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pályázat

Kiadó üzlethelyiség

Szentendre város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati tulajdonú Szentendre, 2307 hrsz-ú,
természetben Fő tér 9. szám alatt található, 37 m2 alapterületű helyiség bérbevételére.

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 február 23. 9:00 óráig a
Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/785-057
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FoGyaSzTáSmÉrŐ
lEolvaSÓT KErES a
DÍjBESzEDŐ HolDInG zrT.

A Díjbeszedő Holding Zrt. Leolvasási Főosztálya Fogyasztásmérő leolvasó munkatársakat keres az alábbi településeken,
illetve ezek vonzáskörzetében található fogyasztásmérők leolvasására: Szentendre
leendő munkatárs fő feladatai:
• közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek meghatározott ütemezés szerinti leolvasása, a fogyasztási adatok rögzítése
(mobileszközzel), fotók készítése, ügyfelek értesítése, időpontok egyeztetése
Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség
(előny: érettségi)
• terhelhetőség, jó kommunikációs képesség, precíz munkavégzés
• ügyfélközpontúság, jó szervező és problémamegoldó képesség
• saját tulajdonú motorkerékpár/gépkocsi
• Android okostelefon használatának
alapszintű ismerete (munkaeszköz)
amit kínálunk:
• hosszú távú, bejelentett munkalehetőség (részmunkaidőben is végezhető)
• alapﬁzetés + teljesítményarányos prémium (8 órás munkaviszony esetén
megszerezhető bruttó jövedelem: 250300 ezer Ft
• gépkocsi, illetve közlekedési költségtérítés

jelentkezés:
Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát (lakhely megjelöléssel) küldje a
horvath-gergely@dbrt.hu e-mail címre.
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az egyik neuralgikus pont a települések fejlesztésében az utak építése és a meglévők
karbantartása. milyen eredmények születtek
eddig, és milyen lehetőségei vannak a városnak a további útfejlesztésre?
Nagyon sok hiányosságot kell még városunknak ezen a téren leküzdene, ezért is fogalmazta meg polgármester úr egyik legfőbb
célként a járható Szentendrét. Ebbe nem csak
az útépítések tartoznak, de a kátyúzás, felújítás, földútkarbantartás is. Elsődleges a járdák
felújítása, leginkább pedig járdák építése, hiszen nagyon sok fontos szakaszon hiányzik
még ez az infrastrukturális elem. Nagy sikere
van az 1+1 programnak, mely a lakossági önerőt is megmozdítva éri el számos kisebb utca
aszfaltozását, erre 2017-ben is nagy hangsúlyt
fektetünk. Megépült a Pataksor, József Attila,
Kertész, rügy, Nagyváradi, Mókus utca, a Deli
Antal utca egy része, valamint az Irtás utca
kritikus szakasza, a Füzespark befejező szakasza, megújult a Lövész és Petőﬁ utca. A
Zöld, a Stéger és a Korona utcák 13 millió forintból valósultak meg. Az önkormányzat
bruttó 20 millió Ft-os saját beruházásában kapott szilárd burkolatot a Mandula utca eddig
földes szakasza az Ady Endre utcától, illetve
a Nap utca 38,5 millió forintból. Idén külön pályázatot is benyújtott önkormányzatunk a
Nemzetgazdasági Minisztériumhoz útépítésre, készen állunk a római sánc utca bevezető szakaszának újjáépítésére, a Móricz
Zsigmond utca hiányzó szakaszának aszfaltozására, az Egres utcai híd megépítésére, a
Bimbó utca, a Fürj utca alsó felének, a Barackvirág utca macskaköves részének aszfaltozá-

sára, és tervezzük még számos kisebb útszakasz, a János utca hiányzó járdájának megépítését, a Vasúti villasor elejének felújítását
és sok más fejlesztés előkészítését.

Szentendrén, különösen a belvárosban gondot okoz az autósoknak a parkolás. milyen
erőfeszítéseket tett és tervez a város a
gépkocsi-tulajdonosok komfortérzetének
javítására?
Tavaly indult el a ZTE partnerségével a belvárosi okos parkolási rendszer, melynek célja a
parkoló utáni fölösleges körözések csökkentése. A mobiltelefonos applikáció és a digitális kijelző segítségével tájékozódhatnak az
autósok a szabad helyek számáról a belvárosban. A 2015-ben átadott Bolgár utcai parkoló
immáron teljes kapacitással működik, és a Dunakorzón is létrehoztunk új parkolóhelyeket a
bankok előtt. Idén tervezzük a Teátrum parkoló földes területének rendezését is, hogy
több autót tudjon fogadni, emellett elkészítettük a HéV mögötti terület fejlesztésének terveit, reményeink szerint minél hamarabb
megvalósulhat az új P+r parkoló.

Évente sok ﬁatal család választja új lakhelyéül
városunkat, így Szentendre lakosságszáma
dinamikusan nő és egyre ﬁatalodik. Hogyan
tud lépést tartani a város a növekedéssel?
Ami a gyermekintézményeket illeti, ott az elmúlt években is folyamatos volt a fejlesztés,
kapacitásbővítés és felújítás, idén is várunk az
óvodák felújítására beadott pályázatunk elbírálására, de ugyanígy az iskolákéra is. Felújítottuk a gyermekorvosi és a háziorvosi
rendelőt, valamint a központi ebédlőt. Jelenleg, bár a kapacitások maximálisan kihasználtak, de a város meg tud felelni az igényeknek,
igaz, ez hatalmas erőfeszítésekbe kerül. Az
utak kapacitása és az egyéb kiszolgáló funkció azonban nem tudott lépést tartani ezzel a
növekedési ütemmel, így jelenleg nem is célja
a városvezetésnek a lakosságszám növelése,
bár az természetes módon magától is növekszik. Készül városunk új szabályozása, mely
szintén ezt az elvet követi, hogy nem kíván a
túlnépesedésnek utat nyitni, inkább próbálja
mérsékelni.

2016-ban több városrészben is megújultak
társasházak a Concerto- és Dunyha program
keretében. lesz a városnak további lehetősége épületkorszerűsítésre, energetikai fejlesztésekre?
A Dunyha Program még nem fejeződött be,
2017 lesz annak az éve, amikor ez a közel
1 milliárd forint értékű fejlesztés megvalósul
a városban, átadásra kerülnek a felújított társasházak. Természetesen a Dunyha Programot ezt követően is folytatni kívánjuk, bízunk
benne, hogy lesz hozzá állami támogatás ismételten, illetve saját felhívásunkat is közzé
fogjuk tenni, mellyel elősegítjük a panelházak
felújítását, hőszigetelését. Továbbá a VSZ Zrt.
elkészítette a távfűtés felújításának terveit is,
az önkormányzat pályázati forrás bevonásával
szeretné a felújítást megvalósítani.

Hogy állnak jelenleg, és mivel folytatódnak a
város csatornázási projektjei?
Hosszú évtizedek óta okoz problémát a belvárosi egyesített rendszerű csatorna (szenny- és
csapadékvíz egyazon felszín alatti csővezetékben folyik), mely kapacitásbővítő beruházása mostanra elkészült. Bízunk benne, hogy
ez elejét veszi a minden évben szokásos elöntéseknek, de további kapacitásbővítő beruházást is tervezünk ide. Tavaly elkészült Izbég
csapadékvízelvezetési koncepciója, hogy a további fejlesztések során megfelelő legyen a
vízelvezetés a területen. Idén pedig Pismány
csapadékvízelvezetési tervét szeretnénk elkészíteni, mely után az utak fejlesztése úgy tud
megvalósulni, hogy egyúttal a befogadóig
történő vízelvezetés is megoldott lesz. Tavaly
felújítottuk a Nádastói-zsilipet, idén a honvédségit is tervezzük, de a Vasúti villasor környékének vízelvezetését is újra kell tervezni,
hiszen a környék jelentősen beépült az elmúlt
évtizedekben. A pismányi csatornázás elkészült, de az utólagos és garanciális javítások
még idén is bőven adnak munkát.
Tavaly megújultak középületeink, kulturális
intézményeink. Folytatódik idén is az épületkorszerűsítés?
Az elmúlt időszakban az önkormányzat felújítási keretéből készültek beruházások a Barcsay Jenő, az Izbégi, a II. rákóczi Ferenc és a
Templomdombi Általános Iskolában, és jelenleg várunk beadott pályázatunk pozitív elbírálására, mely lehetőséget ad arra, hogy a
rákóczi és az Izbégi iskola, illetve a gyermekorvosi rendelő hőszigetelését és fűtéskorszerűsítését elvégezzük. Bízunk óvodapályázatunk sikerében is. Idén szeretnénk a Városháza nyílászáróit is lecserélni, hogy kevesebb
energiát és pénzt kelljen a fűtésre fordítani, és
további korszerűsítési beruházásokat készítünk elő a háziorvosi rendelőben, a P’Art Házban és a DMH-ban.
Folytatás a 4. oldalon
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Több közterület, közösségi tér, park fejlesztése valósult meg az utóbbi időszakban. milyen további lépéseket terveznek?
A két legjelentősebb, leglátványosabb fejlesztés a közösségi kert létrehozása volt a Püspökmajorban, illetve a Posta előtti tér
megújítása. Tavaly újult meg a HéV-aluljáró, a
Postás-strand és a Kőzúzó utcai focipálya. A
városszépítéshez a kisebb, de szintén fontos
munkák is hozzájárulnak: új kandeláberek,
padok kihelyezése, a virágosítás, új fák ültetése. A munkák egyre nagyobb volumenben
zajlanak, és 2017-re is tervezzük a folytatást.
Szeretnénk a város útjai mentén a fasor-hiányokat pótolni ott, ahol erre van hely, és igyekszünk minden kisebb-nagyobb zöldfelületet

a testületi
ülés hírei

január 19-én tartották az idei első képviselőtestületi ülést, melynek kezdetén négyessy
Katalin (Fidesz-KDnp), a 7. számú egyéni választókerületben tartott időközi képviselőválasztás győztese átvette megbízólevelét,
és letette a képviselői esküt.

változás a jóléti
munkacsoportban

Dr. Morlin Eszter lemondása miatt új elnököt
választottak a Jóléti Munkacsoport élére. A
képviselő-testület Zetelaki orsolyát bízta meg
a feladattal, aki 1995 óta él Szentendrén férjével és öt gyermekével.

rendeletmódosítás

A képviselők módosították a város parkolási
rendjéről és a védett övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló rendeletet, mivel a rév
utcában, illetve a Teátrum utcából nyíló házakban lakók kérték, hogy ingatlanjaikat a
Dunakorzó védett szakaszán keresztül közelíthessék meg. Mivel ezek az utcák helyezkednek el legközelebb a védett területhez, az
ingatlantulajdonosok behajtási engedélyt kaptak a Dunakorzóra.

rendeletalkotás

A képviselő-testület új rendeletet alkotott a
közterület-felügyelet és mezeiőr-szolgálat
szervezetéről, valamint a Közterületi Térﬁgyelő rendszer létrehozásáról. A mezei őrszolgálat fenntartását – az állami támogatást
kiegészítve – az önkormányzat biztosítja, vagyis a termőföld tulajdonosoknak nem kell
mezőőri járulékot ﬁzetniük. A mezőőr Szentendre közigazgatási területéhez tartozó termőföldeken látja el a feladatát, de illetékessége kiterjed Pilisszentlászló közigazgatási területére is. A rendelet rögzíti, hogy a
közterületet-felügyelő és a mezőőr is hivatalos személy, munkáltatójuk a jegyző.

Bővült a térﬁgyelő-rendszer

Városunkban 2010-ben építették ki a 32 kamerával működő térfigyelő rendszert a la-
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rendbe tenni, hogy otthonosabb érzést adjanak számunkra gondozottságukkal. A játszóterek felújítása városunkban szintén állandó
program. Folytatjuk szemléletformáló rendezvényeinket is, melyek mentén egyidejűleg közterületeink állapota is egyre javul.

melyek a további városfejlesztési elképzelések a következő évekre?
Amit még idén személyesen is nagyon várok,
az a belvárosi, „láblógató”, többfunkciós
úszómű üzembe helyezése lesz a Dunán, mely
remélem, nyárig elkészül. A folyóra benyúló,
hangulatos móló közelebb hozza majd a természetet a városlakóknak, turistáknak egyaránt. Bízom benne, hogy elkészül ebben az
évben a HéV- és autóbusz-állomás egységes
felújítását megalapozó tanulmány is. A követkosság biztonságérzetének javítása és a
rendőrség munkájának támogatása érdekében. A rendszer folyamatos karbantartása
megtörtént, de fejlesztésére csak 2015-ben
került sor. Ekkor bővítették a központi
szervert, a munkaállomások számát háromra növelték, s új gépeket, szoftvereket telepítettek, valamint négy helyszínen (Vasúti
villasor, Egres utca, Barackos utca, Szentlászlói út) további kamerákat állítottak fel.
Később az állomásra még egy kamerát kihelyeztek, majd a Dunakorzó védett övezetté
nyilvánítása miatt tavaly augusztusban a
Dunakorzó 8/B. szám elé a már korábban kiépített kamera mellé két fix, rendszámfelismerős kamerát szereltek fel. Jelenleg 39
kamerából áll a rendszer.
A helyi rendeletek betartatása érdekében további kamerák kihelyezése vált szükségessé,
melyeket a rendőrséggel egyeztetve az alábbi
helyszíneken állítottak fel: 1. Barackos u. –
Tátika u.; 2. Cseresznyés u. – Pismány u.; 3.
Ady E. u. – Várkonyi Z. u.; 4. Ady E. u. –
Barackvirág u.; 5. Boldogtanyai u.; 6. Ipar utca;
7. Barackos u. – Kömény u. (régi buszforduló);
8. Hamvas B. u. – Pomázi út (hulladékgyűjtő
sziget); 9. Hamvas B. u. – Kálvária u. (Móricz
Zs. Gimnázium parkolója – hulladékgyűjtő
sziget); 10. rákóczi F. utca.

adóhatóság ellenőrzése

A képviselő-testület elfogadta a 2017. évi adóellenőrzési tervet. Az adóellenőrzésre vonatkozó rendelkezés alapján az önkormányzati
adóhatóság folyamatosan ellenőrzi az egyes
helyi adó ﬁzetési kötelezettségek teljesítését,
melyről a képviselők minden évben tájékoztatást kapnak.

megszűnt közalapítványok

A Biztonságos Városunkért Közalapítványt
1999-ben, a Szentendre Sportjáért Közalapítványt pedig 1995-ben alapította az önkormányzat. A közalapítványok működésének
felülvizsgálata során megállapítást nyert,
hogy a szervezetek évek óta semmilyen tevékenységet nem folytatnak, törvényes működésük feltételei hiányoznak, az alapítványi
célok között megfogalmazott közfeladatok
ellátásának biztosítása más módon vagy más
szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható, ezért a képviselő-testület mindkét
közalapítványt megszüntette.

kező évek feladata a távhőrendszer, a Dunakorzó, a 11-es út hiányzó csomóponti felújítása lesz. Mindezek viszont természetesen
csak külső forrásból valósulhatnak meg. Megszületett a kormánydöntés a közlemúltban az
Eurovelo6-os kerékpárút megépítéséről, mely
jelentős turisztikai beruházás lesz. Ha ehhez
még a saját kerékpárút fejlesztésünkre is
megnyerjük a beadott pályázatunkat, akkor
ezen a téren is nagy lépést tettünk előre. De
mindenekelőtt nagyon sok utat, járdát szeretnénk építeni a következő években, melyhez
készítettünk egy másfélmilliárdos beruházási
ütemtervet. Bízom benne, hogy tudunk forrást
előteremteni elképzeléseinkhez, és érzékelhető változást érünk el a városban, hogy a
szentendreiek még inkább magukénak, otthonuknak érezhessék városukat.

Együttműködés a nemzetiségi
önkormányzatokkal

A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében minden év január 31-ig felül kell vizsgálni a helyi és a nemzetiségi önkormányzat
között fennálló együttműködési megállapodást. A felülvizsgálat megtörtént a törvényi
szempontok alapján, melynek eredményeképpen a képviselő-testület úgy döntött, hogy
mind a hét – a Cigány, a román, a Horvát, a
Szlovák, a Lengyel, a Szerb és a Görög – Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást változatlan tartalommal fenntartja.

áSz-jelentés és intézkedési terv

Az Állami Számvevőszék decemberben megküldte az önkormányzatnak a Ferenczy Múzeum gazdálkodásának 2011-2014. közötti
időszakról szóló jelentését. Az ebben megfogalmazott megállapítások és javaslatok megvalósítására az önkormányzat, illetve a
múzeumigazgató által készített intézkedési
tervet a képviselő-testület elfogadta.

pályázat útépítésre, felújításra

A képviselők jóváhagyták, hogy a város pályázatot nyújtson be a Nemzetgazdasági Minisztériumnak az „Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása” címmel megjelent felhívására. A pályázaton az önkormányzat az alábbi
fejlesztésekkel kíván pályázni: Móricz Zsigmond utca, P+r parkoló útterülete a körforgalmakkal, Barackvirág utca, Vasúti villasor.
Az igényelt támogatás 150 millió Ft, melynek
önrésze 7,9 millió Ft.

Folytatni az elkezdett munkát
2017 | január 30.

VÁROS

négyessy Katalin, a Fidesz-KDnp jelöltje nyerte meg a január 19-én tartott időközi képviselőválasztást. Katalin 2002 óta aktívan részt vesz
Szentendre közéletében, rendszeres fellépője a városi ünnepségeknek, kiállítás-megnyitóknak, jótékonysági esteknek. Tagja volt a lehoczky
jános iparművész által vezetett szentendrei művészeti Tanácsnak. a városért végzett munkáját 2014-ben Szentendre Szolgálatáért elismeréssel jutalmazta. 2013 óta szervezi és vezeti az Új Szentendrei Kamarazenekar városi koncertjeit.
miért döntött úgy, hogy indul a képviselő-választáson?
Tolonics Gyula, az előző képviselő halála mélyen megrendített! Ismerem, szeretem a családot, és amikor Verseghi-Nagy Miklós polgármester megtisztelt ezzel a felkéréssel, úgy éreztem, hogy ennek
elfogadásával adózom Gyuszinak, és lesz folytatása az általa elkezdett
munkának Szentendre 7. számú választókörzetében.

mennyire ismeri a körzetet?
Közel húsz éve élek Szentendrén, bár nem ebben a körzetben, mégis
nagyon sokat járok arra, mert növendékeim közül többen is az AlsóPismány - Sztaravoda körzetben élnek. Lányom, Petra óvodáskori barátnője, dr. Dragon Pál lánya és családja is a körzetemben laknak.
Palival korábban sokat beszélgettünk a képviselői munkájáról és a körzetről, melyet nagyon szeretett.

négyessy Katalin gordonkaművész, tanár

Általános- és középiskoláit Kecskeméten végezte, 1995-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneakadémián. 1997 óta él Szentendrén, 2001 óta tanít a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában. Tagja a
Monarchia vonósnégyesnek, alapító tagja a Monarchia Szimfonikus Zenekarnak. Több mint egy évtizede lép fel az országban
és Európa városaiban Eperjes Károly színművésszel az „Igazat
mondd, ne csak a valódit” című irodalmi esttel. Lánya a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem joghallgatója.
mi a véleménye a képviselőválasztás eredményéről?
Nagyon örültem az eredménynek! Az első gondolatom az volt, hogy ha
ennyit tudok tenni Szentendréért, Magyarországért, akkor már nem
élek hiába, és dolgozom nap mint nap. S ezúton is szeretném megköszönni a fantasztikus csapatmunkát, a sok segítséget, bíztatást és a
belém vetett bizalmat!

megújult a Füzespark esővíz-elvezetője,
útburkolata, járdája

régi vágy teljesült a Füzesparkban azzal, hogy az útfelújítás 4. szakaszával az egész Füzespark utca új burkolatot nyert, s mellette a
járda is megújult. 2010-ben még Hidegkuti Gergely képviselősége
idején adta át az önkormányzat az 1. felújított útszakaszt, majd következett a 2011-ben és a 2014-ben felújított 2. és 3. ütem, valamenynyi lakói adóbeszámítással, az úttársulás egy sajátos formájával már
az én képviselőségem idején. Csak néhányan, elsősorban a közös
képviselők és segítők tudjuk azt, hogy mennyi munkával járt a mintegy 300 lakónak a végigjárása, akik az úttársulásban való részvételükről nyilatkoztak, és arról, hogy a beﬁzetendő ingatlanadójukat az
Önkormányzat útépítésre fordítsa. Az összeg másik felét az önkormányzat ﬁzette. Köszönet a korábbi útépítés szervezésében való
részvételért Török Bencének, Dankovits Gábornak, Danyi Károlynak,
Tóth Gábornak és a többi segítőnek, valamint Draskovits Gabriellának, a hivatal munkatársának, aki a számszaki munkát végezte el
nekünk.

miben látja a körzet legfontosabb problémáit?
A legnagyobb nyilvánosságot kapó, a Zúzmara utcai lakóközösség által
megfogalmazott és képviselt aggodalom, az adótorony ügye, lassan
megoldódni látszik, de természetesen foglalkoznom kell a körzetben
levő utak, járdák, a vízelvezetés ügyével, a közintézmények – Vasvári
óvoda, gyermekorvosi rendelőintézet – részleges és teljes felújításával,
az Egres út és a kis híd szélesítésével, a megnövekedett forgalom miatt
keletkezett problémákkal.

Hogyan tudja majd összeegyeztetni a munkáját a képviselői feladatokkal?
Gyermekkorom óta mindig nagyon sok elfoglaltságom volt, ezért megtanultam a nap 24 óráját jól beosztani és felhasználni. Vállalt feladataimat mindig lelkiismeretesen végzem, és megtalálom a módját, hogy
a képviselői feladataimnak is eleget tegyek.

Hogyan érhető el a választókörzetben lakók számára?
Telefonon (06-70-339-8668), e-mailben (négyessy.katalin@szentendre.hu), a Facebook-on folyamatosan elérhető vagyok, és időpontegyeztetés után személyes találkozás keretében tudjuk megbeszélni
a felmerülő gondokat, kéréseket. A körzet több pontján, melyet a városi
honlapon pontosan fel fogok sorolni, ötlet- és panaszládákat helyezek
ki, melybe várom a körzetben élők hozzászólásait a város és a kerület
ügyeihez. Az így hozzám kerülő ötleteket és panaszokat továbbítom a
megfelelő fórumokhoz.

Nagy örömünkre a mostani befejező 4. szakasznál az önkormányzat
úgy döntött, hogy saját forrásból építi meg az utat! Először a füzesparki eltömődött esővíz-elvezető rendszer javítása történt meg, majd
az útburkolat aszfaltozása, járda építése. Mindez 2016 decemberére
készült el.
Köszönöm Verseghi-Nagy Miklós polgármester és dr. Török Balázs
városfejlesztési alpolgármester segítségét, hogy az útépítés mögé
álltak, és megvalósulhatott ez az „álom”, valamint Tóth Tibor útügyi
mérnök műszaki ellenőr koordinátori és Szöllőssy-Meggyes Ildikó
projektfelelős munkáját. Ahogy a szórólapokon jeleztem, a lakossági
fórumokon és közösségi fejlesztésen elhatározott célokról írt előterjesztésemet a képviselő-testület támogatta, így a lakó-pihenő övezet
megvalósulása után a parkolóhelyek felfestése és a padok kihelyezése, valamint a szelektív hulladékszigetek felállítása következik.
ZAKAr ÁGNES
ÖNKorMÁNyZATI KéPVISELő

mindenkit szeretettel várunk a Füzespark utca átadó
ünnepségére, február 7-én, kedden 16 órakor!
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állás

a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti
Intézmény pályázatot hirdet

• 2 fő családsegítő munkakör betöltésére, határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyba, teljes munkaidőben

• 2 fő családsegítő munkakör betöltésére, határozott időtartamra, előre láthatóan 2017. február 20-tól 2018. februái
tartó közalkalmazotti jogviszonyba, teljes munkaidőben

változások a fogyasztóvédelem
rendszerében

XXXI. évf. | 2. szám

2017. január 1-jétől a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a nemzeti
Fejlesztési minisztérium, a pest megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása. a változások
legfontosabb célja, hogy a fogyasztók könnyebben intézhessék majd ügyeiket, valamint hatékonyabbá váljon az ellenőrzések és az eljárások rendszere is.

• Esetmenedzser munkakör betöltésére
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba

pályázati feltételek:
főiskola, 15/1998 NM rendelet melléklete
szerint;
családsegítőben és/vagy gyermekjóléti
szolgálatnál legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat;
felhasználói szintű MS ofﬁce (irodai
alkalmazások),
B-kategóriás jogosítvány,
büntetlen előélet, cselekvőképesség

a pályázat benyújtásának határideje:
február 15.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton az intézmény címére történő
megküldésével (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: SZI/r/3550/2/2008 ,
valamint a munkakör megnevezését.

További információ:
Bognár judit, 06-20-512-9822

lőgyakorlatok februárban

a magyar Honvédség altiszti akadémia
izbégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak
2017. február 1., 2., 3-án; 9., 10-én; 15.,16án; 20., 22., 23-án és 27., 28-án.

A fenti napokon a lőtér területére 06.00 órától
24.00 óráig belépni tilos és életveszélyes!

Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a járási hivatalok járnak el. Megkülönböztetünk megyeszékhely szerinti járási hivatalt (hatáskörük egyes kérdésekben a megye egész területére kiterjed), valamint járási hivatalt (hatáskörük a járás területére terjed ki). A
megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait megyénkben a Pest Megyei Kormányhivatal
érdi Járási Hivatala látja el.
Fogyasztóvédelmi jellegű panaszukat bármelyik járási hivatalban benyújthatják, fontos azonban
tudni, hogy nem minden járás jár el minden fogyasztóvédelmi ügyben. (Amennyiben a benyújtott
panaszban foglalt ügykör nem tartozik az adott járás illetékességébe vagy hatáskörébe, úgy az
adott járás továbbítja azt a megfelelő helyre)
Az egyes kiemeltebb ügykörökben csak a megyeszékhely szerinti járások rendelkeznek hatáskörrel. Az ügyfelek rendelkezésére tehát fogyasztóvédelmi ügyekben az érdi Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (megyei illetékességgel), valamint a többi járási
hivatalunk hatósági osztályai állnak.
Az ügyfelek személyesen a hatósági osztályon, a kirendeltségeken, a kormányablakokban és a
települési ügysegédeknél a honlapunkon megjelölt ügyfélfogadási időkben és elérhetőségeken
tudnak tájékozódni és beadványokat leadni.
A legfontosabb ügykörök tehát (a felsorolás nem teljeskörű), amelyben a megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz fordulhatnak az ügyfelek:
• gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétele
• árubemutatóval kapcsolatos ügyek
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások
• elektronikus hírközlési szolgáltatások esetén az előﬁzetői számlapanaszok intézésével, kezelésével kapcsolatos panaszok, vagy a számla tartalma
• A villamos energia, a földgázellátás valamint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos panaszok, pl. elszámolás, számlázás, díjﬁzetés, szolgáltatás felfüggesztése stb.
• a hulladékszállítással kapcsolatos elszámolással kapcsolatban
• rezsicsökkentéssel kapcsolatos panaszok
• tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat felmerülése esetén
• textiltermékek címkézésével és jelölésével kapcsolatos panaszok esetén valamint az
• az építési termékek forgalmazásával kapcsolatos problémák esetén.
A (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalokhoz érdemes fordulni a fentieken túlmenő esetekben, mint például az
• egységár-, eladási ár feltüntetésével,
• a termékek minőségi kifogásának kezelésével,
• szavatosság- jótállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, jogszerűtlenségének gyanúja miatt,
• az általános kereskedelmi feltételek szabálytalanságaival kapcsolatban
• ﬁatalkorúak dohány-, és alkoholtermékekkel, valamint szexuális termékekkel való kiszolgálása kapcsán.
Másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya jár el.
A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának, az érdi Járási Hivatal Közlekedési Főosztályának, valamint a járási hivatalok kormányablakainak, ügysegédeinek és hatósági osztályainak aktuális elérhetőségei megtalálhatók a kormanyhivatal.hu/hu/pest honlapon.

optimális forgalomirányítás a 11-esen
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a 11-es számú főutat érintő, s a jelenlegi
körülmények között megvalósítható forgalomirányítási fejlesztésekről számolt be
verseghi-nagy miklós polgármester egy lakossági fórumon.

Az önkormányzat több éves lobbitevékenysége eredményeként 2016. végére a 11-es sz.
főút szentendrei szakaszán a Magyar Közút
NZrt. Pest Megyei Igazgatósága megközelítőleg nettó 28 millió forint értékben végezte el
forgalomirányító berendezések cseréjét és
korszerűsítését. A dinamikus haladást segítő
fejlesztéssel és a forgalomirányítás megújult
programozásával megteremtették a jelenlegi
körülmények között megvalósítható optimális
forgalomirányítást a város legproblémásabb
útvonalán – jelentette be Verseghi-Nagy Miklós polgármester a január 11-én tartott lakossági fórumon. A fejlesztéseknek köszönhetően a nap legnagyobb részében a korábbiaknál gyorsabban lehet áthaladni a 11-es főút
csomópontjain.
A fejlesztés lényege, hogy a 11 sz. főút forgalmát járműérzékelő detektorok számolják, a
jelzőlámpa pedig az adatok alapján kiválasztja
a megfelelő programot. A mellékirányokban
ugyanezen az elven működő detektorokat helyeztek el, melyek segítségével a jelzőlámpa
csak akkor ad szabad jelzést a mellékiránynak, amennyiben arra szükség van, azaz van
beérkező jármű – ismertette a fejlesztést a
polgármester.
Verseghi-Nagy Miklós ugyanakkor kiemelte: a
Magyar Közút Nonproﬁt Zrt. képviselői mindig

hangsúlyozták, hogy a csomópontok eltérő távolsága és kialakítása miatt (balra kanyarodósávos, négyágú, háromágú csomópont) az
egységes hangolás (azaz a klasszikus zöldhullám) a jelenlegi feltételek mellett nem alakítható ki a város teljes hosszában.
A Magyar Közút NZrt. adataiból kiderült, Szentendre lakott területén belül a 1112 jelű út (Pomázi elágazás) és a Vasúti villasor közötti szakaszán az utolsó, 2015. évi hivatalos adatok
alapján naponta 41 659 keresztmetszeti forgalmat bonyolít le a 11-es számú főút. Ez az
érték az éves átlagos napi forgalom, amit az
időjárás, szezonális és egyéb tényezők (pl. iskola) is befolyásolnak. 2010 óta a forgalom 25
905-ről 41 659-re növekedett, ami 60%-os növekedést jelent.

Gyertyagyújtás a veronai
buszbaleset áldozatainak emlékére

Szentendrén mintegy 150 ember gyújtott mécsest január 21-én a veronai tragédiában elhunyt diákok emlékére. A Szentendre Fő terén rendezett gyertyagyújtáson Dani Zsolt baptista lelkész mondott közös
fohászt.

Verseghi-Nagy Miklós Facebook oldalán közzétett kezdeményezésére
Szentendre Fő terén szombaton 19 órától gyertyagyújtással emlékeztek meg a veronai buszbalesetben elhunytakról. A gyertyagyújtáson
Dani Zsolt baptista lelkész mondott közös fohászt. A lelkész arra kérte
az egybegyűlteket, hogy emeljék fel a kezüket, hogy „Isten elérjen szeretetével mindenkit és enyhítse fájdalmukat”. A megható megemlékezés után mintegy százötven szentendrei helyezte el mécsesét a főtéri
keresztnél.

A reggeli csúcs (Budapest felé megközelítőleg
ötször nagyobb a forgalom mint Visegrád felé)
6.15-9.00 órák közé tehető, a legnagyobb forgalom sávonként 1000-1100 jármű óránként,
ami a napközbeni forgalom kétszerese. A délutáni csúcs 15.30-19.00 órák közé tehető,
amikor Visegrád felé nő meg a forgalom, ami
900-1000 jármű/óra sávonként.
A fejlesztések eredményeképpen a reggeli
időszakban a Budapest felé tartó forgalom
élvez nagyobb előnyt, míg délután a Visegrád
irány részére optimalizálták a programozást.
Ennek köszönhetően a forgalom irányítása a
fejlesztést és a kiépítést követően a jelenlegi
körülményekhez képest optimálisan működik
– hangzott el a lakossági fórumon.

utánajártunk…

Több olvasónk jelezte szerkesztőségünkben felháborodva, hogy január 26-án kivágták a Paprikabíró utca alján, a Vuk Karadzsics téren
Szentendre egyik emblematikus, öreg fáját. A másik közelmúltban
történt fakivágás, amit nehezményeznek, a Posta közelében, a
Takarékszövetkezetnél lévő, hatalmas fűzfa volt. Utánajártunk, mi
indokolta a kivágást, és mikorra várható a fák pótlása.
Kudett Krisztinát, a város zöldreferensét kérdeztük:
– A zöld értékek megóvása az egyik legfontosabb feladat Szentendre
számára, különös tekintettel a belvárosi zöldfelületekre. A szóban
forgó fák esetében kiemelt városképi szerepük miatt helyszíni szemlét
tartottunk, és műszeres vizsgálatot is végeztettünk, mely kimutatta,
hogy a fák belseje teljesen korhadt, így kezeléssel nem menthetőek
meg, és balesetveszélyesek. A Paprikabíró utcai fa egyik nagy ága a
legutóbbi viharban le is tört, szerencsére nem történt baleset.
A fentiek miatt muszáj volt a fákat kivágásra ítélnünk a gyalogosok
és autósok biztonsága érdekében. Természetesen a zöldfelületek
nem fognak eltűnni, amint az időjárás engedi, a fák pótlása megtörténik, és a terek belvároshoz méltó kialakítását elvégezzük. További
célunk, hogy a fakivágásos és gallyazásos munkálatokról előre értesítsük a városlakókat.

A műszeres Fakopp vizsgálat eredménye
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uTazz vElÜnK anGol TESTvÉrvároSaInKBa, HunTInGDonBa
ÉS GoDmanCHESTErBE!

Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete 2017-ben is folytatja két éve
megkezdett programját, melyben nagyon
kedvező áron önköltséges utazásokat szervez testvérvárosainkba. 2015-ben 20 fős
csoporttal az erdélyi Zilahba és Kézdivásárhelyre látogattunk el, tavaly 43 fő, az egyesület tagjai a hozzánk csatlakozó szentendrei „civilekkel” együtt utaztunk Dél-Franciaországba, s természetesen Salon de Provence-ba is.

2017-ben – talán egy kicsit a kapcsolatokat
a jövőben várhatóan bonyolultabbá tevő
brexit miatt is – Angliába vesszük az irányt,
ahol két szomszéd település, az ouse folyó
egyik partján elhelyezkedő Huntingdon, és a
másik parton álló Godmanchester is testvérvárosunk, velük éppen tavaly ünnepeltük itt
Szentendrén a szerződés aláírásának 20. évfordulóját.
Az árajánlatok mérlegelése után a szervezők
úgy döntöttek, hogy előnyösebb lesz repülőgép helyett busszal utazni, hiszen a tömegközlekedés Angliában igen drága, a helyben
történő busz-bérlés pedig szinte megﬁzethetetlen... A saját busz még akkor is kedvezőbb, ha oda és vissza egy-egy éjszakára
meg kell állnunk Frankfurtban.
A négynapos angliai tartózkodás programját
a huntingdoni partneregyesület javaslata
alapján állítottuk össze:

Tudnivalók az utazásról

Az Öreg híd, a háttérben a Hintchenbrok house

• Az első vagy a második napon testvérvárosainkkal ismerkedünk meg, melyekben nem
csak a műemlékek gyönyörűek, de a „vidéki
Anglia” különleges hangulatába is belekóstolhatunk.
• Egynapos villámlátogatást teszünk Londonban, itt a tervek szerint, főleg az idő rövidsége miatt városnéző emeletes buszok
igénybevételével járjuk végig a „kötelező” látnivalókat.
• Elutazunk a Huntingdontól 30 km-re fekvő
Cambridge-be, mely Anglia – oxford után –
második legrégebbi egyetemi városa.
• Egész napos kirándulást tervezünk St. Peterborough-ba, amely nem csak az angliai
normand-román építészet egyik legszebb
katedrálisáról és a Longthorpe Tower 14.
századi freskóiról híres, de a világhírű, cilinder formájú Stilton sajtnak is ez a szülőhazája.

§

Kft., alapítvány, egyesület
tulajdonosok ﬁgyelem!

2017. március 15. napjáig újabb haladékot adtak a korlátolt felelősségű társaságoknak, valamint az egyesületeknek és alapítványoknak a kötelező törvényi előírások bejelentésére és a kft.-k
törzstőkéjének 3 000 000 Ft-ra történő kötelező felemelésére, ellenben a határidő lassan végéhez közeledik.
2017. március 15. napja után 3 000 000 Ft-nál alacsonyabb öszszegű törzstőkével a kft. nem működhet törvényesen tovább. Ha a
korlátolt felelősségű társaság eddig az időpontig nem tesz eleget
a kötelező törzstőke-emelésnek, a cégbíróság pénzbírsággal is
sújthatja a céget. Ezen időpontig továbbra is felajánlja a jogszabály,
hogy a határidőben történt törzstőke-emelések esetében nem kell
a kötelező illetéket és közzétételi költségtérítést megﬁzetni, így kb.
18 000 Ft ﬁzetési kötelezettségtől mentesül a kft.
Amennyiben a korlátolt felelősségű társaság úgy dönt, hogy nem
kívánja vagy esetlegesen nem tudja megemelni a törzstőkéjét
3 000 000 forintra, úgy ugyanezen időpontig lehetősége van átalakulni másik társasági formává, vagy egyesülni másik társasággal.
Szintén törvénymódosítás alapján az alapítványok és egyesületek
is engedményt kaptak arra vonatkozóan, hogy létesítő okiratukat az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangba hozzák.
Dr. pazicski Fruzsina
ügyvéd
2000 Szentendre, rózsakert 2. fsz. 2.
Mobil: 06-20-284-27-72

Időpont: 2017. június 25. (vasárnap)
– július 2. (vasárnap)
Időtartam: 8 nap / 7 éjszaka
Szállás: szállodákban, 2 éjszaka Frankfurtban,
5 éjszaka Huntingdonban
részvételi díj: 45 fő esetén 160 000 forint/fő
Ez az ár tartalmazza az autóbuszos utazást, a
szállásokat reggelivel – de a déli és esti étkezések, a belépők és a londoni városnézés költségeit mindenki maga ﬁzeti!
Az utasbiztosítás egyénileg történő megkötése kötelező feltételünk!

A részvételi díjat 3 részletben lehet beﬁzetni
egy, a jelentkezőknek megadott bankszámlaszámra:
1. 2017. február 28-ig
60 000 Ft
2. 2017. április 30-ig
50 000 Ft
3. 2017. május 31-ig
50 000 Ft
Figyelem! Az utazás csak abban az esetben
mondható le teljes előleg-visszatérítéssel, ha
a már regisztrált utas maga helyett új résztvevőt tud biztosítani.

érdeklődni és az utazásra jelentkezni a
sznke.huntingdon@gmail.com e-mail címen
lehet.

Szeretettel várjuk a testvérvárosaink és környékük iránt érdeklődők jelentkezését az utazásra!
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete

meghitt ünneplés az új óvodában

A téli ünnepek még javában tartanak, de már eddig is oly sok minden
történt óvodánkban. Hozzánk is megérkezett a várva várt Mikulás, aki
csodálatos és „igazi” volt! A Budapesti Bábszínházba látogatva a Diótörő előadását csodálhatták meg, de az előadást egy egyszerűbb feldolgozásban a kisebbek is megnézhették az óvodában.
Izgalmas vidám napokat tudhattunk magunknak a nagy ünnepre készülődve. Lucáztunk, kotyoltunk, mendikáltunk, meghitt kiskarácsonyozásra hívta minden csoport a szülőket. De a leghangulatosabb
délelőttünk során az óvodánk óriási aulája meleg, bensőséges hangulatot árasztó nappalivá alakult a kandallóban pattogó tűzzel, fenyőfával
és óriási ajándékokkal. óvodánk összes dolgozója kis házi karácsonyi
koncertet, vendégénekesünk szólóéneket és két kolléganő fuvolahangversenyt tartott a gyermekeknek, akik boldogan fogadták a műsort,
majd vették birtokba ajándékaikat.
Kívánunk mindenkinek boldog Újesztendőt!
AZ EGrES ÚTI óVoDA GyErMEKEI éS DoLGoZóI

2017 | január 30.

Háziorvosi ügyelet 0-24 órában

a január 19-i testületi ülésen a képviselő-testület határozott arról, hogy városunkban 0-24
órás orvosi ügyelet működjön, melynek érdekében elindították a közbeszerzési eljárást.
Figyelem! a közbeszerzési eljárás lezárásáig az új rendelési idők még nem lépnek életbe,
amint változik a rendelési idő, azonnal közzétesszük lapunkban, a városi honlapon és
facebook-oldalunkon.

Az éjszakai és hétvégi orvosi ügyeletet dr. Baracska József háziorvos szervezi, melyet az országos Egészségbiztosítási Pénztár ﬁnanszíroz. A szolgáltatás a késő délutántól kora reggelig
tartó időszakra, valamint a hétvégi és munkaszüneti napokra terjed ki. A háziorvos jelezte, hogy
ebben a rendszerben nehezen tudja megszervezni az ellátást, mert gyakran szükség van egy
beteg azonnali felkeresésére, vagyis az orvosnak el kell hagynia a rendelőt, mellyel az ott lévő
betegek várakozási ideje jelentősen megnő.
A probléma megoldása érdekében és a háziorvosok kifejezett kérésére merült fel a lehetőség,
hogy az önkormányzat biztosítsa az ügyeleti szolgáltatást a jelenleginél bővebb, folyamatos,
0-24 óráig tartó időben. A 0-24 órás ügyelet mellett szól az is, hogy a háziorvosoknak sürgős
ellátás miatt nem kellene megszakítaniuk a rendelés menetét, gyakran 1-1,5 órás csúszást
okozva, mert ezentúl az ügyelet látná el ezt a feladatot is. A 24 órás ügyelet már sok helyen
működik az országban, s Budapest szinte minden kerületében.
Az előzetes felmérések szerint a 0-24 órás ügyelet bevezetése esetén az önkormányzatnak
saját forrásból havi 1,5 millió Ft-tal kellene támogatnia a szolgáltatást.

Tanácsok a hideg napokra

A hideg napokon fordítsunk fokozott ﬁgyelmet
a rászorulókra, szegény sorsúakra, elesettekre, betegekre, egyedül élőkre, idősekre.
rendszeresen látogassuk meg egyedül élő,
idős, mozgásukban korlátozott hozzátartozóinkat, szomszédokat, ismerősöket. érdeklődjünk arról, van-e elegendő tüzelőjük, megfelelően működik-e a fűtési rendszer, hiszen a
kihűlés veszélye belső térben is, ha tartósan
14 Celsius fok körüli hőmérsékleten tartózkodunk.
Amennyiben tudomásuk van olyan személyről,
aki nem tudja megoldani ezekben a hideg napokban a fűtött helyen való tartózkodást,
nekik bátran lehet ajánlani a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény épületét
(Szentlászlói út 89.), ahol naponta 9-17 óráig
melegedhetnek a rászorulók. Meleg ruhát,
élelmet és forró italt is biztosítanak a folyamatosan ügyeletben lévő munkatársak. Telefonszám: (26) 312-605.

A folyamatos úttakarítások ellenére a páralecsapódás következtében csúszósak, jegesek
lehetnek az útburkolatok, -5-7 fok alatt a síkosság-mentesítés, sózás nem tudja kifejteni
a kívánt hatást.

A csúszós utakon vezessünk lassabban, és
tartsunk nagyobb követési távolságot! Ha
nagy távolságra kell gépjárművel elutaznunk,
akkor azt csak megfelelő műszaki állapotú,
téli közlekedésre felkészített járművel tegyük.
Készüljünk fel az utazásra, forró italt, meleg
takarót, tartalék üzemanyagot vigyünk magunkkal.

Alkoholt soha ne fogyasszon a hideg elleni védekezés céljából! Kezdeti élénkítő hatása után
csökkenti a ﬁzikai teljesítőképességet, fáradságot, bágyadtságot okoz, illetve csökkenti a
helyzetfelismerő- és ítélőképességet, amely
ilyen helyzetben életveszélyes lehet.

Kérjük a lakók együttműködését abban, hogy
a jelenlegi rendkívüli hidegben fokozottan
ügyeljenek az ingatlanjaik előtti járdaszakaszok síkosság-mentesítésére! Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy a város köztisztasági rendelete
alapján az ingatlantulajdonosok kötelessége
a házuk előtti járdát tisztán tartani.

Mindannyiunk közös érdeke a takarítás elmulasztásából adódó balesetek elkerülése.
Együttműködésüket köszönjük!

EGÉSZSÉG

hírek

mammográﬁás
vizsgálat soron kívül

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei fontos feladatának tartja az ellátott lakosság egészségmegőrzését is.
Feladatunk nemcsak a betegségek gyógyítása, hanem azok megelőzése is.
Az időben felismert mellrák ma már
97%-os arányban gyógyítható. Mivel az
utóbbi időben jelentősen csökkent a
mammográﬁai vizsgálaton megjelentek
száma, szeretnénk ezt a vizsgálatot
minél szélesebb körben népszerűsíteni.
Intézményünk felajánlja a területen lévő
intézmények vezetői számára, hogy ha
ők összegyűjtik azokat, akik két éven
belül nem voltak mammográﬁai vizsgálaton, akkor mi soron kívül megszervezzük a vizsgálatokat.
Ezért kérjük, hogy az intézményvezetők
által összegyűjtött névsort telefon
és/vagy email elérhetőséggel küldjék
meg a szei@szentendre.hu email címre,
és mi megszervezzük a továbbiakat.

Dr. PÁZMÁNy ANNAMÁrIA

állás

főigazgató, Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei
igazgato@szeirendelo.hu
Tel. 06-20-967-6870

Szentendre város Egészségügyi Intézményei szemész szakorvost keres heti
9 órában. a munkavégzés helye:
Szentendre város Egészségügyi intézményei, Szentendre, Kanonok utca 1.
a munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk szemészeti szakrendelésen szakorvosi tevékenység
ellátása. Feltételek: szemész szakvizsga.
Benyújtandó iratok: motivációs levél,
szakmai önéletrajz, végzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata, MoK tagság igazolása, működési
engedély.
További információt Dr. Pázmány
Annamária intézményvezető nyújt,
a 06-26/501-440-es
telefonszámon, valamint a
szei@szeirendelo.hu email címen.

Ingyenes fogászati szűrés

Szentendre város Önkormányzatának
támogatásával nyolcvan, szentendrei
lakhellyel rendelkező, 30-40 év közötti
személy ingyenes fogászati szűrése
indul február 6-tól.
A program helyszíne: 2000 Szentendre,
Nap u. 42. A program időtartama: 2017.
február 6-tól, 10 héten keresztül, minden
hétfőn 16-20-ig.
A jelentkezéseket a 06-20/288-1525
telefonszámon, vagy
a drtomkamoric@gmail.com e-mail
címre várják.
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vElED KITEljESEDvE!

Szerte a világban már huszonegy országban ünneplik a Házasság hetét. az angliából indult kezdeményezés minden évben, Bálint-nap környékén egy héten keresztül a házasság fontosságára irányítja a ﬁgyelmet.
Idén tizedik alkalommal rendezik meg a nemzetközi Házasság hetét magyarországon. az országos rendezvénysorozat célja, hogy az egyházak
mellett a civil szervezetek segítségével népszerűsítse a házasság és a család intézményét, felhívja a ﬁgyelmet a házasság, a család értékeire
és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek.
2017. február 12-19. között a Szentendre Barátai Egyesület kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával a város kulturális és egyházi
intézményei, vállalkozásai, valamint civil szervezetei egész hetes programsorozattal csatlakoznak a mozgalomhoz, bekapcsolva Szentendrét
is az országos megmozdulásba.

Február 12. vasárnap

Bálint-nap a Filibili népdalkörrel // városháza
Díszterem // 17:00
A belépés ingyenes!
Nyolcadik alkalommal rendezi meg a Filibili
Népdalkör a Bálint-napot „Szeress, szeress,
csak nézd meg kit…" címmel. Vidám farsangi
hangulatban a magyar népköltészet szerelemforrásából merítenek dalokat, meséket, táncokat. Másrészt hatodik éve kapcsolódnak Lázár Enikő kezdeményezésére - az országos
(Földgolyós) Balassi Bálint-kard irodalmi díjhoz azzal, hogy az év díjazott magyar költőjét
néhány szóban bemutatják, és verseiből legalább egyet elmondanak.
Házigazda a Filibili Népdalkör és égető
Emese. Meghívott vendégük: Fábián éva,
népiének-tanár, mesemondó előadóművész. A
programban közreműködnek a Bimbó utcai
óvodások, Pohl Zsóﬁa és Sándor Bendegúz,
valamint Kertész József.

ádám és Éva | Benedek zalán egyszemélyes
vígjátéka a férﬁ-női kapcsolatokról // ofﬂine
Center // 17:00
A belépés ingyenes!
Az Ádám és éva című stand up comedy a
humor által ábrázolja a férﬁ és női kapcsolatokat, érintve a férﬁ és női agy működését, a
kommunikáció és konﬂiktuskezelés jellemzőit; s mindez be van ágyazva történetileg és
társadalmilag, számos kultúr- és művészettörténeti, közéleti utalással, ötvözve a biológia, társadalomtudomány, kommunikációelmélet és a pszichológia eredményeivel, valamint sok zenével fűszerezve.
14 év fölött kizárólag férﬁaknak és nőknek
ajánlott! Írta, rendezte és előadja: Benedek
Zalán.

Február 13. hétfő

Életválságok meséi | Beszélgetés Boldizsár
Ildikó mesepszichológussal // városháza
Díszterem // 18:00
A belépés ingyenes!
A Pest Megyei Könyvtár szervezésében kerül
sor Boldizsár Ildikó beszélgetőestjére.
Az Amália álmai – Mesék a világ legszomorúbb boszorkányáról címmel 1991-ben megjelent első mesekönyve Az év Könyve
Artisjus-díjat kapott. Meseterapeutaként
1996-ban kezdett dolgozni, gyerekkórházakba
járt mesét mondani a betegeknek, és eközben
tett szert azokra a tapasztalatokra, amelyek
gyógyító munkájában segítették.

Boldizsár Ildikó szerint minden élethelyzetben
egy történetben vagyunk – s ha szerencsénk
van, ez a történet a sajátunk. A bajok akkor
kezdődnek, ha mások történetét akarjuk a sajátunkként megélni. Ilyenkor átírhatjuk a történetet vagy átléphetünk egy másikba. A
meseterápiában úgy segítik ezt a folyamatot,
hogy több síkon is kapcsolatot keresnek a hagyományban fennmaradt szövegekkel: élővé,
sőt mindennapi gyakorlattá teszik a történetekbe zárt üzeneteket. Arra helyezik a hangsúlyt, hogy mindenki a „személyes meséjével”
találkozhasson, s ennek segítségével bontsa
ki az életútjában rejlő lehetőségeket.
A párkapcsolati problémákat feldolgozó
mesék tanítása szerint két ember nem azáltal
boldog, hogy nincsenek konﬂiktusaik, hanem
azáltal, hogy ezekre együtt keresik a választ,
és együtt oldják meg. Nem menekülnek előle,
hanem lehetőséget látnak a közösen meghozott döntésekben és megoldásokban.
Boldizsár Ildikó beszélgetőpartnere Bartos
éva, a könyvtári biblioterápia egyik magyarországi megalapozója, a Magyar Biblioterápiás
Társaság vezetőségi tagja.

Február 14. kedd

ásó, kapa, nagyharang | Elköteleződés egy
életre Istennel és emberrel | Felekezetközi
beszélgetőest // ofﬂine Center // 19:00
A belépés ingyenes!
A házasság mint szeretetszövetség, alapértéke emberi világunknak, túlnyúlik a felekezeti
különbségeken, vagy nemzeti kultúrákon, hisz
minden társadalomban megtalálhatóak azok
a rítusok, amelyek a házasságról, életre szóló
elköteleződésről szólnak.
A Szentendre Barátai Egyesület felkérte városunk felekezeteit – a teljesség igénye nélkül
–, hogy egy közös beszélgetés keretén belül
járják végig az elköteleződés fogalomkörét,
személyes vagy szakmai, lelki szempontból
világítsák meg, mit jelent elköteleződni a 21.
században egy életre, akár Istenhez, akár emberhez.

Február 15. szerda

Hogyan tartsuk meg családunkat a xxI. században? | vendég: Bedő Imre, Férﬁak Klubja
alapító // városháza Díszterem // 18:00
A belépés ingyenes!
A Szentendre Barátai Egyesület szervezésében Bedő Imrét hallgathatjuk meg a Városháza Dísztermében szerda este 18 órától.

A válások aránya meghaladja a 65%-ot, és
nagy része a gyermekek kisiskolás koráig bekövetkezik! Többségében súlyosan traumatizált társadalmat hozunk létre. Hová vezet ez?
Miben esünk szét? Milyen támadások érik a
házasságokat? Mi minden tűnik a másik hibájának? Milyen tudás szükséges ahhoz, hogy
tisztán lássunk, elkerüljük a csapdákat? Hogyan tartsuk meg a családunkat ma? Bedő
Imre előadása férﬁas, racionális megközelítést, torzításmentes tükröt és rengeteg olyan
felismerést ígér, ami férﬁ és nő közösségének
megszilárdítását, a saját boldogulásunkat és
a jövő generációk érdekeinek derűs szolgálatát eredményezi.
Az előadás után megvásárolható Bedő Imre
Férﬁenergia című könyve, amit a szerző dedikál. Férﬁak és nők minden generációjának
hiánypótló, értékes olvasmány!
Bedő Imre a 130 ezres követőtáborral rendelkező Férﬁak Klubja alapítója. Az erdélyi születésű közgazdász banki szakember volt, majd
iparvállalati csúcsvezető, később saját vállalkozásait menedzselte. A Férﬁak Klubja társadalmi szervezetet 2013-ban hozta létre
összefogást hirdetve az erkölcsi alapok megerősítése érdekében, férﬁ és nő szövetsége,
illetve a család megszilárdítására, a jövő
társadalmát építő örök emberi értékeink
továbbadására.

Február 16. csütörtök

minden olyan, mint minden | Beszélgetés
varró Danival // parti medve könyvesbolt //
17:30-19:00
A belépés ingyenes!
A Parti Medvében Lovász Andrea és Nyulas
Ágnes beszélget Varró Danival gyerekverseiről, eddig megjelent köteteiről – kötetlenül.
Varró Dániel első verseit 12 éves korában írta,
mely meghozta számára első költői sikerét is.
Gimnazista korától publikál verseket és műfordításokat, 1999-től a JAK műfordító füzetek szerkesztője. Öt önálló kötete jelent meg,
és emellett több (főleg gyerekeknek szóló)
kötet társszerzője is. A Túl a Maszat-hegyen
című verses meseregényéből bábmusical
készült, amely alapja egy azonos címmel megjelent kalandlemeznek is, melynek zeneszerzője Presser Gábor. Harmadik kötetéből –
Szívdesszert – Mácsai Pál felolvasásával hangoskönyv készült. A Kerge ABC című verseskötete, amely Szabó T. Annával és Tóth
Krisztinával közös munkája, az óvodás és kisiskolás gyerekeket segíti az ábécé elsajátításában: a kötetben szereplő állatok neveinek
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kezdõbetűi megegyeznek a magyar ábécé 44
betűjével. Három gyermek, Misi, Jancsi és
Béni édesapja.
Lovász Andrea gyerekirodalom-kutató, kritikus, a Cerkabella Kiadó munkatársa, több antológia, gyerekirodalmi lexikon és kritikai
gyűjtemény szerkesztője, Nyulas Ágnes a Cerkabella Kiadó vezetője.

Ernelláék Farkaséknál | nyisd ki a szemed!
ﬁlmklub | vendég: Török-Illyés orsolya és
Hajdu Szabolcs // p’art mozi // 19:30
Mozijegy: 1000 Ft
A Nyisd ki a szemed! ﬁlmklub Házasság heti
különkiadásának keretében az Ernelláék Farkaséknál című személyes hangvételű ﬁlmet
tekinthetik meg az érdeklődők. A vetítést követően Hajdú Szabolcs rendezővel és főszereplőjével, Török-Illyés orsolya színésznővel
beszélgethetnek a résztvevők.
Az Ernelláék Farkaséknál a Karlovy Varyban
elért siker után nem csak világszerte, de az itthoni mozitermekben, ﬁlmklubokban és lakásvetítéseken is rendkívülit produkált, rávilágítva, hogy saját élethelyzeteink sokszor jóval
érdekesebbek lehetnek bármilyen ﬁktív
akciónál.
Hajdu Szabolcs a ﬁlmről: „Megpróbálunk magunkról beszélni. A vágyainkról, a kételyeinkről, a szorongásainkról. A hétköznapjainkról, a
családról, a gyerekekről, a szüleinkről. Talán
ha magunkról beszélünk, sok mindenki másról
is beszélünk. Nem vagyunk különlegesek. A
problémáink hasonlóak. A dolgok itt vannak
körülöttünk, csak meg kell ragadni őket, és elmesélni valahogy.”

Február 17. péntek

jazzvacsora | Tegyünk egymásért! a közös
élmények erősítik a párkapcsolatot! // városháza Díszterem // 19:00
Ár / Támogatójegy: 7000 Ft/fő
A Levente Alapítvány szervezésében rendhagyó jazz-estre várnak minden érdeklődőt a Városháza Dísztermébe pénteken 19:00-tól,
hangulatos jazz-zenével, ﬁnom falatokkal,
remek italokkal. A hangulatról a Bazsinka Mihály Quartet gondoskodik, az est háziasszonya: Novodomszky éva.
Támogatójegy: 7000 Ft/fő, amely tartalmazza
a vacsorát és az üdvözlő italt is. A rendezvény
bevételét a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Bösendorfer zongorájának felújítására fordítja a
Zeneiskola.
A helyszín korlátozott befogadóképessége
miatt február 13-ig lehet regisztrálni a Vujicsics Zeneiskola honlapján!

Február 17-19. péntek-vasárnap

Férﬁasság a Biblia tükrében | Hitmélyítő
esték // ofﬂine Center // 18:00
A három este témái: Harcos | Apa | oszlop
Előadó: dr. Harmathy András református lelkész és Dani Zsolt baptista lelkész
A belépés ingyenes!
Hitmélyítő estékre várják a szervezők Szentendre lakosait. Nem csupán férﬁakat, hanem
minden érdeklődőt, akik szeretnének mélyebb
ismeretet szerezni arról, hogy miért is van

VÁROS
szükség a mai társadalomban férﬁakra, valamint mit mond erről a Biblia! A férﬁszerepeket
ﬁgyelve van mit javítani a világon. Péntektől
vasárnapig az előadók fontos témákra kívánják ráirányítani a ﬁgyelmünket, többek között
a férﬁak példamutatására, felelősségvállalására, tettrekészségére, és mindezt a Biblia
tükrében!

Február 18. szombat

Ezüstgyűrű-készítés jermakov Katalin ötvösművésszel // mana Ékszerstúdió // 9:0015:00
A foglalkozás ára: 11 000 Ft
A Szentendre Barátai Egyesület Kreátor alkotóműhely-sorozatának Házasság heti különkiadásában ékszereket készíthetnek az érdeklődők, amelyek kalapálással előállítható térformákra épülnek. Az ezüst nyújtásával,
lapításával, az anyag keresztmetszetének átfordításával létrejövő különleges gyűrűket

minden résztvevő a saját kezéhez igazíthatja,
létrehozva ezáltal egyedi, személyes ékszerét.
A mester: Jermakov Katalin, Ferenczy-díjas
ötvösművész, ékszertervező. Számos egyéni
és csoportos kiállítása volt Magyarországon
és külföldön egyaránt. Végzett tanítványai
mára a szakmai élet aktív részesei, meghatározó alkotói lettek. 2003 óta működő nyitott
stúdiójában rengeteg nemzetközi szaktekintély megfordult, köszönhetően az itt megrendezett ékszer-kurzusoknak, mesterkurzusoknak, nemzetközi workshopoknak. Ennek
nyomán a MANA ékszerstúdió mára nemzetközileg is ismert találkozóhellyé vált, öregbítve ezzel Szentendre hírnevét is a világban.

Házasság a szentendrei piacon // Bükköspatak menti termelői piac // 10:30
Találkozzunk Szentendre termelői piacán
szombat reggel! Hozd magaddal a házastársad is!
Információ a Házasság hete programjairól:
www.szentendrebaratai.hu
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Ökumenikus imahét Szentendrén
KULTÚRA

az Ökumenikus Imahét január 15-én vasárnap kezdődött a református templomban és
közös imával végződött 22-én az evangélikus
templomban.

Az Ökumenikus Imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amelyet évről
évre január közepén tartanak. A hét folyamán
minden szentendrei felekezetnél közösen
imádkoztak a gyülekezetek tagjai a helyi egyházi vezetők irányításával.
Az imahétnek különös jelentőséget adott a reformáció indulásának ötszázadik évfordulója,
melyet a protestáns egyházak idén ünnepel-

nek. A közös megemlékezés január 1-jén fáklyás felvonulással kezdődött.
Az imahét első eseményére a református
templomban került sor január 15-én vasárnap,
ahol a római katolikus káplán, Nagy Sándor
atya hirdetett igét. Az összefogást gyönyörűen példázza, hogy a különböző egyházaknál
a másik felekezet lelkésze vezette a közös
imát. Hétfőn a Ferences Gimnáziumban
dr. Harmathy András ref. lelkész, kedden a Fő
téri ortodox templomban Gálity Vojiszláv ortodox parochus, szerdán a Péter-Pál templomban Horváth-Hegyi olivér evangélikus lelkész,
csütörtökön az ofﬂine Centerben dr. Mo-

Barcsay-díjasok 2016

Hagyományosan minden év elején, Barcsay Jenő születésnapján, január 14-én adták át a Barcsay-díjakat, amelyeket pályakezdő, 35 év
alatti festőművészek vehetnek át. Az idei ünnepségnek két különlegessége volt: egyrészt hetvenre emelkedett az ebben az elismerésben részesülők száma, másrészt a három kitüntetett művész közül ketten
határon túlról, Erdélyből érkeztek.
A díjátadás több mint negyedszázadra visszatekintő története 1989ben kezdődött, amikor egy évvel Barcsay Jenő halála után, testvére,
Barcsay Erzsébet egy ﬁatalokat támogató közérdekű, közhasznú felajánlásról határozott. Ennek hagyományát a jogörökösök, Kónya Márta
és férje, Kónya Ferenc folytatták a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány megalapításával 2006-ban. A kiemelkedő szakmai minőség
alapján 2016-ban az Alapítvány kuratóriuma három díj odaítéléséről
döntött. A kolozsvári Képzőművészeti Egyetemen végzett András
Tünde és Fábián Emőke, valamint a budapesti Képzőművészeti Egyetemen diplomázott Makkai-Kovács Beatrix műveiből válogatott kiállítás
nyílt a díjátadással egyidőben a Ferenczy Múzeumi Centrum szervezésében, amely a kezdetektől fogva támogatja a Szentendréhez és Barcsay Jenő szellemi örökségéhez kötődő szakmai kitüntetés méltó
gondozását.
érzékeny és expresszív festőiség jellemzi mindhárom művész piktúráját. Két végpontot jelöl Fábián Emőke, valamint Makkai-Kovács Beatrix
természetmegﬁgyelésen alapuló festészete. A marosvásárhelyi születésű és ott élő Fábián Emőke drámai feszültséggel telített, apokaliptikus vízióvá táguló tájkompozíciói a természeti tér és az abban helyet
kapott mesterséges életformák és anyagok ellentétét ütközteti. A romantika tájélményéből merítkező festészete a való világhoz közelíti
képei témáit. A végtelenség érzetét keltő széles horizont előtt meghökkentően zavaró és mégis ennek már megszokott látványát közvetítik a huszonegyedik század hulladéktermékei és műanyagból
készített hétköznapi tárgyai.
Makkai-Kovács Beatrix a ﬁnomabb rezdülések, a lágyabb átmenetek
érzékeltetésével a valós térélményeket és azoknak fragmentumokká
töredezett elemeit az emlékképek szubjektív és az optikai hatások ob-
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solygó Péter görög katolikus lelkész, pénteken
a református Gimnáziumban róbert atya, a
Ferences Gimnázium igazgató-helyettese,
szombaton a Plébániatemplomban Dani Zsolt
baptista lelkész és vasárnap az Evangélikus
templomban Blanckenstein György római katolikus plébános hirdetett igét.
Az imaheti alkalmak minden este 18 órakor
kezdődtek, és szeretetvendégséggel értek
véget, melyre a hívők vittek egy-egy tál süteményt.
Az Ökumenikus imahét jegyében VerseghiNagy Miklós polgármester az irodájába hívta
meg városunk egyházi vezetőit egy villásreggelire, ahol kötetlen formában beszélgettek.
Az vendégek egyetértettek abban, hogy jó
kezdeményezés a párbeszéd a városvezetéssel, és örömmel vettek részt a találkozón, ahol
a terített asztal mellett beszámoltak a tavalyi
évről, beszélgettek a programokról, és felsorolták az idei évre vonatkozó terveiket különös
tekintettel a reformáció ötszázadik évfordulójára. A jó hangulatban elköltött reggeli végén
Dani Zsolt baptista lelkész vezette az imát,
amelyben megköszönte a városnak az egyházak felé való nyitottságát, örömét fejezte ki,
hogy így együtt imádkozhatnak, dolgozhatnak
a helyi vezetők.
Az Ökumenikus imahét az evangélikus templomban zárult 22-én vasárnap Blanckenstein
György római katolikus plébános vezetésével.

jektív nézőpontján keresztül szemlélteti. Fontosak számára a konkrét
helyszínek és az azokhoz fűződő benyomások, de mindezeket a képfelépítés törvényszerűségeinek alárendelve átlényegíti. Különleges és
absztrakt tájképein a törékenyen áttetsző és mégis dinamikus színharmóniákon keresztül átdereng egy-egy adott helyszín, vízparti látvány
távoli emléke.
A Hargita megyei Lövétén alkotó András Tünde pedig – a valóság merőben újfajta megﬁgyeléséről tanúskodva – olyan emberi gesztusokat,
testrészleteket vagy állapotokat emel ki, amelyeknek szimbolikus értelmezésével egzisztenciális kérdések kerülnek felszínre. Ilyen az ujjaik
között sorsfonalat sodró arctalan Sorsistennők vagy a jövőt szuggeráló, csendesen várakozó hétköznapi emberek ábrázolása. Néma jelenlétük és védtelen testtartásuk többet árul el személyiségükről és
életükről, mint a kimondott szó.
BoDoNyI EMőKE
A KIÁLLÍTÁS KUrÁTorA

András Tünde, Fábián Emőke és Makkai-Kovács Beatrix kiállítása 2017.
január 14. – február 5. között tekintehtő meg a Barcsay Múzeumban.

Szvorák Katalin madách Imre-díjat kapott
2017 | január 30.

KULTÚRA

madách Imrére emlékeztek a nógrád megyei madách-ünnepségen január 20-án, Balassagyarmaton. Ekkor kapta meg Szvorák Katalin Kossuth- és liszt Ferenc-díjas népdalénekes, előadóművész, illetve Huszti péter Kossuth- és jászai mari-díjas színész, színiakadémiai rektor,
színigazgató, rendező a 2017. évi madách Imre-díjat.

Ön pályája során már több elismerésben, kitüntetésben részesült. mi volt az első gondolata, amikor megtudta, hogy madách
Imre-díjjal tüntették ki?
Poézis és dráma, kötelesség és küldetéskeresés, küzdés és „bízva bízás” érzelmi elegye
vegyült lelkembe, amikor az első havas pilisi
délutánon értesültem, hogy a Nógrád Megyei
Önkormányzat Madách Imre-díjjal fog jutalmazni. Madách időjárásra rímelő soraira leltem az egyik kötetben:
Zúgva nyargal a szél, hordja a havat,
Mindenekre tiszta fénypalástot ad.
Egyaránt borít el bércet, völgyeket,
Tán az egyenlőség tart ma ünnepet.
Ez az újabb díj, akárcsak az összes eddigi, váratlanul érkezett. 1980 után húsz év alatt csupán egyetlen elismerést kaptam: Fülek város
díszpolgárságát, majd 2000 után minden évre
jutott egy-egy kitüntetés, köztük jóleső érzésként fogadtam a Szentendre Közművelődéséért-díjat, majd Pest megye díszpolgárságát. A
legváratlanabb ajándék a Kossuth-díj volt.
Szentendrén túl az egész Felvidék büszkélkedett, a Nógrádi Lapok címoldalon gratulált,
mint a harmadik Nógrád-megyei Kossuth-díjasnak, de magáénak vallott Gömör megye is.
Egyébként Pilisszentlászlón jut ezer főre a legtöbb Kossuth-díjas a Kárpát-medencében,
ugyanis rajtam kívül itt él és alkot Krasznahorkai László is. Van egy harmadik Kossuth-díjasa is falunknak, hiszen a kilencvenes évek
elején itt lakott és elmélkedett röhrig Géza.
S mit jelent az Ön számára ez a díj?
A mostani Madách-díj megkülönböztetett értékkel bír számomra, mert a gyökereim és Madách üzenetét érzem belőle. Külön öröm a
másik díjazott személye, az általam nagyon
tisztelt Huszti Péter. Az eddigi Madách-díjasok névsora is magáért beszél, hiszen a díjazottak között ott található többek közt:
Keresztury Dezső, Kass János, Sinkovits Imre,
Csohány Kálmán, Hubay Miklós, ránki György,
Jankovics Marcell, Földi Péter és Supka Magdolna. Jó volt felfedezni Komlós Aladárt, szin-

akar(sz) író lenni?

Halász margit író, a vörös nyelvű párduc, az
Éneklő folyó, a Gyöngyhomok, a Forgószél
stb. kötetek szerzőjének vezetésével irodalmi
műhely indult városunkban, melyre bárki jelentkezhet 16 éves kor felett. a január 18-án
indított sorozat témája párbajok, avagy a férﬁ
és nő kapcsolatának ábrázolása a klasszikus
és kortárs prózában.

– Tavaly részt vettem Halász Margit két kurzusán, ahol nagyon sok hasznos és jó tapasztalatot szereztem, ezért gondoltam arra, hogy
Szentendrén is elindítsuk a Zöld Tea Irodalmi
Műhelyt. Városunkban télen úgyis kisebb a választék a programokból, reméljük, hogy ezzel
egy kicsit felpörgetjük a kulturális életet –

tén Sztregova szülöttjét, aki egész életét legszívesebben 1913-ban élte volna le, és akinek
Lajos utcai lakásában többször vendégeskedhettem. Felesége, Palotai Erzsi néni próbálta
belém táplálni a mai napig tartó hiányzó önbizalmat, és ő nevezett el „benső fényforrásnak,
a napsugár kishúgának”.

adnak a díjak, és most konkrétan a madáchdíj, valamiféle elhatározást, biztatást, motivációt a jövőre nézve?
A Madách-díj erősíti a nemzetemhez való tartozást itt a Kárpát-medencében. A díj még jobban ﬁgyelmeztet a küldetésre, a szolgálatra, a
küzdésre, értékeink továbbadására, éltetésére. Mindeközben tisztában vagyok az élet
múlandóságával, melyet az ismert 103. zsoltárunk is kifejez. Erre a zsoltárunkra Madách
Imre számos sora is rímel:
Minden, mi él, az egyenlő soká él,
A százados fa s egynapos rovar.
Eszmél, örül, szeret és elbukik,
Midőn napszámát s vágyait betölté.
Madách sorai alapján is látom, hogy milyen
parányi porszem vagyunk a világegyetemben:
„A teremtés történetében csak világok sírja
számoltatik, egy ember földi báb, élete buborék, mely nyom nélkül enyész el”. De közben
bennem zakatol a „a küzdj és bízva bízzál", így
optimistán vallom, hogy a földi élet túl rövid
ahhoz, hogy pesszimisták legyünk...

mondja Horváth Andrea, a kurzusnak helyt
adó La Mocca kávézó (Dumtsa u. 13.) tulajdonosa.
Andrea azoknak ajánlja a részvételt, akik szeretik az irodalmat, szeretnének egy irodalmi
klub tagja lenni, és szívesen írnak, akár a most
divatos blogot vagy novellát. Az ő számukra

tud szakavatott segítséget adni az írónő, és
megismertetni őket a szakmai fogásokkal. A
kétórás kurzus egy novella felolvasásával és
megbeszélésével kezdődik, majd a résztvevők
ez alapján és a megadott szempontok szerint
írnak egy rövid történetet. Utána felolvassák
egymás írásait (nem kötelező), majd közösen
megbeszélik, elemzik a hallottakat. A foglalkozások kiscsoportosak, személyesek, a cél,
hogy igazi műhelymunka alakuljon ki.

jó érzés lehet ilyen közösségbe tartozni…
Örömmel fedeztem fel az eddigi díjazottak
közt rajeczky Benjamint is. róla hosszabban
emlékezem meg „A dal vándora” című, nemrég megjelent portrékönyvemben, melynek
egyébként már második kiadása is készülőben. Béni bácsi volt az, akivel valóban Nógrádon túl, az énekeken túl is mélyen éreztük
egymás közös lelkületét. Vele, mint a röpülj
páva zsűri elnökével, 1981-ben ismerkedtem
meg. Mindenkor elbűvölt a szeretetével, s
mint írta: „Az ember zeneibb lény, mint az énekes madár. Minden időben, minden megnyilvánulásnál zenél". Mosolya, biztató pillantása
erőt, optimizmust, emberséget sugallt. Szavak
nélkül is megértettük egymást.

A tervek szerint hetente tartják a foglalkozásokat, mindig más-más szerző művét alapul
véve. A kurzusra akár egy alkalommal is be
lehet kapcsolódni. A részvétel regisztrációhoz
kötött a limitált létszám miatt.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:
coffeaplanet@gmail.com, 30-273-4882.
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„utazás apánkkal a p’art moziba” Könyvborítók és graﬁkák

az országos premierrel szinte egy időben, 2017. január 21-én szom- Dukay Barna tipográfus kiállítása nyílik február 2-án a városház
baton délután közönségtalálkozóval egybekötve vetítették az utazás Galérián.
apánkkal című ﬁlmet a p'art moziban.
Dukay Barna első kiállítása 1973 szeptemberében volt a Templomdomb
oldalában, a „tűrtek” kategóriájában évente megrendezett gyűjteményes kiállításon, ahol nyomdatechnikai eszközökkel készített graﬁkákat
állítottak ki. Azóta már városunkban, illetve az ország több pontján is
volt tárlata graﬁkai munkáiból és az általa tervezett könyvborítókból.
2000-ben vette át a Polonia Wegierska, a magyarországi lengyelség
havi folyóiratának tervezését, majd később a Glos Polonii tördelését.
Több kiállítási katalógust is tervezett a Lengyel Múzeum és Levéltár részére, illetve könyvborítókat a lengyel önkormányzat részére.
Fiával, Dukay Igorral közösen tervezték városunk tanösvény-tábláit, és
több környezetvédelmi kiadvány szerkesztője. Gyermekkorától szenvedélyes fotós. Jelenleg a Skanzenben dolgozik hagyományőri, múzeumpedagógusi munkakörben.

A német-magyar-román koprodukcióban készült édes-bús road movie
megdöbbentő hitelességgel ábrázolja a 60-as évek Kelet-Európáját.
rendkívül vicces és néha szívbemarkoló jelenetek váltakozásával idézi
fel a kort, mely sokunk számára a ﬁatalságunkat jelentette. A ﬁlm rendezője sajnos nem lehetett jelen, de a zeneszerző, Darvas Ferenc, aki
evvel a munkájával elnyerte a Müncheni Filmfesztivál legjobb ﬁlmzenéje díját, megtisztelte jelenlétével a közönséget, és kötetlen hangulatú,
élőzenével tarkított beszélgetésen vett részt. Kónya Ferenc egykori kolozsvári építőmérnök személyes élményein keresztül idézte fel Ceausescu romániáját. A beszélgetést Paraszkay György, a CINEFEST
zsűritagja vezette, aki a fesztiválon az ArT Mozik Nemzetközi Szövetségének díját adta át Anca Miruna Lazarescunak, a ﬁlm rendezőjének.

oscar-díjra jelöltek egy magyar ﬁlmet

oscar-díjra jelölte Deák Kristóf Mindenki című alkotását a legjobb élőszereplős rövidﬁlmek közé az amerikai ﬁlmakadémia, amely január 23án, kedden hozta nyilvánosságra a legrangosabb hollywoodi elismerés
jelöltjeit. Így a Saul ﬁa tavalyi sikere után ismét lesz miért izgulni az
oscar gálán.
A ﬁlm hamarosan a P’Art Mozi műsorán is szerepel!

Fülesbagoly tehetségkutató verseny

Fülesbagoly Tehetségkutató néven új országos könnyűzenei verseny
indul Martonvásáron a Cseh Tamás Program támogatásával. A díjak
között fesztiválokon és népszerű zenekarokkal közös fellépés, valamint stúdiózás és sajtómegjelenés szerepelnek.
További információ a fulesbagoly.blog.hu oldalon olvasható.

Foglaljon helyet a moziban!

Már nem kell közelharcot vívni a jó helyekért a P’Art Moziban, mert
online lefoglalhatók helyre szólóan a jegyek a mozi honlapján:
www.partmozi.hu. Ugyanitt a részletes ﬁlmismertetőket, a beszélgetős
programok leírását is megtaláljuk.

Szentendrei Karnevál
2017 | január 30.
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2017. február 24-26.

a farsangi szezon 2017-ben a városi jelmezbállal még nem ér véget,
mert a fantasztikus Szentendrei Karnevál február 24-26. között újabb
bulizásra ad okot! a háromnapos fesztiválon számtalan kulturális
programmal, télbúcsúztató utcabállal, maszkos-jelmezes fáklyás felvonulással, tűzzsonglőr produkcióval, vidám forgataggal űzzük el
majd a hideg napokat, hogy beköszönthessen újra a tavasz.

A Szentendrei Kulturális Központ hagyományteremtő szándékkal, első
alkalommal rendezi meg Szentendrei Karnevált február utolsó hétvégéjén. A télbúcsúztató – tavaszváró fesztivállal szeretnék felkelteni a
várost téli álmából, kicsalogatni a helyieket és a város vonzáskörzetében élőket otthonaikból a szabadba. A Fő téren izgalmas kültéri dekorációval, tűzkosarakkal, hőgombákkal, hangulatosan terített asztalokkal teremtenek majd otthonos melegséget, s már péntektől megnyitja kapuit a gasztronómiai vásár!
Szombaton és vasárnap számtalan kulturális programmal vár Szentendre minden korosztályt.

Szombat délelőtt álarckészítő kézműves foglalkozás lesz a gyerekeknek 10–13 óra között a Városi Vendégházban, a Főtér 12. szám alatt,
déltől pedig a téren a Brüll Ede trió zenél.
13.00-tól maskarában felvonuló szentendrei ovisok zengenek farsangoló mondókákat, énekeket csörömpölő zenebona kíséretében. 13.30tól a Mintapinty zenekar ad koncertet kisebbek - nagyobbak számára.
A délután folyamán vásári komédiások érkeznek, a Fővárosi Nagycirkusz művészei lépnek fel színes bűvész show-val, könnyűzenei koncertet ad az ofﬂine Band.
Az Altiszti Akadémia Katonazenekara gyepshow-val szórakoztatja a
nézőket, majd 18.00-tól maskarás, fáklyás felvonulás indul a Templomdombra, ahol különleges tűzzsonglőr produkció szórakoztatja az álarcos felvonulókat. A nap folyamán a tarka farsangi kavalkádban
mutatványosok, álarcosok és a velencei karnevál hangulatát idéző jelmezes-maszkos alakok bukkannak fel mindenütt.

vasárnap a programok déltől kezdődnek: fellép a Welldance SE, a Csipkefa Népzenei és Improvizációs Klub, zenélnek a Ferences Gimnázium
diákjai, énekel az English Center alkalmi énekkara, tovább pörgetik a
hangulatot Mákó Kata és dobosai, a karnevált zárja a Balkán Fanatik.
A koncert alatti térdekorációt karneváli hangulatú fényfestés adja.

A remek programok mellett különleges gasztronómiai kínálattal várják
a rendezvényre látogatókat: szombaton déltől híresneves sonkamester
nyárson süti ropogósra a malacpecsenyét, míves pálinka és bor mellett. Desszertként pedig, mi más is lenne a kínálat: fánkok minden
mennyiségben, ízben és formában: lyukacsos, gömbölyű, hosszúkás,
színes, lekváros, csokis és cukros!

legyünk saját magunk első számú vigasza!

a pest megyei Könyvtár vendége volt Buda lászló pszichiáter január 25-én, akivel a nemrégiben megjelent mit üzen a lelked? című könyve
kapcsán beszélgetett póczik Tünde Beáta újságíró.

A pszichiáter szerint legtöbbünknek néha kell egy erős fejbevágás,
hogy ráébredjünk: életünk nem mehet tovább a megszokott mederben.
A betegség zseniális eszköz ennek a felismerésére, mert megállásra,
visszavonulásra késztet. Ilyenkor fel kell tennünk a kérdést, hogy miért
akadályoz meg a testem abban, amit szeretnék. Sokszor nem vesszük
észre, vagy inkább nem akarjuk észrevenni az üzeneteket, a testünk kisebb jelzéseit, mert a változtatás számunkra rettenetes alternatíva.
Gyakran inkább vállaljuk a súlyos betegséget, mint egy őszinte szót.

Ha nem tudunk megoldani egy problémát, akkor általában valami csodára várunk. S a betegség lehet ez a csoda.
Ilyenkor fontos, hogy újragondoljuk az életünket, hitet és életmódot
váltsunk, melynek következtében a szervezet át tud állni az öngyógyító
programra. Ha rájövünk a belső drámai változás kulcsára, arra reagál
a szervezetünk.
Sok esetben nem elég a pszichológiai hozzáállás, spirituális nézőpontra van szükség, s a két aspektus integrálására. Szükségünk van
egy lágy, hívő, spirituális attitűdre, és annak tudatára, hogy van valami
magasabb rendű, hogy van valami az élet után. Ezt úgy lehet elképzelni,
mint amikor gyerek tudja, hogy az anya otthon van, ha éppen nem is
látja.
Ha meg akarunk változni, és mégsem sikerül, akkor általában az a baj,
hogy nem fogadjuk el magunkat. Ha nincs meg önmagunk mély, feltétel
nélküli elfogadása, a kellő önszeretet, öntisztelet, érdemben nem lehet
megváltozni. Saját magunk első számú vigaszának kell lennünk.
Felnőtt korunkra mindannyiunk belső szeretettartálya sérült, nem tudjuk megtartani az élet kínálta szép dolgokat. Ennek kompenzálására
„remek” eszköz az étel, az ital, a mások szeretetének kicsikarása. De
nem ez a megoldás. Meg kell foltoznunk a tartályt, és ezt úgy tudjuk,
ha magasabb forrásokra csatlakozunk rá. Mindenkinek van a lelkéhez
egy saját bejárata, és a léleknek van olyan rétege, amely nem sebzett.
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Dr. almási Kitti
először Szentendrén!

ÖnISmErET ÉS párKapCSolaT

Február 10-én a népszerű Nyitott Akadémia
sorozat keretében első alkalommal találkozhatunk Szentendrén hazánk egyik legnépszerűbb pszichológusával, dr. Almási
Kittivel. A kitűnő humoráról és gyakorlatias
szemléletéről ismert szakember emlékezetes előadásait országszerte vastapssal
köszöni meg a közönség, Szentendrére ráadásul olyan témával érkezik, amely az
egész tavaszi félév során kizárólag itt
hangzik el: önismeret és párkapcsolat.
Bár az önismeretet sokan egyszemélyes
műfajnak hiszik, valójában sehonnan nem
tudhatunk meg olyan sokat önmagunkról,
mint a kapcsolatainkból, és ezen belül is a
párkapcsolatunkból. Vajon mit mond el
rólunk az, hogy milyen karakterű embert
választottunk társunknak? Miért kötünk ki
esetleg mindig hasonlóak mellett, és miért
éljük át velük újra meg újra ugyanazokat a
kudarcokat? Miért érezzük magunkat épp
ebben a kitüntetett kapcsolatban olyan
kiszolgáltatottnak? Miért viselkedünk a
konﬂiktusok során úgy, ahogy? Dr. Almási
Kitti szórakoztató előadása számos érdekes kérdésre ad választ, és az is kiderül,
hogyan lehet önismeretünk mélyítésének
és önmagunk fejlesztésének terepe a párkapcsolat, amiből partnerünk legalább
annyit proﬁtálhat, mint mi magunk.
A Nyitott Akadémia standján pszichológiai
témájú könyvek széles választéka várja az
érdeklőket kedvezményes áron, köztük dr.
Almási Kitti műveivel, melyeket a szerző
szívesen dedikál is.
2017. február 10. péntek
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u. 7.

párKapCSolaT ÉS ÖnISmErET

Előadó: Dr. Almási Kitti
Jegyár: 2300 Ft
Jegyek kaphatók online,
a www.nyitottakademia.hu oldalon,
valamint a szentendrei Tourinform
irodában és a Pest Megyei Könyvtár
portáján.

Könyvklub a Boldog Szívhez

A könyvek és az olasz ízek rajongóit várják
havonta új irodalmi programmal az Al Cuor Contento nemrég nyílt, hangulatos olasz bisztróban,
az Alkotmány utca 5. szám alatt. Megnyitó est:
2017. február 6-án, lengyel zsuzsa Édua: Bardo
című művével.

„A szív nem lehet boldog, ha test és az elme nem
az” – tartják az eseménysor megálmodói, így reményeik szerint a Könyvklubban mindhárom részünk boldogságra és táplálékra lel.
Terveik szerint minden hónap első hétfőjén az érdeklődőkkel közösen választott könyvről zajlik
majd a beszélgetés, miközben az aktuális könyvhöz kapcsolódó ﬁnomságokkal is készülnek.
A megnyitó esten Lengyel Zsuzsa édua: Bardo
című könyvét ismertetik, s hozzá kiváló menüsor is tartozik. A vacsora 18 órakor kezdődik, de
aki csak szellemi táplálékra vágyik, 19 órától szeretettel várják a könyvbemutatóra.

A könyvről bővebben itt: https://www.facebook.com/bardokalandok/?fref=ts
A program: https://www.facebook.com/events/364334463945543/

a legszebb hangszer:
az énekhang
2017 | január 30.

Február 18-án Szentendrén koncertezik a fantasztikus Budapest
voices együttes. a kiváló a cappella együttes a legnépszerűbb magyar
dalokat ülteti át a legszebb hangszerre, az emberi hangra. a tizenkét
énekesből álló kórus a magyar underground zenekaraitól ad elő
slágereket, műsorukban Tankcsapda, Quimby, péterfy Bori, paSo,
magashegyi underground, Kowalsky meg a vega átdolgozások is
hallhatók. az együttes művészeti vezetőjével, Warnusz zsuzsával
beszélgettünk.

Kinek az ötlete alapján, mikor és hogyan alakult az együttes?
2013-ban alakult együttesünk, a három alapítótag, Nagy Szabolcs menedzser, Anga-Kis Miklós koncertszervező, illetve az én ötletem alapján. évek óta vágyam volt, hogy valami kreatív és különleges dolgot
hozzak létre énekhangokkal. Korábban egy könnyűzenei suliban több
mint 15 éven át vezettem énekkart, és ugyanide járt Miklós is, innen
emlékezett rám, ő javasolt engem Szabolcsnak, aki kreatív embert keresett az ötletéhez. Így a kör bezárult, találkoztunk hárman 2013-ban,
és nagyon nagy örömmel vágtunk bele.
a kommerszebb, ám sikerbiztos külhoni örökzöldek átirata helyett
miért választották a népszerű magyar dallamok feldolgozását?
Úgy éreztük, külföldi örökzöldeket már sokszor és sokféle formában
hallhatott a közönség, magyar underground dalokat 12 énekhangra és
egy ütőhangszerre átírva viszont még soha. Ebben mi vagyunk az
elsők.

a kórustagok között kizárólag szakmai kapcsolat, vagy baráti kötelékek is vannak?
Két kórustag, Gulyás Erika és Faith Ildi már nagyon régóta barátnőim.
Többeket ismertem már a csapatból, mert a tanítványaim voltak, és pár
énekessel a kórus révén találkoztam először. A tagcserék során, fokozatosan nagy baráti társasággá alakult a Budapest Voices.

minimal a pótkulcsban

Szentendre új,
ﬁataloknak készült szórakozóhelyén,
a
Pótkulcsban
nyílt meg Deim
Balázs ﬁatal fotográfus tárlata. A helyiség
eklektikus berendezésével –
a különféle stílusú bútorokkal, terítőkkel,
berendezési tárgyakkal – meglepő kontrasztot alkotnak a falakon látható, a minimal art jegyében végletekig leegyszerűsített fotók. Ezeken
Deim Balázs olyan hétköznapi épített tereket mutat be, amelyek mellett
naponta megyünk el – homlokzatokat, hullámpala tetőket, ajtókat, ablakokat, távvezetékeket, kéményeket és hozzájuk vezető létrákat. Pontosabban ezek élesen metszett részleteit. A látvány hétköznapiságát a
komponálás szokatlansága – a részlet kiválasztása, az éles vágások
– és egyedisége oldja fel. A rideg, élet nélküli világot csak néha töri
meg egy bicikli vagy egy falhoz láncolt kutyatál jelenléte. A nagyméretű,
színes felvételek városi környezetünk absztrahált, egyedi látványait
közvetítik a néző számára.

Deim Balázs a fényképezés után digitális utómunkával tisztítja meg felvételeit az általa feleslegesnek vélt tényezőktől – így válnak különös
látásmódú fotói a rendet, a tiszta szépséget kifejező műalkotásokká.

A kiállítás február 16-ig tekinthető meg.

rAPPAI ZSUZSA
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a magyar dalok ötletgazdag feldolgozásán túl a lemezek megjelenéséhez is hozzáadódik pár sziporka: 2014-ben megjelent albumukhoz
színes magazin, tavaly megjelent lemezükhöz szakácskönyv is jár.
Igyekszünk a hagyományoktól eltérni. Az első lemezünk, az Alternatívák saját újságunk, a Budapest Voices Magazin mellékleteként jelent
meg. A lemezmegjelenés napjával egyidejűleg reggeli koncertet tartottunk a Szent Gellért téri metrómegállóban. A második lemezünk, a
Finomra hangolva saját szakácskönyvvel jelent meg, ami az Ízbűvölők
címet kapta. A kötetben a kórustagok receptjei szerepelnek. Tavaly év
végén pedig mini CD-n jelentettük meg a kislemezünket, amit egy karácsonyfadíszbe csomagoltuk.
milyen új lemezterveik vannak?
Egyelőre annyi publikus, hogy 2018 elején jelenik meg a harmadik
nagylemezünk, és szerintem erős koncepcióval.

Dalaikból milyen válogatást hallunk majd a szentendrei koncerten?
Egy best of programot adunk elő, a fentebb felsorolt három CD-ről válogatunk dalokat. Biztos lesz Autó egy szerpentinen (Quimby), Adjon
az ég (Tankcsapda), Hajolj bele a hajamba (Péterfy Bori & Love Band),
Ennyi csak (Kowalsky meg a Vega), Magam adom (A kutya vacsorája)
és Gyémánt (Kimnowak). A többi legyen meglepetés!
SZ. N.
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Kul-TÚra Irodalmi barangoló
a magyar Kultúra napja: január 22.

a tizedik félévvel folytatódnak
a szenior kurzusok!

Örömmel jelezzük minden érdeklődőnek, hogy március elejétől
már a tizedik félévvel folytatódnak a zsigmond Király Egyetem
és a Szentendrei Önkormányzat együttműködésével megvalósuló szeniorképzések Szentendrén. a kurzusok helyszínei továbbra is az aranykor Központ emeleti tantermei (Dunakorzó
18.), míg a számítástechnikai tanfolyamok a rákóczi Gimnáziumban lesznek.
A kurzusok tematikáit folyamatosan töltjük fel a képzés weboldalára, ezért kérjük, többször látogasson vissza a http://korkozpont.szentendre.hu oldalra.
A tanfolyamokra jelentkezni lehet az Aranykor Központ információs irodájában, előzetes egyeztetés után. Az egyeztetési telefonszám: 06 30 692 4746 (dr. Jászberényi József), emailcím:
korkozpont@gmail.com
A kurzusok tandíja: 10.000 forint (az ár az áfát tartalmazza, és
semmilyen egyéb pluszköltség nincs).
Minden kurzus hét alkalom (a tornakurzusok 10 alkalmasak), s
minden alkalom 90 perces.

a 2017 tavaszi félévre a következő tanfolyamokat hirdetjük:
1. Kezdő angol (Esposito Nikoletta, indulás: március 10. 12:1513:45)
2. Angol II-III. szint (Kaszap réka, indulás: március 9. 10 óra)
3. Angol IV-V. szint (Kaszap réka, indulás: március 9. 12 óra)
4. Társalgás angolul (VI. szint Kaszap réka, indulás: március 9.
14 óra)
5. olasz kezdő 4. szint (dr. Pollmann Teréz, indulás: március 22.
10:00-11:30)
6. Spanyol kezdő (Marton Beáta, indulás: 2017. március 7. 18:00
-19.30)
7. Német kezdő (Spitzer Petra, indulás: 2017. március 17. 9:0010:30)
8. Német III. szint (Spitzer Petra, indulás: 2017. március 17.
10:45-12:15)
9. Kezdő számítástechnika (Lévai István, indulás: 2017. március
13. 15:20 – 17:20)
10. Haladó számítástechnika (Lévai István, indulás: 2017. március 13. 17:30-19:30)
11. Geopolitika (dr. Jászberényi József, indulás: március 13.
17.00)
12. Gyógyító jóga (Máté Erika; indulás: március 14. 14:30 –
16:30)
13. Szenior örömtánc (Novák Mária, indulás: március 9. 11.00)
14. Szenior torna (Fodor éva, indulás: március 10. (11 alkalom)
péntekenként 9.00-10.00)

Várjuk az 50 év feletti szentendrei és környéki lakosok jelentkezését! Tanulni soha sem késő!
ArANyKor KÖZPoNT SZENTENDrE

A Magyar Kultúra Napját 1989 óra ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évforduló kapcsán rendezett megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb ﬁgyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és
továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Január 22. a Himnusz születésnapja, az a nap, amikor főhajtással emlékezünk meg legfontosabb közös kincsünkről, arról, amely jelzőjét és
minősítését adhatja létünknek, arról, amely megkülönböztet bennünket más népektől: ez a magyar kultúra.
A kulturális hagyomány és érték, amelyet a történelmünk során létrehoztunk, ad igazolást fennmaradásunkhoz. Megőrizte a falvak hagyományát, a nép ajkán születő dalokat, a keze által formált eszközöket,
a találmányokat.

Erre a nevezetes napra műsorral készültem. A műsort előadta: Laszlovszky László. Kiállítást rendeztem a diákokkal az épített és szellemi
örökséget bemutató fotókból, irodalmi személyiségekről, találmányokról – ebben segédkeztek: Ambrus róbert, Kacsó Tamás, rácz Koppány, Szabó Gábor, Vaskó Cintia és Végh István tanulók. Népviseleti
bemutató kapcsolódott az eseményhez: Horváth Enikő, Kurucz Petra,
Dékány Dániel népviseletben színesítette a kiállítást. A hungarikumokat összegyűjtöttük, és néhány napig az iskola auláját díszítették. Természetesen a középpontban Kölcsey Ferenc Himnusz kéziratának
hasonmás kiadása foglalt helyet, díszkötésben.
Ezen a napon mindenekfölött talán a legfontosabbnak, az anyanyelvnek is kiemelt, megkülönböztető szerep jut, úgy is mint a kultúraátadás eszköze, amely egyformán szól mindenkihez. Szeressük, ápoljuk
anyanyelvünket! Móricz Zsigmond így beszélt az édes anyanyelvünkről: „Íme itt állunk és beszélünk ezen a gyönyörűségesen zengő magyar nyelven. Egy olyan nyelven, amely sehol az egész világon nincs,
csak itt ebben a kicsiny tündérkertben. Beszélünk egy olyan nyelven,
amelynek még rokonai sincsenek, mert annyira régen szakadtunk el
a nyelvtestvérektől (…) S íme mégis itt vagyunk! (…) Itt vagyunk itthon,
Európa kellős közepén…”
Azért is nagyszerű dolog, hogy a természeti értékeinkkel is megismertessük a diákokat, a kulturális és szellemi örökségünket átadjuk, hogy
időről időre felelevenítsük találmányainkat, hogy a hagyományainkat
ápoljuk, és hittel tanítsunk, mert hiszek abban, hogy tanítás által jobbá
válik a világ.
PÁLINé SZAPPANoS ZSUZSANNA
MAGyArTANÁr, KULTUrÁLIS ANTroPoLóGUS
PETZELT JóZSEF SZAKGIMNÁZIUM éS SZAKKÖZéPISKoLA
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VÁROS

rendőrségi hírek

autókat rongált, rendőrökre
támadt

A Szentendrei rendőrkapitányságra január
11-én állampolgári bejelentés érkezett, mely
szerint egy férﬁ Leányfalun több parkoló személygépkocsit szándékosan megrongált, a
szélvédőit betörte, a visszapillantó tükröket
letörte, valamint kezében késsel fenyegetőzik.
A bejelentés alapján a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a szentendrei rendőrök. Az
utcán egy vérző fejű, nagyon agresszív férﬁt
találtak. A férﬁt a rendőri intézkedés megkezdésekor a rendőrök felszólították, hogy a
cselekményét hagyja abba, melynek ő nem
tett eleget. A kiérkező rendőr járőrök felé
súlytárcsát, valamint egy törött nyakú sörösüveget is dobott. Az agresszív férﬁt a rendőröknek testi kényszer alkalmazásával
sikerült megfékezni, és a további támadásai
megakadályozása érdekében megbilincselni. A helyszínre érkező mentősök a férﬁt
a korábban szerzett sérülései miatt ellátták,
majd további vizsgálatokra egy budapesti
kórházba szállították. Az elsődleges vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a férﬁ
a gyógyszereire nagy mennyiségű alkoholt
ivott. Az elkövetett hivatalos személy elleni
erőszak bűncselekménye miatt a Szentendrei rendőrkapitányság a férﬁ ellen feljelentést tett.

Felderített lopások

A Szentendrei rendőrkapitányság Vizsgálati
osztálya eljárást folytat K. Krisztián 27 éves
pomázi lakos ellen több rendbeli lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt.
Az adatok alapján ismeretlen elkövető december 23-án az éjszakai órákban egy budakalászi családi ház udvarára a kerítésen át
bemászott, és onnan eltulajdonított egy lézeres fényvető lámpát, mellyel a ház volt
megvilágítva. Az elkövetés helyszínén kamerarendszer rögzítette a bűncselekmény
elkövetőjét, melynek elemzése során megállapították az elkövető személyét.
A budakalászi körzeti megbízottak a 27 éves
pomázi férﬁ lakásán tartott házkutatás alkalmával további lézeres fényvető készülékeket
találtak, melynek eredetéről K. Krisztián elmondta, hogy azok szintén bűncselekmény
elkövetéséből származnak. A gyanúsított kihallgatása során elmondta, hogy Pomázról,
valamint Budakalászról tulajdonított el még

három darab fényvető lézeres készülékeket,
melyeket az eljárás során lefoglaltak, és a
hatóság a bűncselekmény sértetteinek viszszaadta. K. Krisztián ellen a Szentendrei
rendőrkapitányság több rendbeli lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt folytat – szabadlábon hagyása mellett
– eljárást.

zaklatás miatt indult eljárás

A Szentendrei rendőrkapitányság Vizsgálati
osztálya eljárást folytatott K. Ádám 31 éves
budakalászi lakos ellen zaklatás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A rendelkezésre álló adatok alapján a budakalászi férﬁ 2015. november 12-én az esti
órákban egy budakalászi iskolába engedély
nélkül bement, majd az ott tornázó hölgyeket
titokban nézte. Az iskolából a férﬁt egy alkalmazott hölgy kizavarta. Ezt követően a férﬁ
egy hónapon keresztül több alkalommal
megjelent az iskolánál, ahonnan többször
hazakísérte az őt elzavaró iskolai alkalmazottat, melyet a hölgy hárított, mert a férﬁ viselkedése félelmet keltett benne. A K. Ádám
ellen folytatott eljárást a napokban befejezték, és az iratokat vádemelési javaslattal
megküldték az ügyészségnek.

tett elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt.
A rendelkezésre álló adatok szerint F. Péter
2016. május 9-én az esti órákban Visegrádon
találkozott egyik ismerősével, akit egy korábbi tartozás miatt megfenyegetett, azzal,
hogy ha nem ﬁzet neki, akkor meg fog halni.
A szentendrei rendőrök a 21 éves F. Pétert
gyanúsítottként hallgatták ki. Az ellene folytatást eljárást a napokban befejezték, és az
iratokat vádemelési javaslattal küldték meg
a Szentendrei Járási Ügyészségnek.

medencébe pottyant kutyát
mentettek Tahitótfalun

A rendőröktől kértek segítséget január 5-én,
mert egy lakatlan ház üres medencéjébe
esett egy kutya. A szentendrei rendőrök a
helyszínre érkezve a bejelentőtől kapott létra
segítségével átmásztak a 2,5 méteres kerí-

Garázdálkodott egy büfében

A Szentendrei rendőrkapitányság Vizsgálati
osztálya eljárást folytatott F. Péter dunabogdányi lakos ellen garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A rendelkezésre álló adatok alapján a 21
éves dunabogdányi férﬁ 2016. június 5-én az
éjszakai órákban megjelent ismerőseivel egy
helyi büfében. A büféből egy korábbi konﬂiktus miatt a tulajdonos ﬁa elküldte a társaságot, amely miatt hangos szóváltás alakult ki
a tulajdonos, a ﬁa és a gyanúsított között. A
szóváltást követően dulakodtak egymással
az utcán, majd a büfé bezárt kapujába belerúgott, melynek következtében az megrongálódott. F. Pétert a szentendrei rendőrök
gyanúsítottként hallgatták ki. Az ellene garázdaság vétség miatt folytatott eljárást a
vizsgálók a napokban befejezték, és az iratokat vádemelési javaslattal megküldték az
illetékes ügyészségnek.

Tartozás miatt fenyegetőzött

A Szentendrei rendőrkapitányság Vizsgálati
osztálya eljárást folytatott F. Péter 21 éves
dunabogdányi lakos ellen önbíráskodás bűn-

Kutyus és háza
örökbe adó!

Szuzi nevű bordercollie típusú
2 éves lány, ivartalanított, csipes, 20 kg-os, minden oltása
megvan, gondozott (nem bélférges és nem bolhás). Vidám, gyerekkedvelő, játékos, szeret futni
is, kertbe/lakásba örökbe adó,
akár házával együtt, márciustól.
Tel: 06-30-264-14 89.

tésen. A ház udvarán lévő medencében egy
kistermetű kutyát találtak, ahonnan az állat
nem tudott kiugrani, ezért a rendőrök a létrán
lemásztak, kihozták, majd pokrócba csavarták. Ezt követően szolgálati autóval elvitték
az állatorvosi rendelőbe, ahol chip alapján
azonosították, és értesítették a kutya gazdáját.

Elkóborolt kutyára vigyáztak
a kapitányságon

Bejelentés érkezett január 16-án a rendőrökhöz, hogy a Szentendrei rendőrkapitányság
épülete előtt egy jól nevelt, ápolt, de kimerült
kutyát találtak. A rendőrök a hideg időre való
tekintettel beengedték az állatot az épület
előterébe, és állatorvost is hívtak hozzá. A
közösségi média segítségével a gazdáját is
gyorsan megtalálták.

Kutya hideg van, fázunk!

Segítséget kérünk! Tüzelőre, szalmára, faforgácsra, tele
gázpalackokra lenne szükségünk!
Az elmúlt hónapokban nagyon sok kis termetű, rövid
szőrű kutyus, illetve kölyök érkezett hozzánk menedéket
kérve. Természetesen megadtuk nekik, de a tél beköszöntével egyre nehezebb dolguk van. Persze igyekszünk a
legjobb, és legmelegebb kenneleket biztosítani nekik, forgáccsal, szalmával bélelni azokat, de ez össze sem hasonlítható egy meleg otthonnal, ahol a gazdi vár.
Árvácska Állatvédő Egyesület, www.arvacska.hu
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PROGRAM

programok
KIállÍTáS

FErENCZy MÚZEUM
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

BArCSAy TErEM
„az oSTromláS a DolGunK”
A BETILToTT MoZGó VILÁG (1975–
1983)
Megtekinthető február 5-ig

SZENTENDrEI KéPTÁr
Fő tér 2-5.
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10:00 – 18:00
KErEKES GáBor: FuTur x
10 év papírkollázsai
Megtekinthető február 12-ig

VÁroSHÁZ GALérIA
Városház tér 3.
február 2. csütörtök 17.00
lapozÓ
15 év közös munka a magyarországi
lengyel sajtóért
Dukay Barna tipográfus kiállítása

MANK GALérIA
Bogdányi u. 51.
január 20. péntek 18.00
TŰzBEn SzÜlETETT
Válogatás a lendvai nemzetközi bronzöntő művésztelep gyűjteményéből
Mgtekinthető: február 12-ig, hétfőtől
péntekig 9 és 17 óra között, hétvégén
10 és 17 óra között.

MENT’ArT CAFé
Kucsera u. 11.
a SzÖrnyEK SzEnTEnDrÉrE jÖnnEK!
Válogatás Krizbai Gergely Napiszörny
graﬁkai ciklusából
Megtekinthető február 9-ig

APÁTI GALérIA
Kertész u. 10.
apáTI aBKarovICS BÉla FESTŐmŰvÉSz EmlÉKKIállÍTáSa
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

ElŐaDáS

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
február 15. szerda 18.00
Könyvbemutató
FaraGÓ annamárIa:
HáBorÚ ÉS lÉlEK
regény a magyar történelemről, a szovjet kényszermunkatáborokba deportált
magyarokról, hitről, hűségről, szerelemről
Az előadás után levetítik a Fáklya repeszekkel című ﬁlmet, mely Dózsa László
színművész, szabadságharcos életét
mutatja be
PETőFI KULTUrÁLIS éS HAGyoMÁNyőrZő EGyESÜLET
Stéger köz
február 3. péntek 18.00
a STIGmaTIzálTaK ÉS a SzEnT
vÉr CSoDáK
Varga Tibor vetítettképes előadása

Február 10. péntek 18.00
lElKI EGyEnSÚly vISSzanyErÉSE
WInGWavE mÓDSzEr
Tar Katalin előadása

CASTrUM CENTEr
Paprikabiró u. 21-23
február 3. péntek 18 óra
ISKolaÉrETTSÉG
Első évek az iskolában, iskolakezdési,
óvodavégi nagy változások a szülők
és gyermekek életében Dr. Szőke Henrik
antropozófus orvos előadása
regisztráció:
pitypalatty.egyesulet@gmail.com
Belépő: 1900 Ft

GyErEKEKnEK

PArTI MEDVE KÖNyVESBoLT
Városház tér 4.
február 3. péntek 18.00–22.00
pIzSamaparTI ÉS KInCSKErGETÉS
Jelentkezés: partimedve@gmail.com
PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
február 24. péntek 16.00
HollE anyÓ
A Fabula Bábszínház előadása

KonCErT

PóTKULCS KÁVéZó
Fő tér 11.
február 4. szombat 20.00
CaBarET mEDrano KonCErT
Az együttes stílusa ötvözi a magyar
népzene, a klezmer és a balkáni zene
elemeit
DUNAPArTI MŰVELőDéSI HÁZ
Barlang
Dunakorzó 11/A.
február 7. kedd 19:30
jazzFarSanG
Közreműködik: Borbély Műhely

MENT’ArT CAFé
Kucsera u. 11.
február 10-11-12.
mEnTall mInI FESzTIvál
& KIállÍTáS
Jazz – Funky – Blues – rock – Alter –
ragga – Underground – Bossa Nova
Kiállító: Czvikovszky Balázs
ELEVENKErT
Dunaparti Művelődési Ház, Barlang
Dunakorzó 11/A.
február 10. péntek 20:00
BaCK To SzEnTEnDrE parTy
ricsárdgír és Dj Kiez, a Nagy Király!

TánCHáz

Új helyszínen!
DUNAPArTI MŰVELőDéSI HÁZ
Barlang, Dunakorzó 11/A.
február 11. szombat 17.00-19.00
ÉlŐzEnÉS GÖrÖG TánCHáz
Közreműködik: Akropolis Compania
zenekar. A Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat rendezvénye

SzÍnHáz

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
február 11. szombat 18.00
Török Tamás: Táncdalfesztivál
zEnÉS mÚlTIDÉzÉS
Ivancsics Ilona és Színtársai előadása
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mozI

P'ArT MoZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

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

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

január 30. hétfő
16.30 UTAZóK (116’)(12) f: Jennifer
Lawrence és Chris Pratt
18.30 ÜDVÖZÖLJÜK NorVéGIÁBAN
(90’)(16)
20.05 SZéTTÖrVE (118’)(16) főszereplő: James McAvoy és Kim Director

január 31. kedd
16.40 EZ CSAK A VILÁG VéGE (97’)(16)
18.30 AZ ÁLLAM FrITZ BAUEr ELLEN
(105’)(12) CINEBooK SoroZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.20 SZéTTÖrVE (118’)(16) főszereplő: James McAvoy és Kim Director
február 1. szerda
17.00 ÜDVÖZÖLJÜK NorVéGIÁBAN
(90’)(16)
18.35 ErNELLÁéK FArKASéKNÁL
(81’)(16) Hajdu Szabolcs ﬁlmje
20.05 UTAZóK (116’)(12) f: Jennifer
Lawrence és Chris Pratt

február 2. csütörtök
16.00 SZéTTÖrVE (118’)(16) főszereplő: James McAvoy és Kim Director
18.00 UTAZÁS APÁNKKAL (111’)(12) humoros road-movie a 60-as évek
végéről
20.00 AZ éJSZAKA TÖrVéNyE
(128’)(16) f: Ben Afﬂeck, Scott
Eastwood
február 3. péntek
16.25 EGy KUTyA NéGy éLETE
(120’)(12)
18.30 AZ ÁLLAMPoLGÁr (109’)(12)
EGy P’ArToN AZ ALKoTóKKAL
SoroZAT
20.30 SZéTTÖrVE (118’)(16) főszereplő: James McAvoy és Kim Director

február 4. szombat
15.30 EGy KUTyA NéGy éLETE
(120’)(12)
17.40 SZéTTÖrVE (118’)(16) főszereplő: James McAvoy és Kim Director
19.45 AZ éJSZAKA TÖrVéNyE
(128’)(16) f: Ben Afﬂeck,
Scott Eastwood

február 5. vasárnap
15.30 EGy KUTyA NéGy éLETE
(120’)(12)
17.35 AZ éJSZAKA TÖrVéNyE
(128’)(16) f: Ben Afﬂeck,
Scott Eastwood
19.50 SZéTTÖrVE (118’)(16)
főszereplő: James McAvoy
és Kim Director

február 6. hétfő
16.25 SZéTTÖrVE (118’)(16) főszereplő: James McAvoy és Kim Director
18.30 ÜDVÖZÖLJÜK
NorVéGIÁBAN(90’)(16)
20.05 UTAZÁS APÁNKKAL (111’)(12) humoros road-movie a 60-as
évek végéről
február 7. kedd
16.30 AZ ÁLLAMPoLGÁr (109’)(12) Vranik roland ﬁlmje
18.30 TELJESEN IDEGENEK (97’)(16)
Egy jó olasz ﬁlm 7 barátról…
LéLEKMoZI SoroZAT
20.15 ÜDVÖZÖLJÜK NorVéGIÁBAN
(90’)(16)

február 8. szerda
18.00 UTAZóK (116’)(12)
f: Jennifer Lawrence és Chris Pratt
20.00 AZ ÁLLAMPoLGÁr (109’)(12) Vranik roland ﬁlmje
február 9. csütörtök
16.45 MI EZ A CIrKUSZ? (86’)(12)
18:15 AZ ALAPÍTó (115’)(12E)
20:20 JACKIE (100’)(16)

február 10. péntek
16:00 EGy KUTyA NéGy éLETE
(120’)(12)
17.30 P’ArTI DALoLó - Lázár Enikővel
18:05 AZ ALAPÍTó (115’)(12E)
20:05 A SZÁMoLÁS JoGA (127’)(12)
február 11. szombat
14:00 EGy KUTyA NéGy éLETE
(120’)(12)
16:05 DIZÁJNErEN (90’)(16)
17.45 A SZÁMoLÁS JoGA (127’)(12)
20:00 JACKIE (100’)(16)

február 12. vasárnap
15:00 EGy KUTyA NéGy éLETE
(120’)(12)
17:05 A SZÁMoLÁS JoGA (127’)(12)
19:20 AZ ALAPÍTó (115’)(12E)

február 13. hétfő
17.00 MI EZ A CIrKUSZ? (86’)(12)
18:30 AZ ÁLLAMPoLGÁr (109’)(12) Vranik roland ﬁlmje
20:25 AZ ALAPÍTó (115’)(12E)
Programok:
www.partmozi.hu
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HIRDETÉS
aDáSvÉTEl

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

álláST KÍnál

Szentendrei iskolabüfébe csinos, szorgalmas, nem dohányzó eladónőt keresek. Fényképes önéletrajzokat a
fodorghajeke@gmail.com címre kérek.

Szentendrei cukrászdánkba pultos kolléganőt keresünk, állandó munkára. Tel.
06-30-940-2652.

Megbízható házvezetőnőt keresünk
Pap-sziget környéki család házunkba.
Tel. 06-30-593-5242.

EGÉSzSÉG

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

Akupunktúra magánrendelés a
Szentendrei rendelőintézetben.
Fogyókúra támogatása, allergia
kezelése, fájdalomcsillapítás. Bejelentkezés: 06-30-831-1934. rendel: dr Bor Márta allergológus,
immunológus. www.bormarta.hu

Gerincszerviz jáde köves masszázságyon az ÚjraFitt Masszázskuckóban.
Talpmasszázs. Flabélos. Bioptron fényterápia. Gépi kezelés, kedvező ár! Tel.
06-20-526-8909.

érszűkület kezelés, nehézjárás, görcs –
széndioxid-kezelés. Tel. 06-30-3401392.

KIaDÓ laKáS

Szentendrén HéV-hez, buszhoz, belvároshoz közeli 2 szobás, összkomfortos,
alacsony rezsijű, csendes lakás kocsibeállással kiadó. Tel. (26) 318-438, 0620-393-3652.

Szentendre belvárosában kétlakásos,
kertes ház első emeleti,120 nm-es, önálló lakása kiadó. Nappali, 3 háló (külön
bejáratúak), részben bútorozottan
kiadó. Két kocsinak beállás. Tel. (26)
318-438, 06-20-393-3652.

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-340-1392.

laKáS, InGaTlan

Összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel. 06-30605-7199.

oKTaTáS

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

Német nyelvű matematika tankönyvből
(Linz – Veritas Verlag, Wien – ÖB Verlag) korrepetálást vállalok. Tel. 06-30855-3543.

pályázaTÍrÓI álláS
Szentendrei irodánkba keresünk
1-2 éves tapasztalattal rendelkező
pályázatíró munkatársat,
4 vagy 8 órás munkaidőre.
jelentkezni önéletrajzzal
az info@blueconsulting.hu e-mail címen lehet.
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Felsőfokú matematikából (differenciálés integrálszámítás, mátrixok stb.) korrepetálást, zárthelyire és vizsgára felkészítést vállalok. Tel. 06-30-855-3543.
Matematika általános- és középiskolásoknak, felvételire, érettségire felkészítés! Diákcentrikus órák, hatékony
oktatás! Tel. 06-30-487-8855.

SzolGálTaTáS

Gyakorlott, rugalmas háziasszony takarítást vállal. Tel. 06-70-277-9955.
Egyéni vállalkozók, őstermelők részére
vállalom adóbevallás elkészítését. érdeklődni 16.00 óra után a 06-70-3748685 telefonszámon.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szigetelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70578-1468.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

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

Gyermekfelügyelet vállal – egész napra
is – megbízható, empatikus, referenciával és bébiszitter-oklevéllel rendelkező
pedagógus. Tel. (26) 386-858.
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.

uTazáS

Baráti társaság útitársakat keres június
16-21. között autóbuszos, félpanziós,
kárpátaljai útra. Útvonal: Munkács, Ungvár, Vereckei-hágó, Szinevéri-tó, rahó,
dzsippel a Tisza eredetéhez. jaremcsei
vízesés, csodás hegyvidékre Bukovelbe.
Tel. 06-20-364-0113.

ÜDÜlÉS

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

ÜzlET

Több helyiségből álló irodák kiadók a
belvárosban (Kossuth–Petőﬁ utca
sarok). Tel. 06-20-585-4055.

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Kedd: 17:00–19:00
2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178
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meditációval
a megvilágosodásért

A 'mindful' angol szó azt jelenti ﬁgyelmes, törődő vagy gondos. Az elme
teljességének is fordíthatnánk, jóllehet nem "mindfull-ness" a neve,
mégis a tökéletes ﬁgyelemről van szó, melyet, paradox módon, az elme
kiürítésével érünk el. Mit is kell kiürítenünk? Mindazt, ami észlelhető
az érzékszervek számára, vagyis a külvilágot. Azt a világot, amit minden élő lény másként érzékel.
Szanszkritül az embert manu-nak hívják, akinek manas-a van, elméje.
A szanszkrit a ﬁlozóﬁa nyelve, mivel a szavak az azt jelölő személynek,
tárgynak az esszenciájára utalnak. Tehát az embert az különbözteti
meg az összes többi lénytől, hogy elméje van, amit jobb esetben elmélkedésre is használ. Ezért csakis az emberi lény képes a megvilágosodásra, vagyis az önvalójának a megismerésére. Egyedül az ember
képes önmagát megﬁgyelni, elmélkedni önmagán. Egy alma vagy egy
légy nem tudja önmagát elemezni, nincs is lelkiismeretfurdalása, és a
boldogsága is korlátolt. Egyedül az ember képes visszatükrözni a gondolatait, érzelmeit és a tetteit, vagyis képes a karmáját alakítani. Mindehhez a tradicionális jóga iratok és az élő mesterek mutatnak utat
nekünk.
A 'dhyanam' szanszkrit szó áramlást jelent. Ez annyira fontos szó, hogy
Ázsia összes vallásában megtaláljuk ezt a szót vagy a gyökerét. A
buddhizmus, taoizmus, sikhizmus ugyanazon elemekkel és koncepciókkal rendelkezik, mint Dharma, Karma, Samsara, Dhyanam stb. A
'dhyanam' szót elemezve a 'dhii' tövet találjuk, ami az elmét, valamint
az elme tökéletes állapotát jelöli. A 'dhii' szócskából keletkezett a
'buddhi' szó, ami fénylő, tökéletes intellektust jelent, innen Buddha
neve. Ez a „gondolkodásforma” vezet a nirvánához, az ürességhez, békéhez, ahol nincs interferencia. olyan, mint a fény.
Samadhi – a jóga princípiumok szerint működő elme, ami elvezet az
egyensúlyhoz, tökéletes nyugalomhoz. Hogyan érjük ezt el? Csakis a
meditáción keresztül érhetjük el a megvilágosodását.
oM TAT SAT ITI

SPORT

Ismét sikeresen szerepeltek
a szentendrei veterán vívók

A Magyar Vívószövetség által rendezett Veterán Válogató versenyen,
amelyet január 14-én rendeztek meg a Nemzeti Sportcsarnokban,
három szentendrei kötődésű párbajtőröző eredményesen szerepelt.
A népes mezőnyben dr. Póka László 75+ korosztályban első helyen,
Marczali László a 60+ korosztályban a 2. helyen, Münnich Dénes az
50+ korosztályban a 3. helyen végzett. Az érmeket a Magyar Vívószövetség nevében Szombathelyi Tamás olimpiai- és világbajnok ezüstérmes öttusázó adta át a senior korú sportolóknak.
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Tűzben
született

KULTÚRA

a magyar alkotóművészeti Közhasznú nonproﬁt Kft. és Szentendre város Önkormányzata közös szervezésben ünnepelte a magyar
Kultúra napját. a manK szentendrei galériájában a lendvai nemzetközi bronzöntő művésztelep gyűjteményéből nyílt kiállítás 2017.
január 20-án, a magyar Kultúra napja tiszteletére. a tárlat 26 művész közel 29 alkotásán
keresztül nyújt betekintést a lendvai bronzöntő művésztelep tevékenységébe.

A Lendvai Nemzetközi Művésztelepet 1973
óta minden évben megrendezik a Lendvai Vár
részét képező Galéria–Múzeum Lendva intézményben. A nemzetközi művésztelep proﬁlja
a viaszveszejtéses bronzöntéssel készült
szobrászati – főként kisplasztikai – művek alkotása. A résztvevők kis létszáma és a tech-
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nikai feltétetek lehetőséget biztosítanak a művészeknek a kisplasztikák viaszban történő
autonóm megformálásától kezdve az öntésen
keresztül a cizellálásig, patinázásig terjedő
teljes alkotói folyamat helyben végzéséhez, a
kivitelezésben mintegy szellemi műhelyként,
alkotói közösségként együttműködve. A művésztelep kiemelt célja kortárs, nemzetközi,
bronzból készült kisplasztikai, szobrászati
gyűjtemény létrehozása és gyarapítása olyan
egyedi, csak a galériában található darabokkal, amelyek a művésztelep ideje alatt készülnek, az alkotók kivitelezésében. A Lendvai Vár
„Padlás Galériájában” elhelyezett gyűjteményt
több európai ország rangos kulturális intézményében is bemutatták, ily módon az alkotások nemzetközi publicitása biztosítva van.

A MANK Galériában megrendezett tárlat 26
művész közel 29 alkotásán keresztül nyújt betekintést a lendvai bronzöntő művésztelep tevékenységébe. A nemzetközi válogatást
felvonultató kiállításon nagy hangsúllyal vannak jelen magyar szobrászművészek alkotásai is. Többek között Győrﬁ Sándor, Szabó

György, Szunyogh László, a Galéria-Múzeum
Lendva egykori vezetője: Király Ferenc Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, valamint
az Izraelben élő világhírű tervezőgraﬁkus,
festő- és szobrászművész Dan reisinger
bronz kisplasztikái képviselik a művészkolónia magyar alkotóit.

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó tárlatot Ksenija Škrilec, a Szlovén Köztársaság
nagykövete nyitotta meg, szakmai bevezetőt
mondott Szepes Hédi művészettörténész, köszöntőt mondott Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere, aki köszöntőjében kiemelte: „Örülök ennek a kezdeményezésnek, az
együttműködésnek, hiszen Szentendre a művészetek városa, sőt, a magyar művészet fővárosa címre is joggal törekszik, így mivel
lehetne jobban ünnepelni a Magyar Kultúra
Napját, ha nem egy kiállítással.”
A kiállítás megtekinthető: 2017. február 12-ig,
hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között, hétvégén
10 és 17 óra között.

Fotók: Paraszkay György
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