-ba folytatjuk. A település középkori városfaláról és sólepárlóiról nevezetes.
Innen az esti órákban visszatérünk Salon de Provence-ba.
Július 7. csütörtök 6. nap: reggel elindulunk a pár kilométerre levő La
Barben kastélyba, majd utunkat az A8-as autópályán folytatjuk a Côte

95. születésnapján podani Istvánnét, született Gál Ilonát, Muci nénit otthonában
köszöntötte Petricskó Zoltán alpolgármester. Muci néni Szentendrei születésű
és lakosú. Tanítónőként is itt kezdte városunkban pályafutását, az akkori Bajcsy-Zsilinszky úti katolikus leányiskolában, majd
később a mai Templomdombi Általános
Iskolában tanított nyugdíjba vonulásáig.
Mai napig aktívan részt vesz családja életében, ﬁa (István), két unokája (Katalin és
Péter), valamint két dédunokája örömére.

Babuczay Istvánné, Ilonka néni 1926. január másodikán, Budapesten született, de évtizedek óta Szentendrén él. 90. születésnapja alkalmából Petricskó Zoltán alpolgármester köszöntötte a Gondozási
Központban, ahol Ilonka néni hétköznapokon „bejárósként” napjait
tölti.
„Mindenkihez csak jó
szavai vannak, ő az, aki
csitítja a kedélyeket,
ha bármi feszültség
támad” – így mutatták
be a Gondozási Központ
munkatársai
Ilonka
nénit Petricskó Zoltán
alpolgármesternek.
„Nem szeretem a veszekedést, minden embert
szeretek” – mondta erre az ünnepelt, aki kiváló egészségnek örvend
és teljes szellemi frissességgel fogadta a köszöntést. „Egyformán szeret bennünket a Jóisten is, becsüljük hát meg egymást” – tette
hozzá a mindig mosolygó, mindenkihez kedves Ilonka néni, aki már
tíz éve tekinti második otthonának a Gondozási Központot. Szerető
család veszi körül, akikhez estére minden nap hazatér, de így a napközben dolgozó családnak is, neki is könnyebb.
„Nekem a Pityukám volt az egyetlen szerelmem, ő töltötte ki az
egész életem! Virágos családba kerültem, amikor férjhez mentem,
apósom kertész volt. Jó anyósom, jó apósom volt, igen jók voltak
hozzám, szerettek.” Ilonka néni a családi kertészetben kezdett dolgozni, és munkás éveit nagyrészt virágok közt töltötte. Két lányuk
született, négy unokája és egy dédunokája van. Lányai ma is virágokkal foglalkoznak.
„Két arany gyerekem van, akik úgy gondoskodnak rólam, hogy jobban már nem is lehetne. És a vejeim is! Sokat számít ám, hogy így
összetart a család! Kati lányom férje úgy bánik velem, mint a saját
édesanyjával. Azt mondhatom, az életem szép simán zajlott. Csak a
háború, az volt csúnya. Az ne legyen többé!”
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az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
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VÁROS

A korai felismerés eszköze a mammográﬁás szűrővizsgálat. A Szentendrén lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográﬁás vizsgálata óta
eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják
őket a Szent Margit Kórházban (1032 Budapest, Bécsi út 132. tel.: 36 (1)
430-4830) vizsgálatra.

anyakönyvi
hírek

Városunkban decemberben 11 kisﬁú és 17 kislány született, januárban 12 kisﬁú és 11 kislány.

A házasságkötések száma decemberben 7, januárban 5.

Novemberben elhunytak
Puppán Józsefné élt 79 évet

Vegyen részt Ön is az ingyenes mammográﬁás szűrővizsgálaton!
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály, tel.: 36 (1) 465-3823

állatVÉDŐ SaROK

…mert egyedül nem megy! HAJRÁ veletek együtt idén is!
A Szentendrei Árvácska Állatmenhely fennmaradásához nekünk is
szükségünk van a lakosság nagylelkű támogatására. Kérlek segíts
bennünket továbbra is személyi jövedelemadód 1%-val!

KEDVES GAZDIK!

Házi kedvenceink, a kutyák azonosításukra szolgáló „chip” beültetése már 2014 óta kötelező minden három hónapnál idősebb kutyus esetében. Elveszett, elkóborolt kutyák esetében a beültetett
chipen lévő azonosítószám egy központi adatbázisban a gazdi elérhetőségének adatai leolvashatóak, s a kutya igen rövid idő alatt hazakerülhet. Sajnos még mindig gyakori, hogy az utcán kóborló
kutyának nincs chipje, s így a kutya – bár lehet, hogy gazdis – a gyepmesteri telepre vagy az állatmenhelyre kerül.
Gyakran az is előfordul, hogy a kutya viseli a „chipet”, annak regisztrációs száma is leolvasható, de a számot a beültető állatorvos
nem regisztrálta a központi adatbázisban. Az eredmény így ugyanaz,
mint előbb, hiszen az egyéni adatlap hiányában a gazdi adatai nem
találhatóak.
Kérjük a gazdikat, hogy állatorvosukat mielőbb keressék fel, és kérjék a kutyusba az azonosító chip beültetését, illetve ellenőriztessék,
hogy a chip száma és a kutya+gazdi adatai a központi adatbázisban
rögzítésre kerültek! Köszönjük, hogy felelős gazdaként vigyáznak
kutyájukra, és gondoskodnak azonosíthatóságuk meglétéről.

Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület
www.arvacska.hu
fb: Szentendrei Árvácska

Decemberben elhunytak
Hadnagy Attiláné élt 77 évet
Koﬄer Józsefné élt 86 évet
Czinege Béla élt 87 évet
Paizs Györgyné élt 96 évet
Kóródi Tibor élt 41 évet
Márkus Tibor Endre élt 48 évet
Kun Béla József élt 95 évet
Tóth Emilné élt 71 évet
Németh Ferencné élt 95 évet
Szabó Györgyné élt 92 évet
Turnherr Istvánné élt 66 évet
Vasadi Erzsébet élt 75 évet
Preininger Béla élt 71 évet

Varga Szilvia élt 47 évet
Elsik Jenőné élt 91 évet
Dabasi Ilona élt 89 évet
Deák-Béres Tibor élt 78 évet
Dr. Gergyeni Pál élt 72 évet
Papp István élt 68 évet

Januárban elhunytak
Balla Jánosné élt 82 évet
Bódizs Mihály élt 68 évet
Dr. Puskásné dr. Némethy Pálma
élt 64 évet
Bódi István élt 35 évet
Szabadﬁ László élt 76 évet
Szekeres Jánosné élt 88 évet
Pataky Béla élt 88 évet
Tornai Lajos élt 66 évet
Poós Csaba ottó élt 70 évet
Németh Dezső élt 83 évet
Szántó Imréné élt 96 évet
oláh Istvánné élt 86 évet
Németh György élt 75 évet
Nagy Béláné élt 68 évet
Szamosvári Sándorné élt 78 évet
Timpauer Sándorné élt 85 évet
Kaposvári Zoltán élt 42 évet
Turáni Jenő István élt 71 évet
Bakos István élt 72 évet

Óvodapedagógust keresnek

Szentendre Városi Óvodák pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör
betöltésére teljes munkaidőben. Pályázati feltételek: főiskola, óvodapedagógus. Pályakezdők jelentkezését is várjuk, a nyelvvizsga megszerzése a gyakornoki idő lejártáig szükséges.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Hajnal Szilvia részére:
ovodakozpont.szentendre@gmail.com; postai úton a pályázatnak a Szentendre Városi Óvodák címére történő megküldésével (2000. Szentendre,
Pannónia utca 3.)
További információ: 26/816-637
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akikre egy ország
nézett fel…

SPORT

SzENtENDRÉN találKOzOtt a MaGyaR
ÖttUSa-táRSaDalOM SzÍNE-JaVa

Január harmadik szombatján pajor Gábor
és Maracskó tibor világbajnok öttusázók
szentendrei üveges műhelyében ünnepelt
a magyar öttusázók színe-java. a KU-pa
Kft. tulajdonosai idén már a tizenhatodik
alkalommal rendezték meg a disznótorral
egybekötött összejövetelüket, amelyre ezúttal is nagyon sokan – és nagy örömmel –
jöttek el.

permanens evés-ivás

Már 30 éve működik városunkban az üveges
műhely a Dunakanyar körúton, melynek tulajdonosai eredetileg az üzleti partnereik számára szerettek volna rendszeresen találkozót
szervezni a kapcsolatok ápolása, a társaság
összekovácsolása céljából. Elképzelésük azon-

Balczó András, Détári Lajos, Buzgó József

már minden rendkívül gördülékenyen és proﬁ
eszközökkel zajlik: két üstben főzik a levest,
töltik a hurkát, sütik a pecsenyét, olyan szakértelemmel, hogy már hentes segítségére
sincs szükség.
„A reggel 8-tól este 6-ig tartó összejövetel tulajdonképpen egy permanens evés-ivás. Hét
fogásból állt az idei menü, amit kevesen tudtak végigenni. Azt azért hozzá kell tennem,
hogy a 250 kg-os disznónak volt vagy 35
nyelve, 4 feje és 6 mája, ugyanis csak így jutott
mindenkinek az ezekből készült fogásokból –
mondta Pajor Gábor, az egyik vendéglátó. Elfogyott 100 liter sör, 15 liter forralt bor, pálinkából is vagy tíz liter. A sör – mint megtudtam
– a zirci apátságból való, mivel a cég velük is
munkakapcsolatban áll.

Megszámlálhatatlan bajnoki cím

A házigazdák: Pajor Gábor és Maracskó Tibor

ban nem vált be, ezért új ötlettel próbálkoztak: meghívták a volt barátokat, sporttársakat,
vagyis az öttusázókat. A kezdeményezésnek
kirobbanó sikere lett, és a rendezvény – a disznóvágással egybekötött disznótor – népszerűsége azóta sem csökkent, sőt egyre többen
jönnek, és már alig várják, hogy találkozhassanak egymással. És hogy miért éppen disznóvágás? Télen nem az igazi bográcsban főzni,
nincs szezonja a salátának, vagyis az ötlet adta
magát.
Ezen a szombaton az egész lakatos- és üveges
műhely átalakul vendéglátó helyiséggé. Ma

Faragó Tamás, Benedek Ferenc, Sinkovics Gábor

A vendégek zöme idén is elsősorban a cég
munkatársai, barátok, hozzátartozók és a hajdani öttusázó társak és edzők voltak, de más
sportágak képviselői is jöttek, ugyanis már híre
van az eseménynek.
„Idén mintegy 120 vendégünk volt. Minden
évben van valamilyen apropója az összejövetelnek, idén a nevelőedzőnk, Benedek Ferenc
90. születésnapját ünnepeltük”. Ez az összejövetel már az öttusa-társadalom versenynaptárában is benne van – mondja viccesen
Maracskó Tibor.
„Ha mérleget készítenénk, volt itt legalább 20
olimpiai-, vagy 30 világbajnoki és természetesen számtalan Európa- és országos bajnoki
érem... Csak néhány jól ismert név: Balczó
András, Németh Ferenc és a „ﬁatal öttusázók”:
Fábián, Martinek, Sárfalvi, ezenkívül: Jónyer
István, Détári Lajos, Esterházy Marci, Faragó
Tamás” – teszi hozzá Pajor
Gábor.
Az összejövetel jó alkalom
arra, hogy emlékezzenek a
múltra, erősítsék az összetartozást. „Fontosnak tartjuk, hogy ne veszítsük el
egymást szem elől. S szeretnénk jó példát mutatni,
mert úgy gondoljuk, erre
szükség van. Ez a találkozó
jó alkalom az emlékek felelevenítésére, az anekdotázásra,
nevetésre.
Ilyenkor mindenki örül
mindenkinek” – mondja
Pajor Gábor.
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Kérdésemre, hogy a ﬁatalokat, az utánpótlást
elhívták-e, elmondták, hogy egyrészt most zajlik a világkupa, másrészt a ﬁatalokat már kevésbé érdeklik az ilyen rendezvények, más az
érdeklődési körük (sajnos).
Sokat változott a világ, s ez alól az öttusa sem
kivétel. Módosultak a szabályok, a lebonyolítás, a korábbi 4-5 nap helyett ma már egy nap
alatt rendezik meg a versenyt, éles fegyver helyett lézer pisztollyal lőnek stb. Az öttusa fénykora hazánkban a 60-70-80-as években volt,
amikor egy-egy világversenyen csak az volt a
kérdés, hogy ki nyeri az aranyérmet: mi vagy
a szovjetek.

Még sok ilyen szép napot

Bár ennek az események a megszervezése,
ﬁnanszírozása tetemes energiát, időt és pénzt
kíván, a két üzlettulajdonos egybehangzóan
állítja, hogy még sok ilyet szeretnének megrendezni, hiszen van rá igény.

Pajor Gábor, Benedek Ferenc, Németh Ferenc

S kell-e erre jobb bizonyíték és szebb köszönet, mint az egyik résztvevőtől kapott levél,
amelyben ez áll: „Óriási kiváltság volt számomra, hogy nemzetünk hősei – akiket szinte
csak diadalmaskodni láttunk ez idáig – most
párás tekintettel fogadták azt a születésnapi
köszöntőt, mely az ünnepeltekhez szólt, de
mégis kicsit mindenkié volt. A jókedv, nevetés és ünneplés közben felkapaszkodtak a
gondolatok, a százszámnyi bajnoki cím árnyékában is volt erő embernek maradni. Nem
vagytok kifejezetten csitrik, de mégis úgy
vélem, Ti vagytok a jövő! A jövő formálói!
Hajrá MAGYARoK!

English Center
Running

MERt a MOzGáS IS FONtOS, NEMCSaK
az aNGOl

Március 5-én, szombaton 15 órától a Dunakorzó–Bükköspart bicikliút elején
A futás előtt angol nyelvű zenés bemelegítés a Dunakorzó 18. előtt, fent a gáton
Távok: önálló (5000 m) és kisgyerekesbabakocsis (2000 m). Nevezési díj nincs
Hozza el családját, töltsenek minél több
időt együtt hasznosan és kellemesen!
www.englishcenter.hu
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aDáSVÉtEl

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

Eladó: 1 db PB-gáztűzhely, 2 db 11
kg-os PB-gázpalack, 1 db gáztűzhely,
1 db mini zománcozott olajkályha.
Árak megállapodás szerint. Tel. (26)
313-951.

álláSt KÍNál

Városi plakátragasztó munkatársat
keresünk! Tel. 06-20-936-5052.

Szentendrei étterembe felveszünk
pultosokat, szakácsnőt vagy betanított szakácsot. Tel. (26) 311-175, 0620-582-8847.

Szentendrei iskolabüfébe nem
dohányzó, kedves, csinos, gyors kolléganőt keresek. Fényképes önéletrajzokat a fodorghajnika@gmail.com
címre várom.

Szórólapozáshoz, plakátragasztáshoz
Szentendrén és környékén keresünk
ﬁatal, gépkocsival rendelkező, agilis
munkaerőt. Tel. 06-20-911-3232.

A Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye (Szentendre, Kovács László utca 3.) gyógypedagógus
(oligophrenpedagógia, vagy tanulásban akadályozott szakos) kollégák jelentkezését várja határozott idejű,
teljes, illetve részmunkaidős állásra.
Jelentkezés: (26) 310-060, Kádárné
Monori Éva tagintézmény-vezetőnél.

Szentendrei digitális nyomdába graﬁkus-nyomdász kollégát keresünk. Elvárások: önálló munkavégzés,
pontosság, terhelhetőség, határidők
betartása, graﬁkai szoftverek (Photoshop, CorelDraw) magabiztos használata, egyéb nyomdai feladatok
ellátása tervezéstől a kivitelezésig.
Tel. 06-30-280-5189.

Nyílászáró-gyártó. Szentendrei nyílászáró-gyártó üzemünkbe gyártó
munkatársakat keresünk. A jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal az
iroda@isokft.hu e-mail címre várjuk.

Gyártás-előkészítő. Szentendrei nyílászáró-gyártó üzemünkbe keresünk
gyártás-elkészítésben jártas munkatársat. A jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal az iroda@isokft.hu email címre várjuk, a ﬁzetési igény feltüntetésével.
Önállóan dolgozni tudó, józan életű
kőművest keresek alkalmankénti
munkára. Tel. 06-30-341-3423.

álláSt KERES

Intézői állást vállal építészmérnök.

APRÓK

Lakóparkoknak közös képviselői és
gondnoki, magánházaknál ház-kert
karbantartás, gyermekfelügyelet, bevásárlás, esetenként főzés. Tervezési
munkát is vállalok. Tel. 06-30-4243143.

EGÉSzSÉG

Körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30340-1392.

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

EzOtÉRIa

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

KIaDÓ laKáS

Kiadó Szentendrén 3 szintes, 360
nm-es családi ház külön vagy egyben
is. Tel. 06-20-2702-6733.

Másfél vagy kétszobás összkomfortos albérletet keresünk. Tel. 06-70871-9592.

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

laKáS, INGatlaN

Eladó Szentendrén 3 szintes, 360
nm-es családi ház külön vagy egyben
is. Tel. 06-20-2702-6733.

Közvetlen a Bükkös patak partján,
eladó egy 1500nm2 telken lévő,
100nm2 alapterületű 3 szintes jó állapotú családi ház.
Érd.:06703705437.

Négyszobás lakás új házban eladó 36
nm-es kertkapcsolatos terasszal ,
Várkonyi utcában. 29,5 millió.
209343470.

Szentendre külterületén (Kőhegy)
4467 nm-es ingatlan (gyep, legelő)
eladó. Tel. 06-30-850-8591.

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. 06-30-949-6456.
Szentendrén, a HÉV-végállomás közelében 58 nm-es lakás eladó 15,2
millió Ft-ért. Tel. 06-20-239-1299.

OKtatáS

Angol és német nyelvből iskolások

korrepetálását vállalom. Tel. 06-30571-4995.

Érettségire felkészítés, korrepetálás
történelemből, magyarból nagy gyakorlattal. Tel. 06-30-540-5639.

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. 06-20-280-0151,
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.
06-20-597-8280.

Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő legmagasabb áron készpénzért vásárol
festményeket, bútorokat, ezüstöt,
aranyakat, bronztárgyakat, borostyánokat, porcelánokat, Kovács Margitot. Kiszállás díjtalan. Tel. (06-1)
789-1693, 06-30-382-7020.

SzOlGáltatáS

Elrontották a frizuráját, én helyrehozom. Mesterfodrász várja szeretettel
férﬁ és női vendégeit szerény üzletébe kedvező áron Szentendre belvárosának szívében, a Paprikabíró
utcában. Rugalmas munkabeosztással, bejelentkezés alapján. Minden
szombaton dolgozom, kérésre vasárnap is. Tel. 06-20-532-3856.

Gyermek- és felnőtt jelmezek nagy
választékban kölcsönözhetők: Kucsera F. u. 4/A. Tel. 06-20-924-9125.

Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

Gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empatikus,
referenciával és bébiszitter-oklevéllel
rendelkező pedagógus. Tel. (26) 386858.

XXX. évfolyam, 3. szám
Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szigetelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel.
06-70-578-1468.
Víz-, gáz-, fűtésszerelést, gázkészülék-javítást vállalunk. Horvát
Attila, 06-20-260-0870.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés. Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.

táRSKERESŐ

Szentendrei 60-as keresi párját.
Vidám természetű hölgyek jelentkezését várom 40-55 éves korig. Szentendre és környéke előnyben. Tel.
06-70-416-9321.

UtazáS

2 napos autóbuszos kirándulás! Úti
cél: Kőszeg – Fertő tó hajókázással –
Ruszt – Bükfürdő fürdéssel. Ausztria
Hohe Wand természetvédelmi natúrpark. Időpont: április 30. – május 1.
Tel. 06-20-364-0113.

üDülÉS

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

Keszthelyen két fő részére 03. 19-tól
03. 26-ig 2 db egyszobás apartman
25 000 Ft-ért átadó Tel. 06-70-2710498.

üzlEt

Belvárosi, 50 nm-es üzlethelyiség
kiadó. Tel. 06-20-407-0304.

Szentendre belvárosában jelenleg is
működő, 110 nm-es étterem 70 nmes kerthelyiséggel kiadó vagy eladó.
Tel. 06-20-996-3964.

Szentendre szívében étterem kiadó.
Felszerelt konyhával, nagy belső udvarral, valamint pincehelyiséggel
rendelkezik, amely kiváló helyet
adhat boresteknek és rendezvényeknek egyaránt. Ár megegyezés alapján. Tel. 06-20-437-1153.

Szentendre belvárosában 15 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-8091139.

A Püspökmajor-lakótelepen 15 nmes üzlet kiadó. Tel. 06-20-997-0671.

Szentendre óvárosában a Péter-Pál
utcában felújított (10 nm eladótér +
13 nm raktár + kert) üzlethelyiség
kiadó 150 eFt/hó vagy eladó 26 M Ft.
Tel: 20-311-3007.
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2016. február 15.

Hirdessen nálunk!
Hirdetéseinkről kérdezze:

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

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

•
•

„Mozdulj Te is úgy, ahogyan
kezdted, Meglátod, hogy mit bír el
a tested!” (Etka Anyó)

ETKA JÓGA
felnőtteknek

• a Castrum Centerben (Paprikabíró 21-23.), hétfőnként 8-tól 9-ig
• a Dunaparti Művelődési Házban
(Dunakorzó 11/A.), szerdánként
18,30-tól 19,30-ig
Vezeti: Szabó Ágnes Szilvia Etka
Jóga oktatató
gszaboagnes@gmail.com,
06-30-536-1030

Jóga
alaptanfolyam
indul
Pismányban
február 22-től
Részletes tájékoztató,
órarend, magánórák:
facebook:
Asanayoga Szentendre
Telefon: 06-30-934-2596

a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád, Gizella-telep) felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

•
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HIRDETÉSEK

bérügyintéző (szakirányú középfokú bér/tb vagy személyügyi
ügyintéző szakképesítés)
szakács (szakács szakképesítés)
ápoló (oKJ 54, HÍD, vagy felnőtt szakápoló)

a pilisi parkerdő zrt. nyílt, egy
fordulós pályázatot hirdet a
pomáz belterület 2101/15
helyrajzi számú, természetben
2013 pomáz, Rákóczi Ferenc u.
74. kivett műhely, udvar művelési ágú, 1699 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére.
az ingatlan minimum ára:
28 850 000 Ft+áfa
A minimum ár alatti ajánlat érvénytelen!

a pályázatok benyújtási határideje: március 31.
A pályázat benyújtásának
helye: Pilisi Parkerdő Zrt. 2025
Visegrád, Mátyás király u. 4.

A pályázati letét összege az ingatlan minimumárának 10%-a,
azaz 2 885 000 Ft + áfa
Az ingatlan megtekintését Reinitz Gábor főmérnökkel (tel:
26/598-042, 20/9846-011) kell
egyeztetni.

A pályázat részletes feltételeiről információt ad a Zrt. központjában:
Reinitz Gábor, tel: 26/598-042,
20/9846-011, fax: 26/398-229.

Zálogfiók

A munkakörökkel kapcsolatban bővebb információ:
telefonon: 26-801-700/1350
a szakkórház honlapján: www. visegradikorhaz.hu
Jelentkezési határidő: 2016. február 27.
Jelentkezni szakmai önéletrajz elküldésével lehet.
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep,
e-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Magyarország piacvezető cukrász, sütőipari és gasztronómiai nagykereskedése
budapesti csapatába keres munkatársakat az alábbi pozíciókba:
•
•

RaKtáROS
taRGONCaVEzEtŐ (ÉJSzaKaI MŰSzaK)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje fényképes önéletrajzát az allashirdetese@bekaskft.hu e-mail címre.
Visszajelzést azoknak a pályázóknak tudunk adni, akiket felvételi beszélgetésre
hívunk! Megértésüket köszönjük.

ÁLLOMÁS ZÁLOGFIÓK
ÉKSZERZÁLOG
MAGAS HITELEK
Kezelési költség 5% 90 napra! Thm 40,05%

Szentendre, Vasúti Villasor 7. (a Hév-végállomás
és a Spar üzletközpont mögött)
Pátria Takarékszövetkezet
Nyitva: H-P 7:30-16:30,
minden hónap utolsó szombatján: 8.00-12.00
Telefon: (26) 505-321
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aRt MaRKEt Manufactory

VÁROS

Régi és új művészeti piactér, nyitott műhely

Tavaly november elején nyitottuk meg az ART
Market Manufactory-t a Paprikabíró utca tetején, a 11-es főút melletti nagy parkolónál azzal a
szándékkal, hogy mind a helyi lakosság, mind a
hazai és a külföldi turisták számára különleges
művészeti – és művészi értékű – termékeket,
egyedi ajándéktárgyakat kínáljunk. Jelenleg festmények, szobrok, porcelánok, kerámiák és
üvegtárgyak jelentik a kínálatot. Nagyon szép,
akár gyűjteményes darabokat is találhatnak nálunk magyar porcelánokból, kerámiákból, valamint hazai és külföldi design üvegekből.
Megtalálható nálunk Török János, a Zsolnay
gyár tervezőjének több csodás darabja, Gorka
Géza és Gorka Lívia világhírű verőcei keramikusok több munkája, a Wagenfeld műhely ma már
aukciós üvegvázái, továbbá muranói, cseh, szlovén, spanyol és német design üvegek, valamint
hazai iparművészeti üveg- és kerámiaékszerek
egyaránt.

akció február 3. hetében

Mindezt elérhető áron kínáljuk. Emellett folyamatosan vannak kedvezményt biztosító akcióink, és nálunk alkudni is lehet. Hamarosan,
február 3. hetében 100 naposak leszünk, erre is
készülünk egy 15% kedvezményt nyújtó akcióval.
Szeretném, ha ezek a szép, különleges darabok
gazdára találnának és minél több ember környezetébe, hétköznapjaiba vinnének olyan melegséget, pozitív energiát, amivel a művész
készítette őket.

XXX. évfolyam, 3. szám

Különlegességünk lesz, hogy művészeti alkotásokkal illusztrált használati tárgyakat is kínálunk.
Az ünnepek előtt nagy siker volt a festmény
alapján készült dekoratív női válltáska. Több
képről is készítettünk, egyedi darabok voltak, a
sikerét látva a hazai gyártást tervezzük. Bővítjük
a termékskálát is: a pohártól az ágyneműig nagyon széles spektrum elképzelhető.

Bizományos értékesítés

Egy-egy év alatt mindenkinek sok alkalma adódik ajándékozásra, és valamennyien igényes
dolgot szeretünk adni, örömet szerezve a megajándékozottnak – és az ajándék rólunk is árulkodik. Miért ne adnánk valami helyit, egyedit,
egy darabkát Szentendréből?

Helyi művészek alkotásai

Szentendre sokkal több, sokkal színesebb annál,
mint ami a sétálóutcákon megjelenik. Hosszú
távon ebből a sokszínűségből szeretnénk ízelítőt adni. A lehetőségeink ugyan korlátozottak,
de határozott törekvésünk, hogy az üzletben
minél több helyi művész munkáit mutassuk be,
közelebb hozva ezzel a szentendrei lakosságot
és az idelátogatókat a helyi művészekhez, kreatív alkotókhoz. Jelenleg hét művész munkáiból
tudunk ízelítőt adni, de ez a kör egyre bővül,
mindig vannak új arcok, és megjelennek új műfajok a kínálatban.
Rendszeresen tartunk majd olyan esteket, ahol
egy-egy meghívott művész munkásságának,
életútjának bemutatása mellett műtermi áron
vásárolhatnak az érdeklődők.

Az új értékek bemutatása mellett fontosnak tartom, hogy vigyázzunk a régi értékekre is. Bizományosi értékesítésre befogadunk szinte
bármilyen, művészeti vagy műtárgyi értékkel
bíró régi darabot is. Ami valahol feleslegessé
vált, másnak értékes lehet. Így az üzlet egy részében kincsvadászatra alkalmas „bolhapiac”
lett kialakítva.
Az üzlet egyben nyitott műterem, a sarokban
egy munkaasztalnál mindig készül éppen valami
új alkotás.

Nyitva minden nap 19 óráig

Nyitva tartásunkkal igyekszünk alkalmazkodni a
helyiek életritmusához, hisz Szentendréről nagyon sokan Budapestre járnak dolgozni, így
későn érnek haza. Minden nap nyitva vagyunk
11-19 óra között, hétvégén 9-19 óra között.
Jelen vagyunk az interneten, a Facebookon is elérnek bennünket.
Az első hetek tapasztalata az, hogy a hozzánk
betérők hiánypótlónak tartják a kezdeményezést, és szívesen jönnek vissza többször is, nagyon hálásak a történetekkel fűszerezett
„tárlatvezetésért”.

Horváth Éva

