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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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pályázat

lovaskocsi üzemeltetés
Szentendrén

Szentendre Város Önkormányzata keresi
azt a vállalkozót, aki Szentendre Belvárosában lófogatú járművel személyszállítást
működtetne! Érdeklődők jelentkezését
várjuk február 28-ig a vagyongazdalkodas@szentendre.hu e-mail címen vagy a
26 785 057, 26 785 087 telefonon.

mentők 104 +36 26 310 424, +36 26 319 941
Tűzoltóság 105
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem):
+36 26 500 017, +36 26 500 018

rendőrség 107 +36 26 502 400
BELVÁroS: Koós Ervin r. főtörzszászlós
e-mail: koose@pest.police.hu
PISMÁNy: Horváth Tamás r. törzsőrmester
e-mail: HorvathTamas@pest.police.hu
PANNóNIA: Gáti László r. törzszászlós
e-mail: GatiL@pest.police.hu
IZBÉG: Antalicz Ferenc r. zászlós
e-mail: AntaliczF@pest.police.hu
PÜSPÖKMAJor-LAKóTELEP: Király Gergő r. főtörzsőrmester
e-mail: KiralyG@pest.police.hu

polgárőrség
Alelnök: Tirpák László +36 30 230 6821

eladó ingatlan

Szentendre város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a budapest1121, 8862/10 hrsz-ú, természetben a
Kázmér utca 47. alatt lévő, NaTura 2000
védettség alatt álló, beépítetlen terület
megnevezésű önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítésére
Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján vehető át, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal weboldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) március 2. 9:00 óráig
kell benyújtani. Tel.: 26/785 088

Szentendre
ÉS vIdÉKe

KÖzÉleTI ÉS KulTurálIS lap
alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987.
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120

Megjelenik 11 000 példányban, havonta kétszer
Graﬁka: Krizbo
Címlapkép: Krizbo
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft.
Felelős kiadó:
Solymosi Heléna ügyvezető
Szerkesztőség:
Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.
(Tourinform épülete)
Tel: +36 26 505 120
e-mail: szevi@szentendre.hu
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra
Lapzárta: hétfő, 12 óra
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben
H-K-Sze-Cs 13-17 óra között.
Nyomda: PharmaPress
1037 Budapest, Vörösvári út 119-121.,
felelős vezető: Dr. Dávid Ábel Dániel
Index: PFH/88/1987 ISSN 0239-068X

közérdekű

Kérje digitális postaládájába
a Szevi-t!

Azoknak az olvasóinknak, akik szeretnék
már a megjelenés napján olvasni lapunkat,
és van internetük, a számunkra eljuttatott
e-mail címre pdf-formátumban elküldjük a
Szentendre és Vidéke újságot.
A kéréseket a szevi@szentendre.hu-ra
várjuk.
Aktuális újságunk és korábbi lapszámaink
a szentendre.hu/szentendre-es-videke/
oldalon olvashatóak.
Kövessen minket a Facebook-on is:
Szevi - Szentendre és Vidéke

dmrv +36 27 511 511
elmŰ +36 40 383 838
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
TIGáz +36 26 501 100
T-Home hibabejelentés 1412
fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646
városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13
Tourinform Szentendre +36 26 317 966

Közterület felügyelet
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

polgárőrség
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet:
Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 09-13-ig gyermekorvos, 13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.
Gyógyszertári ügyelet
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 órÁTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár, nyitva este 9 óráig
Este 9-től ügyeletes:
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy u.1., 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár, Kanonok u. 4.,
310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11.,
505-779
csütörtökön Vasvári Patika, Sas u. 10., 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár,
Dózsa Gy. út 20. (Lidl mellett), 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár, Kálvária u. 33.,
787-796
minden vasárnap
Kálvária Gyógyszertár, nyitva: 7-21-ig
Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap: +36 30 662 6849
Éjjel-nappal hívható: +36 30 415 9060
árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502
Gyepmester +36 20 931 6948

Szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

2,9 milliárdos központi támogatást
kap Szentendre
2017 | február 13.

2017-ben 2,9 milliárd forint központi költségvetési támogatást biztosít Szentendre számára a Gazdasági Kabinet, érdemben csökkentve
ezzel az önkormányzat adósságtörlesztéssel járó terheit – jelentette
be varga mihály a testület február 7-i ülésén hozott döntést.

Mint a nemzetgazdasági miniszter elmondta, a kormány 2010 óta kiemelt ﬁgyelemmel kíséri az önkormányzatok adósságának alakulását,
az újbóli adósságfelhalmozás elkerülése érdekében a ﬁnanszírozási
rendszer átalakítása mellett a felelősségteljes önkormányzati gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul. Ennek egyik garanciális eleme,
hogy az önkormányzatok már nem tervezhetnek működési hiányt a
költségvetésükben, és az egyes adósságot keletkeztető, valamint
kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteikhez előzetes
kormányzati hozzájárulás szükséges. Az önkormányzatok adósságkonszolidációja során 2011 és 2014 között 1.370 milliárd forintos adósságot vállalt át az állam – emlékeztetett a tárcavezető.

mányzat készﬁzető kezességet vállalt. A szerződésből eredő kötelezettség jelenleg 2,9 milliárd forint. Mivel a 2011-2014 között lezajlott
adósságkonszolidáció csak az államadósságba is beleszámító helyi
önkormányzati adósságelemekre terjedt ki, a szabadidőközponthoz
kapcsolódó adósság törlesztése a gazdasági társaságot és közvetve
a várost továbbra is terhelte. A most meghozott döntéssel Szentendre
éves szinten 300 millió forint adósságtörlesztési kötelezettségtől
szabadul meg, ezt a forrást pedig a települési feladatok hatékonyabb
ellátására, a közösségi szolgáltatások fejlesztésére fordíthatja – hangsúlyozta Varga Mihály.

– Az új városvezetés megtette a jogi lépéseket a Quali Team Kft. 587
milliós, várossal szemben fönnálló tartozásának behajtására. A pert
megnyerte, a bíróság jogosnak ítélte a város követelését – mondta a
hír kapcsán Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere.
Hangsúlyozta: ez a vezetés bizonyította az elmúlt években, hogy felelős gazdálkodást folytat a város érdekében. Az önkormányzatok országos adósságkonszolidációjából ez a tétel Szentendre esetében
kimaradt, a város fejlődését visszavetette az adósság törlesztése. A
kormányzat a jelenlegi városvezetés munkáját ismerte el, amikor
átvállalta az uszodával kapcsolatos terheket, fejlődési pályára állítva
ezzel Szentendrét.

Fotó: Deim Balázs

Az egészséges életmód elősegítését, a turizmus helyi fellendítését, valamint a sport népszerűsítését szem előtt tartva Szentendre a 100%os tulajdonában lévő gazdasági társaságán keresztül építtette és
üzemelteti a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpontot. Ehhez még
2006-ban jelentős összegű lízingszerződést kötött, melyre az önkor-
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díszoklevél nyugdíjas pedagógusoknak

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a szentendrei lakcímmel rendelkező nyugalmazott pedagógusok ﬁgyelmét, hogy az
Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is segítséget
nyújt a tanítóként vagy óvónőként végzett pedagógusoknak jubileumi
díszoklevelük igénylésének ügyintézésében. Aki 50 éve diplomázott
arany, aki 60 éve gyémánt, aki 65 éve vas, aki 70 éve rubin díszoklevélben részesülhet, ha legalább 30 évet dolgozott pedagógusként.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

aranydiploma esetén: személyi adatok (név, leánykori név);
kérelmező lakcíme és telefonszáma; rövid szakmai önéletrajz; adó-

szám, TAJ-szám; az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél fénymásolata;
30 év pedagógus munkakörben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó
igazolás (munkakönyv vagy a nyugdíjazáskor kiállított munkaviszony-beszámítás)
Gyémánt (60 év), vas (65 év) és rubin (70 év) diploma esetén:
a korábban kapott jubileumi díszoklevél másolata; rövid szakmai
önéletrajz, személyi adatok (név, leánykori név), lakcím, adószám,
TAJ-szám, telefonszám.

A kérelmeket március 17-ig személyesen a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójában vagy levélben a következő címre
küldve nyújthatják be: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal,
2000 Szentendre, Városház tér 3.
További információ: 26/785-085
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belvárosi képviselőként és általános alpolgármesterként egyaránt helyt kell állnia a városvezetésben…
Szerencsésnek érzem magam, hogy belvárosi
lakosként és egyben megválasztott belvárosi
képviselőként hivatalba menet, mindig más útvonalat választva, naponta találkozom a helyi
lakosokkal, így körzetem problémáival is. Az
adott területet érintő, ügyfélszolgálatra beérkezett bejelentéseket is rendszeresen ellenőrzöm, kapcsolatot tartok a lakosokkal, akik
megosztják velem észrevételeiket, így első
kézből kapom azokat az információkat, amelyek segítenek a későbbi helyes döntések
meghozatalában és a segítségnyújtásban.
A hozzám tartozó szakterületek – mint szociális ügyek, sport és civilügyek, oktatás, ifjúság, egészségügy, közbiztonság, idősügy –
tavaly még több feladatot adtak, mint a 2015ös évben.

Fotó: Paraszkay György

melyek voltak ezek, és milyen tervei vannak
az elkövetkező időszakra?
Az új szociális bérlakás-programot tavaly
szeptemberben vezettük be, ami rugalmasabb
rendszert biztosít az előző évek bevett gyakorlatához képest. Igaz, hogy csak fél év telt el,
de máris érzékelhetőek a pozitív változások.
Tudni kell, hogy az eddigi gyakorlat, a listás
rendszer, kevesebb mozgásteret biztosított
számunkra, most pedig a valóban rászorulók
számára pályázati úton igényelhetőek a lakások. Az elmúlt időszakban négy hónap alatt
kilenc lakás került szociális alapon kiírásra, és
két új, listán eddig nem szereplő családnak
tudtunk segíteni.
A szociális területen érintett nagycsaládosok,
idősek és rászorultak támogatásáról még néhány adatot mondanék: rendkívüli támogatásban 97 rászorult és 23 többgyermekes család
részesült, a rendszeres havi támogatottak
száma 73 fő, 82 nagycsaládos és 12 főnek
adunk gyógyszertámogatást. Ezen kívül 29
főnek fűtéstámogatást, a lakhatási támoga-

Az Európai Autómentes nap és Őrzők Napja a Dunakorzón

tásban 166 család érintett, és ingyenes étkeztetést 310 gyermek kapott.
A hajléktalan szálló felújítása 2015-ben kezdődött el, s tavaly februárban fejeződött be.
Szentendre Város Önkormányzata ebben az
évben is 10 millió forintos megállapodási
szerződést kötött a Vöröskereszttel a hajléktalan szálló üzemeltetésére, valamint biztosítottuk annak lehetőségét, hogy a szálló
nappali melegedőként is funkcionáljon, ami
20 személy ellátását teszi lehetővé, de még
várunk kell a VK által megkért állami normatíva elbírálására. Ezen kívül voltak egyedi eseteink is, ami nagy fejtörést okozott, és engem
személy szerint is megrendített. Egyet említenék csak meg, amikor eseti támogatásként
egy tüdőtranszplantált szentendrei lakos steril
szobáját sikerült kialakítanunk.
Látva és szembesülve a lakosság problémáival, támogatási fejlesztéseket kezdeményeztem szociális területen, így ha a testület is
elfogadja, szeretném emelni a rászorultsági
alapon történő ráfordítások mértékét.

Jótékonysági események sora segítette a
nehéz körülmények között élőket a tavalyi
évben…
Számomra ez is szorosan összefügg a szociális területtel. Már megszokott esemény a
minden évben megrendezésre kerülő Nyuszifutás, ami idén április 8-án lesz, és a Mikulásfutás. Ezeken az eseményeken, ahogy minden
évben, a város összefog két-három sportegyesülettel, és közösen szervezzük a rendezvényt. Tartós élelmiszert gyűjtünk, amelyhez
a civil- és idősklubok is komoly adományokkal
járulnak hozzá. Az összegyűjtött élelmiszereket a Szent Erzsébet Karitasz segítségével eljuttatjuk a rászorultaknak. Az önkormányzat
ezen kívül további 2 millió forint támogatást
juttat el idén a Péter-Pál Alapítvány és a Szent
Erzsébet Karitasz részére az év elején, illetve
karácsony környékén. Nagyon népszerűvé váltak jótékonysági sportrendezvényeink, évről

évre többen vesznek részt rajta. Hozzávetőlegesen 1000-1200 kg élelmiszer gyűlik össze
ilyenkor eseményenként. Idén ételosztást is
szerveztünk: a Kinizsi Honvéd Sportegyesület
által elkészített 150 adag ételt juttattuk el a rászoruló családokhoz. Ezúton is köszönöm az
egyesület kiemelkedő együttműködését és támogatását!

a tavalyi év ismét nagyon sikeres sportrendezvényekkel zárult. melyek voltak ezek, és
bővül-e a rendezvények köre?
Ahogy a bevezetőmben említettem, számos
civil terület tartozik hozzám, és egyik kiemelt
része ennek a munkának a sportrendezvények
szervezése, támogatása, illetve a sportegyesületekkel való együttműködés előremozdítása. Városi szervezésben és ﬁnanszírozással
zajlik évente a Nagy Sportágválasztó és a Pilisi Tekerő. Ezeket hagyományosan minden év
első szeptemberi hétvégéjén rendezzük meg,
de idén kicsit módosul az időpont egy héttel,
most szeptember 8-9-én lesz – tekintettel az
iskolakezdésre. Szabadtéri rendezvényről
lévén szó, nagyban befolyásolja a látogatottságot az időjárás. Tavaly rekordszámot döntöttünk az előző évek azonos körülményeihez
képest. A Sportnapra gyakorlatilag minden
szentendrei óvoda és iskola, sőt a középiskolások is ellátogattak tornaóra keretében. A regisztrált látogatottak száma 2600 volt, a Pilisi
Tekerőn több mint 500 induló vett részt.
A szeptember kiemelt időszak számunkra,
ami a tömegrendezvényeket illeti, ugyanis
szeptember 22-én kerül megrendezésre az Európai Autómentes Nap és az Őrzők Napja is.
Mindkét rendezvény rendkívül sikeres és látogatott. Az Európai Autómentes Napot évek óta
megrendezzük városunkban, tavaly vettem át
ennek a szervezését is kollégáimmal.
Folytatás az 5. oldalon
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A Szentendrei rendőrkapitányság kezdeményezésére építettük rá az Őrzők Napját, amit a
rendvédelmi szervekkel közösen szervezünk.
Ilyenkor a teljes Dunakorzó területén a Dunaparti Művelődési Háztól a Lázár cár térig lehet
különböző alternatív járműveket kipróbálni, s
jelen van a katonaság, a tűzoltóság, a rendőrség, a polgárőrség, a mentőszolgálat, a Vöröskereszt is. A rendezvény elsősorban a
biztonságos és balesetmentes közlekedésre
hívja fel a ﬁgyelmet látványos baleseti szimulációkon keresztül. De láthatunk életmentést,
kipróbálhatják a nézők a különböző rendőrségi járműveket, tűzoltókosarat, haditechnikai
eszközöket és harckocsikat. A közlekedéssel
összefüggésben több ponton is mini KrESZpályát állítunk fel, és itt játékos formában
különböző közlekedéssel kapcsolatos feladatokat teljesíthetnek a gyerekek. A legutóbbi
rendezvényt a Nemzeti Fejlesztési Intézet elismeréssel díjazta.

Hogyan támogatja a városvezetés a sport- és
civilegyesületeket?
Megválasztásom óta kiemelten foglalkozom
a sport- és civilegyesületekkel való közös pontok megtalálásán. Az egyesületekkel való kapcsolatfelvétel mellett fontosnak tartom a
közös munkára, párbeszédre, kapcsolattartásra való koncentrálást. Évente tartunk egy
Sport Fórumot, ahova meghívjuk a sportegyesületeket egy párbeszédre, ahol nem az
egyéni panaszkezelés zajlik, hanem az egyesületek különböző ötleteit, kezdeményezéseit
próbáljuk erőnkhöz mérten támogatni, ami
lehet területfoglalással kapcsolatos igényeik
intézése, némi anyagi támogatás, helyi médiumokban való megjelenés vagy akár egy-egy
rendezvény közös szervezése. úgy tapasztalom, hogy az együttműködés alapja nemcsak
a ﬁnanszírozás, hanem a közös munka is. Elmondhatom, hogy az elmúlt két évben nagyon
jó kapcsolat alakult ki az egyesületekkel, ők is
segítenek, támogatnak minket szakmai tudásukkal és humánerőforrás bevonásával.
A civilegyesületekkel való kapcsolat ezen a területen némileg megoszlik. Attól függően, hogy
milyen területet érint, lehet kulturális vagy társadalmi ügyeket érintő. Hozzám elsősorban a
társadalmi ügyeket érintő kezdeményezések
futnak be, így az ilyen jellegű civilkezdeményezéseket támogatjuk valamilyen formában.
Megemlíteném még, hogy nem csak helyi
egyesületeket támogatunk, hanem határon
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túli szervezeteket is, kiemelt ﬁgyelemmel Kárpátaljára, ahol az adott politikai helyzetre való
tekintettel magyar testvéreink támogatása
szívügyünk.

Szentendre önkormányzata az idősebbeknek
is nagy ﬁgyelmet szentel. milyen lehetőségek
várják ezt a korosztályt a városban?
Ahogy én tapasztalom és látom, korunk jellemző tendenciája az öregedő társadalom. A
korosodás természetes, azonban nem jelenti
feltétlenül az idősek elesettségét. Szentendrén az aktív időskorukat élő nyugdíjasok
számos elfoglaltságot találnak. Nyolc idősklubunk van a városban, és örömmel állíthatom,
hogy minden klubbal személyes, jó kapcsolatot ápol a városvezetés. Külön ﬁgyelmet fordítunk támogatásukra, igyekszünk közös
programokat szervezni számukra. Ebben is
voltak változások az elmúlt időszakhoz képest: tavasszal meghívtuk az összes idősklubot egy közös ismerkedésre, majd az elmúlt
év végén először, hagyományteremtő céllal
szintén a Városházán rendeztünk számukra
karácsonyi ünnepséget.
Természetesen továbbra is támogatjuk az
évek óta jól működő 50+ oktatási programot.
A kedvezményes tanfolyami lehetőségeket az
Aranykor Központon keresztül tudják az érdeklődők elérni. A továbbra is ingyenes, nagyon színvonalas előadások a Városházán
zajlanak, amire várjuk az érdeklődőket. Az időpontokról és elérhetőségekről rendszeresen
tájékozódhatnak helyi újságunkból.
Az idősekkel való kapcsolat és foglalkozás
nem csak kötelezettség, hanem öröm is számomra, és itt gondolok az idősek köszöntésére, ami kiemelten kedves program nekem.
Ilyenkor van módom és lehetőségem végre
személyesen is találkozni az idős emberekkel, akik mesélnek Szentendréről, kapcsolódásukról a városhoz, életükről. Ezek a
történetek fontosak ahhoz, hogy megértsük:
a múlt elengedhetetlen része jövőnk megvalósításának.
milyen programokkal ösztönzi a város a helyi
ifjúságot? milyen lehetőségeket nyújt számukra?
Az ifjúsági terület kicsit összeforr a civil- és
sportélettel, az oktatással. Minden szentendrei iskolával, óvodával – beleértve a nem saját
fenntartású intézményeink is – mára kialakult
egy nagyon jó együttműködés. Ezen intézmények támogatása elsősorban saját szervezésű
sporteseményeikkel, játékeszközök vásárlá-

Isten éltesse Józsi bácsit!

Petricskó Zoltán általános alpolgármester otthonában köszöntötte
Parti József 90 éves szentendrei lakost.
A szívélyes fogadtatás mellett Józsi bácsi és felesége, Marika néni elmesélték, hogyan kerültek immár 40 évvel ezelőtt Szentendrére. Parti
József Jászberényben született 1927. január 19-én, munkáját a Magyar
Királyi Postánál kezdte. Később Jászberényből Törökszentmiklósra került, majd Budapesten egy telephely vezetője lett.
1974-ben költözött a család Szentendrére, ahol azóta is élnek. Emlékeikben meleg szívvel őrzik a helyiek nyitottságát, nagyra értékelik a jó
szomszédi viszonyt, a közösséget, amit elmondásuk szerint itt, Szentendrén tapasztaltak meg igazán.
Szentendre város nevében ezúton is kívánunk neki boldog születésnapot és jó egészséget!

sával és tanulmányi versenyek szervezésével
valósul meg.
2015-ben kísérleti jelleggel útjára indítottam
egy helytörténeti vetélkedősorozatot Eleven
Örökség címmel az általános iskolások körében, amit idén – a sikereken felbuzdulva – a
középiskolások részére szervezzük meg.
Maga a verseny egyfajta tudásszerzés is, ahol
a részt vevő csapatok megismerik Szentendre
kulturális örökségét, bepillantást nyerhetnek
az itt élő nemzetiségek történetébe és életébe, megismerik a környezetüket, és részt vehetnek, ha csak egy napra is, az önkormányzat
mindennapjaiban.
Ezen felül van két ösztöndíjprogramunk is:
az egyik a Bursa Hungarica, mely pályázati
úton, kizárólag rászorultsági alapon elérhető
– 50%-ban állami, 50%-ban helyi ﬁnanszírozású – tanulmányi támogatás, valamint a
Talentum Díj, mely szintén pályázati úton érhető el. Ez egy középiskolás és egy felsőoktatási intézménybe járó szentendrei diák
kizárólag tanulmányi eredményeihez kötött
önkormányzati támogatása.
Az ifjúságot érintő elismeréseink egyike a pár
éve útjára indított Jó Tanuló, Jó Sportoló Díj,
ahol általános és középiskolai tanulókat díjazunk, valamint a szintén sporttal összefüggő,
de tanulmányi eredménytől független városi
elismerésünk, ami a Sportkarácsony keretén
belül kerül kiosztásra. Itt különböző kategóriákban az egyesületek nevezik a helyi sportolókat. Idén a Városháza dísztermében igazi
karácsonyi hangulatban zajlott az esemény.
Külön ﬁgyelmet fordítunk az ifjúság és családvédelemre is. Idei évben 900 000 forint pályázati úton megnyert támogatást tudunk
fordítani drogprevencióra, melyben együttműködünk a helyi Kék Kocka Alapítvánnyal és a
szentendrei rendőrséggel.

Bízom benne, hogy az általam felügyelt területeken is folyamatos fejlődést tudunk ebben
a ciklusban elérni. Érzékelhető, hogy ezeken a
területeken nem annyira látványosak az eredmények, de folyamatos és áldozatos munkával minden téren fejlesztéseket kezdeményezünk, és igyekszünk kollégáimmal együtt
tenni a városért, a civil életért.
Köszönöm minden egyesületnek az egész éves
támogatását és munkáját, külön köszönöm
munkájukat a közvetlenül segítő kollégáimnak
is: Soltész Emesének, aki a civil és társadalmi
kapcsolatokért, Kállai Zsuzsának, aki a közterület fenntartásáért, valamint Horváth Auréliának,
aki a szociális területért felel.
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lőgyakorlatok februárban

a magyar Honvédség altiszti akadémia
izbégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak
2017. február 15.,16-án; 20., 22., 23-án és
27., 28-án.
A fenti napokon a lőtér területére 06.00 órától
24.00 óráig belépni tilos és életveszélyes!

Újabb lakossági fórum
a dália utca megújulásáról

XXXI. évf. | 3. szám

a dália utcai lakók számára tartottak lakossági fórumot február 6-án a barcsay Jenő általános
Iskolában. a lakók az 1+1 pályázat keretében újítanák fel utcájukat a Kálvária úttól a József
attila utcáig tartó szakaszon. a tavaly novemberi lakossági fórum után ezúttal a fő téma az
utcát érintő zöldterület-rendezés volt.

állás

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet jegyzőkönyvvezetői
feladatok ellátására

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS ofﬁce ismeretek
• középiskolai végzettség
• tíz ujjal vakon gépelés
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte,
amely igazolja, hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy
büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt
A jelentkezéshez csatolni kell:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz;
• motivációs levél;
• iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szentendrei, kistérségi helyismeret
• közigazgatásban szerzett gyakorlat
• gyorsíró végzettség
Ellátandó feladatok:
A képviselő-testület üléseinek előkészítése, döntések és jegyzőkönyvek elkészítése,
határozatok
végrehajtásának
ﬁgyelemmel kísérése.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű, próbaidő 6 hónap
A pályázat beadási határidő: február 24.
A pályázat benyújtásának módja: postai
úton vagy személyesen a pályázatnak a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
címére történő megküldésével (2000
Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jegyzőkönyvvezető.
További információ: bartha enikő irodavezető, (26) 785-035

A fórumon dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester ismertette a Dália utca zöldfelületeinek megújítására készült terveket. A koncepció szerint a 4 méter széles úttest déli oldalára
járdaszigetek, parkolóhelyek kialakítására nyílik lehetőség, s egyúttal a zöldfelületek újragondolásával egységes arculatú, akár mintaprojektként szolgáló, rendezett utcakép alakítható ki.
A prezentáció részletesen kitért a kerítések és a járda közötti sáv ökologikus szemléletű, egyszerű és látványos rendezésére. A területre stressztűrő, az időjárásnak ellenálló, honos növények telepítését javasolják. Az örökzöld cserjék mellé olyan szárazságtűrő, évelő növényeket
válogattak össze, melyek gondozása egyszerű, és szélsőséges időjárási körülmények között,
illetve alacsony tápanyagértékű talaj esetén is ellenállóak. Az évszakonként virágzó, többfajta
hagymás növény szép dísze lehet az utcának. Az egységes növénytakaró a gyomok terjedését
is megakadályozza, valamint a növénysáv az utcában a csapadékvíz elvezetésére is alkalmas.
Amennyiben a lakók igénylik, az önkormányzat részt vállal az új fák telepítésében is.
lakossági javaslatok, felvetések

A lakók részéről elhangzott az az igény, hogy az út szélessége 4 méter helyett 5 méter legyen,
így kétirányú forgalomra is alkalmassá válik a Dália utca. A növénytelepítés helyett a többség
parkolásra alkalmas, murvával leszórt sávot szeretne, az utcában már meglévő fák megtartásával. Egyes telkekhez a tulajdonosok már önerőből kiépítettek feljárót vagy járdaszakaszt, ezeket értelemszerűen szeretnék megtartani az útépítés után is.
Felmerült a lakók részéről, hogy az útépítéssel egyidőben célszerű lenne a közvilágítást is bővíteni. Dr. Török Balázs alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat a következő években
Szentendre teljes területén korszerűsíti a közvilágítást, de az utcában élők kérhetik most is a
meglévő oszlopokra új lámpatestek kihelyezését. Erre az 1+1 pályázat keretében vagy az ügyfélszolgálathoz benyújtott kérelemmel nyílik lehetőség.
Egyöntetű vélemény született a fórumon arról, hogy a Dália utcában az úttestet térkővel burkolják, a járdákat öntött aszfalttal látják el. Fülöp Zsolt, a körzet képviselője javasolta, hogy a
zöldfelületek rendezésére vonatkozó terveket a Dália utcában egy kijelölt időpontban közösen
újra gondolják át. A megjelentek abban maradtak, hogy minden lakónak eljuttatják a terveket,
majd egy kedvezőbb időjárású napon, még februárban a helyszínen jelölik ki az utcakép-rendezés főbb kereteit, s ezután döntenek a végleges változatról.
Szó esett még a pályázat benyújtásához kapcsolódó határidőkről és teendőkről. Kosztek Gabriella pályázati referens tájékoztatta a lakókat arról, hogy a város költségvetésének elfogadása
után a városfejlesztési bizottság dönt a benyújtott pályázatról, március 2-ig. Kedvező döntés
esetén és a szükséges önrészek beérkeztével már áprilisban megkezdődhet a beruházás.

megkezdődött a partnerségi időszak
2017 | február 13.
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VÁrJÁK A VÉLEMÉNyEKET, JAVASLAToKAT SZENTENDrE ÉPÍTÉSI SZABÁLyZATÁróL

Szentendre fejlesztési és rendezési terveinek megújítását jogszabályi változások teszik szükségessé. a korábban elfogadott Településfejlesztési Koncepcióra (TfK) és az Integrált Településfejlesztési Stratégiára (ITS) alapozottan elkészült a város új településrendezési eszközeinek
véleményezésre szánt egyeztetési anyaga.

A Településszerkezeti Terv (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ), valamint Szabályozási Terve (SZT) tervezet államigazgatási és
partnerségi véleményezési időszaka a tervek szerint 2017. február 13-tól március 31-ig tart. Ennek
keretében február 28-án lakossági fórumot, március 14-én pedig nyílt napot tart az önkormányzat.
Ez utóbbi rendezvényen a tervezőkkel és a főépítésszel lehet személyesen konzultálni. A partnerségi véleményezési szakaszban természetesen
az észrevételek írásban is megtehetők, amelyekre
hivatalosan reagál majd a tervező csapat. A terveket kifüggesztik a hivatalban, és nyitvatartási
időben szabadon megtekinthetők lesznek.

rövid áttekintés az egymást kiegészítő és
egymásra épülő dokumentumokról

TfK – Településfejlesztési
Koncepció

Szentendre városa 2015-ben hagyta jóvá. Hoszszú távra szóló koncepciót fogalmaz meg a település fejlesztási irányait kijelölve. Szentendre
területi adottságait elemezve mutat irányt a
gazdaság fejlesztésére, a táji környezet megóvására, a lakóterületek élhető egyensúlyban
tartására és a város infrastruktúra fejlesztésére.

ITS – Integrált Településfejlesztési Stratégia

2015-ben fogadták el. Középtávra szóló stratégia, amely a város kiemelt fejlesztéseit jeleníti meg. A stratégia támpontot ad befektetők
számára, valamint lehetőséget nyújt a város
pályázati úton történő fejlesztésére.

TSzT – Településszerkezeti
Terv

A hosszú távra szóló településszerkezeti tervben jelenik meg a táj, az épített és a természeti környezet alakításának és védelmének
módja. Bemutatja a település fejlesztésének
irányait. Megjeleníti az eltérő karakterű városrészek jövőbeni rendeltetését, bemutatja a
szükséges műszaki infrastruktúra elemeket,
úthálózatot, azaz a település szerkezetét.

SzÉSz – Szentendre
Építési Szabályzata

Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve a TSZT-vel összhangban megállapítja az építés rendjét, bemutatja a táj,
természeti környezet használatát és védelmét.
rendelkezik a telekalakításról, az épületek átalakításától a családi otthonok felépítésén át
a gazdasági, ipari, sportlétesítmények megvalósításáig az építés komplex lehetőségeiről. A
város területét eltérő övezetekbe sorolja,
amely láttatja az építési paramétereket, esetleges védelmeket, korlátozásokat.

A koncepciók és tervek a partnerségi időszaktól függetlenül folyamatosan elérhetők:
http://szentendre.hu/varosfejlesztes/koncepciok-es-strategiak/
A partnerségi időszakban lakossági fórumot szervezünk. Ennek tervezett időpontja 2017.
február 28. 18 óra. A fórummal kapcsolatos kérdéseket, témafelvetéseket előzetesen február 24-ig lehet megküldeni.

Ezen felül nyílt napon lesz lehetőség személyesen egyeztetni a tervekről a tervezőkkel, főépítésszel. Ennek tervezett időpontja 2017. március 14. egész nap. Előzetes regisztrációnak
megfelelően, konkrét időpontban fogadjuk az érdeklődőket.
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2017 – dumTSa emlÉKÉv

dumtsa Jenőre (1838-1917), a város első polgármesterére emlékezünk sorozatunkban. az év folyamán az önkormányzat, a szerb egyházközség és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a
különböző intézmények rendezésében több esemény zajlik majd a
városban.

ÉleTKÉpeK
dumTSa JeNŐrŐl II.

a ferenc József rend lovagja

Az 1541-ben Magyarországra betörő törökök később eljutottak a Pilis
alján a Duna mentén virágzó mezővárosba, Szentendrére is. A töröktől
feldúlt város 1690-ben újraéledt: északról németek és szlovákok
(tótok), délről szerbek és dalmátok találtak itt otthonra. Ők építették
újjá a várost. Az általuk emelt szép barokk házak és a hét szerb templom máig rájuk emlékeztetnek. A források szerint a lakosság száma
1832-ben már 3186 főre nőtt. A települést természetesen igazgatni is
kellett, ehhez pedig vezetőre volt szükség. A források szerint az ügyek
intézését, a város igazgatását kezdetben a főbíró végezte. Ő pedig
1868-tól Dumtsa Jenő volt. Az agilis ﬁatalember nagy lendülettel látott
neki a munkának. Így érthető, hogy amikor 1872-ben rendezett tanácsú
várossá nyilvánították Szentendrét, egyhangúlag őt választották meg
az első polgármesternek. A forrásokból tudjuk, hogy már áprilisban
össze is állította a város közigazgatási rendszerét. Kialakította a szakosztályokat és a tisztviselői kart.
Ezután nekilátott a városigazgatásnak. Stevan Čamprag szerint munkáját azzal kezdte, hogy „örök időkre” rendezte a város területét.
„Aranybetűkkel feljegyzett” tette volt, hogy elsőként törlesztési kölcsönzéssel megvett 2064 kataszteri szőlőt a város birtokosától, a
Zichy családtól, majd 1875-ben lecsapoltatta a Pomáz és Szentendre
között lévő mocsarat, amelyből kitűnő termőföld lett. Ezután megkezdte a város pénzügyi helyzetének rendezését, s elsőként törlesztette a város adósságát. Fedora Bikar révén meg is ismerhettük a város
ekkori költségvetését. 1873-ban a bevétel 51.561 Ft, ebből a kiadás
43.281 Ft volt. A megmaradt összeg, amiből a város gazdálkodott,
8.279 Ft lett. S mire ment el a kiadás? Az iratok révén ezt is megtudjuk.

A mai Dumtsa Jenő utcára vezető híd egy korabeli képeslapon

XXXI. évf. | 3. szám
Kezdetben főként a gazdálkodás segítésére. 1875-ben ugyanis jégverés és ﬁloxéra pusztította el főképp a Pismányban lévő szőlőtelepet.
Ezután Dumtsa Jenő kezdeményezésére e kiváló terepen gyümölcstermelésbe kezdtek. Nevükkel máig erre utalnak az évtizedek során
sorra kiépült utcák: Barackos út, Egres, Eper, Málna, ribizli utca. Közben a polgárosodás jegyében megkezdték a városban az utak kiépítését, esetenként azok kikövezését. Így 1894-ben Dumtsa Jenő
vezetésével már el is kezdhették az utcák elnevezését. 1888-ban pedig
a polgármester támogatásával megkezdték a fővárosból ide vezető
vaspálya, a Helyiérdekű Vasút (HÉV) kiépítését, amely révén sok
szentendrei lakos juthatott Budapesten munkához.
Ám amint az akkori helyi lap, a Szentendrei újság írta, „A polgármester
nemcsak jó polgármester volt, hanem melegszívű, nemes gondolkodású ember és jó hazaﬁ is, aki egyetlen alkalmat sem mulasztott el,
hogy hazaﬁas érzését tettek is igazolják. A Millennium és a Kossuth
alapítványok hazaﬁságáról a Dumtsa Jenő féle alapítványok egész sora
az ő meleg érző szívéről tesznek tanúságot.” Tudjuk, hogy ez irányú
munkáját a felesége is támogatta. A polgármester által kezdeményezett alapítványt így is tartották számon: Dumtsa Jenő és Petronella alapítvány. Az iratok azt is feljegyezték még, hogy a polgármester a
ﬁzetése egy részét az alapítványba fordította, így, mint rögzítették,
1909-1914 között a város mintegy 52 000 forintot áldozhatott a jótékonyságra.
Nézzük most meg, hogy mire is használta a polgármester az alapítványi pénzt. Elsőként kapott belőle egy szegény sorsú hajadon a házasodására, másodikként egy szegény sorsú özvegyet támogattak belőle.
A legtöbbet azonban az iskolák kaptak a pénzből. A több nemzetiségű
városban természetesen sok iskola működött. A békesség és a jó
együttélés biztosítása miatt rájuk külön is ﬁgyeltek. A források szerint
az 1897-es határozat alapján az alapítvány pénzét a következőképp
osztották be: 1898-ban a római katolikus, 1899-ben a szerb pravoszláv,
1900-ban a református, 1901-ben az izraelita iskola kapja azt. Tudjuk
még, hogy a polgármester saját pénzéből külön is támogatta a rászorulókat. 1902-ben pedig 1050 koronát adományozott a városi pénztárnak az okból, hogy abból 200 koronát a Városi Tűzoltó Egyesületnek
utaljanak át.

Dumtsa Jenő sokirányú, kitartó munkájának, önzetlen segítségének
meg is lett az eredménye. 1897-ben polgármesterségének 25. évfordulóján a királytól megkapta a Ferenc József rend Lovagkeresztjét,
amelynek teljes összegét át is utaltatta az említett alapítványnak.
PETHŐ ZSoLTNÉ NÉMETH ErIKA
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megnyílt a 2017-es 1+1 program pályázati lehetőség
Szentendre épített környezetének fejlesztése, az út- és járdaépítések, felújítások, az
egyéb, önkormányzati ingatlanon megvalósuló településfejlesztési kezdeményezések
kiemelt fontosságúak a város, a vállalkozások
és a lakóközösségek szempontjából. ennek
elősegítésére az önerős út- és járdaépítésekhez, felújításokhoz, településfejlesztési tervekhez önkormányzati forrás igényelhető.
megkezdett beruházás nem támogatható. az
út- és járdaépítés, felújítás nem eredményezheti a forgalmi rend korlátozását, elzárt utak
létrehozását. az önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlanokon létesülő beruházással nem
keletkezik közös tulajdon, azok a városi közlekedési rendszer részeit képezik.
a támogatás igénybe vehető:
a) lakóterületeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve az út- vagy
járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást,
vagy vízelvezetés kialakítást is).
b) ipari területeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve az út- vagy
járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást,
vagy vízelvezetés kialakítást is).
c) önkormányzat tulajdonában lévő, belterületi
közterületen megvalósuló beruházásokra (településfejlesztésre, elsősorban közvilágítás
bővítés, forgalom-csillapítás, tükrök, buszmegálló, parkoló létesítés, stb.).
Mindhárom keret esetében lehetőség van vegyes, lakossági/vállalkozói önerővel megvalósuló beruházások megvalósítására. A támogatás csak olyan fejlesztésre kérhető, ami a
megvalósulást követően mindenki számára
korlátozás nélkül igénybe vehető.

Igénylők köre
Kérelmet nyújthat be minden szentendrei
lakó- és utcaközösség, magánszemély és vállalkozás, aki egy adott belterületi útszakasz
építése, felújítása céljából polgári jogi társaságot alakít, vagy önállóan tervezi a beruházás megvalósítását.

a kérelem tartalma:
• Az együttműködésben érintett tevékenységek köre.
• Az önkormányzati költségviselés igénybe vehető minden, Szentendrén lakossági/vállalkozói önerőből vagy ezek kombinációjában
megvalósuló út- és járdaépítésre, felújításra,
településfejlesztésre.

Költségviselés mértéke
• Az önkormányzati költségviselés mértéke a
bruttó (áfás) bekerülési összeg maximum
50%-a.
• A lakossági/vállalkozói költséghányad minimális mértékét (50%) minden építőközösségnek összességében vállalni kell. Az 50%-nál
kevesebb hányadot vállaló közösségek az elbírálásból kiesnek, az ennél nagyobb mértékű
lakossági önerőt pedig az elbírálásnál ﬁgyelembe vesszük.
• Az 1+1 programban résztvevő közösségek
más kedvezményben nem részesülhetnek! (A
helyi építményadóból nem írható le beruházásuk).

a fejlesztésre átadott pénzeszköz kiﬁzetésének feltételei:
Út- és járdaépítési tervek, egyéb tervezési költségek
• a lakóközösség (polgári jogi társaság) és a
tervező között megkötött érvényes szerződés
másolata, mely szerződést és esetleges mellékleteit a szerződő felek kötelesek teljes egészében nyilvánossá tenni, legalább olyan
módon, hogy az Önkormányzathoz megküldik
a www.szentendre.hu honlapon történő legalább 1 éves időtartamra történő közzététel
céljából,
• az engedélyes tervek másolata,
• tervezői számla másolata,
• önrész megﬁzetésének igazolása,
• a polgári jogi társaság és a tervező közötti
engedményezési megállapodás, melyben a
polgári jogi társaság kijelenti, hogy a részére
átadott fejlesztési pénzeszköz kiﬁzetését a
tervezőre engedményezi.
A kivitelezés költségei
• a lakóközösség (polgári jogi társaság) és a
kivitelező között megkötött érvényes szerződés másolata, mely szerződést és esetleges
mellékleteit a szerződő felek kötelesek teljes
egészében nyilvánossá tenni, legalább olyan
módon, hogy az Önkormányzathoz megküldik
a www.szentendre.hu honlapon történő legalább 1 éves időtartamra történő közzététel
céljából,
• legalább a támogatás összegét elérő számla
másolata,
• önrész megﬁzetésének igazolása,
• a polgári jogi társaság és a kivitelező közötti
engedményezési megállapodás, melyben a
polgári jogi társaság kijelenti, hogy a részére
átadott fejlesztési pénzeszköz kiﬁzetését a kivitelezőre engedményezi.
A pénzeszköz átadás az együttműködési
megállapodás megkötését és a feltételek teljesülését követően kerül kiutalásra. A tervezési és a kivitelezési költségekre biztosított
fejlesztési pénzeszköz aránya együttesen
nem haladhatja meg a teljes beruházási költségek 50%-át.

Kiválasztási kritériumok
A kérelmek elbírálása folyamatosan történik
meg, jelen felhívásban közzétett jogosultsági
és egyéb feltételek alapján, a keret erejéig.
Előnyben részesülnek azon pályázatok, melyeknél az önerő mértéke az 50%-ot meghaladja, illetve amelyeknél a beruházás
indokoltsága a bemutatott dokumentumok,
tényadatok alapján a városi fejlesztésekhez
szorosan illeszkedik és jelentős lakossági/vállalkozói igényt elégít ki.

a kérelem benyújtása
A kérelem kizárólag magyar nyelven, a dokumentumok csatolásával nyújtható be, a keret
kimerüléséig, de legkésőbb 2017. december
31-ig. Az adatlapok 1 eredeti példányban, minden más dokumentum 1 eredeti vagy hiteles
másolati példányban nyújtandó be. A kérelmet
az 1+1 programban résztvevők képviselője a
Városfejlesztési Iroda részére „1+1 program”
megnevezéssel nyújthatja be zárt borítékban
az alábbi címre: Szentendre Város Önkor-

mányzata, Városfejlesztési Iroda, 2000 Szentendre, Városház tér 3. A kérelem benyújtható
személyesen a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktatójában is.

benyújtandó dokumentumok
• Adatlap, amely tartalmazza a pályázó adatait, a kért pénzeszköz átadás összegét és a
tervezett kivitelezési munkák megnevezését.
• Műszaki adatlap, amely tartalmazza a tervezett beruházás főbb műszaki tartalmát, paramétereit, a főmérnöki és közútkezelői
jóváhagyást.
• Csatolmányok: az 1+1 programban résztvevő
polgári jogi társaság hitelesített jegyzőkönyve
(egyszemélyes résztvevő esetén nyilatkozata), mely alátámasztja a pályázaton való
részvételi szándékot illetve az alábbiakat: a
szerződésből vagy a nyilatkozatokból egyértelműen kell kiderülni, hogy pontosan hányan,
név szerint kik, és tagonként mekkora összeggel vesznek részt az együttműködésben, és kit
bíztak meg a képviseletükkel, milyen jogi formában és mindezeket aláírásaik hitelesítik; a
tervező, illetve kivitelező kiválasztásának igazolására legalább 3 árajánlat másolata az átláthatóság és ellenőrizhetőség érdekében; a
pályázók azon nyilatkozatát vagy igazolásait,
hogy a felújítással érintett útszakasszal szomszédos magántulajdonú ingatlanok birtokosait tájékoztatta a tervezett munkálatokról;
műszaki tartalom, a mennyiségek egyértelmű
meghatározásáva. A szükséges műszaki tervek költségei a teljes bekerülési összegbe beszámíthatóak, ﬁgyelembevételéhez előzetes
önkormányzati egyeztetés/hozzájárulás szükséges. A közműépítések műszaki terveinek
teljes költségét a pályázó(k)nak kell megelőlegezni. A pályázathoz lehetőség szerint kérünk csatolni: tervet, előzetes tervet vagy
vázrajzot.
További felvilágosítás kérhető
a +3620/943-8372 telefonszámon, valamint
a kosztek.gabi@szentendre.hu e-mail címen.
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emberségből jeles!
TAPASZTALAToK A SZENTENDrEI
rENDELŐINTÉZETBEN

A média a magyar egészségügyről jórészt elmarasztaló, negatív képet fest. Forráshiányos
az ágazat, nincs elég pénz a gyógyításra. A jó
szakemberek külföldre mennek dolgozni, nem
megfelelőek a munkakörülmények, a műszerezettség elmarad az európai átlagtól. Ilyen és
ehhez hasonló megnyilatkozások uralják a tájékoztatást.
Szentendre azonban kivétel. A dr. Pázmány
Annamária főigazgató által vezetett intézmény
megújult külsővel és egyre bővülő egészségügyi szolgáltatásokkal várja a város és
vonzáskörzete lakosságát. Az intézmény vezetőjének mindig vannak új ötletei, amelyekhez megkeresi és megtalálja a forrást, a kiváló
orvosokat, asszisztenseket. Meg tudja tartani
a dolgozókat, jó a hangulat és családias a légkör.
Jómagam 70 éven túl egyre gyakrabban látogatom az intézmény különböző szakrendeléseit. Nyugdíjas, egykor vezető beosztást
betöltő katona vagyok, aki jogosult lenne VIPbetegként a Honvéd Kórház látogatására is.
Legtöbbször a Szentendrei rendelőintézetet
választom.
Legutóbb a dr. Kántor Mihály főorvos úr rendelését kerestem fel, urológiai jellegű panaszommal. Amiért tollat fogtam: Az anyagilag
nem eléggé elismert dolgozók, messze túllépve munkaköri kötelességeiken, példát
adnak segítőkészségből és emberségből. Súlyosan mozgáskorlátozott emberként olykor
megoldhatatlan feladatokkal szembesülök. A
főorvos úr által felírt gyógyszert rövid időn
belül be kellett venni. A csúszós és jeges út
miatt nem tudtam a közeli gyógyszertárba elmenni. Az ott dolgozó asszisztens, Filepkó
Mónika, kérés nélkül felajánlotta, hogy elmegy
a receptet kiváltani a vizsgálatok közötti szünetben. Elmehetett volna a büfébe, kollégákkal
beszélgetni, de Ő a segítségét ajánlotta fel
nekem, a betegnek. Korábban nem ismertük
egymást. Ő csak az embert vette észre, aki segítségre szorul.
A rendelőben számtalan hasonló emberrel találkoztam. Csak néhányat nevet említek meg,
elnézést kérek, ha nem sorolok fel mindenkit,
akikkel betegségem okán összehozott a sors.
dr. Pázmány Annamária főigazgató, dr. Dragon
Pálné, dr. Kocsi Anikó, dr. Kántor Mihály, Irsay
doktornő, Lengyel Erzsi, Erika a diabetológiáról, és a sebészet minden dolgozója.
Szentendre kiemelkedik az ország hasonló intézményei közül, amelyben meghatározó
része van a kitűnő szakmai vezetésnek, a folyamatosan bővülő szolgáltatásoknak, a segítőkészségnek és emberségnek, amelynek
csak egyetlen példájáról írtam. A minőségi betegellátás ezt is jelenti, akkor is, ha nem korlátlanok a fejlesztés anyagi forrásai.
Köszönettel tartozunk városunk vezetésének
azért, hogy van korszerű szakorvosi rendelőnk, amelynek ambiciózus vezetője, kiváló orvosai és a jól felkészült szakdolgozók minden
tőlük telhetőt megtesznek egészségünk megóvása, a gyógyítás érdekében.
KoNCZ JÁNoS NyÁ.EZDS
SZENTENDrE Pro UrBE-DÍJASA
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Házasság hete Szentendrén
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.
részletes program: szentendrebaratai.hu

a molinón:
vomberg frigyes
2017 | február 13.
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Újabb ismerős arc köszönti a Szentendreiek a csúcson sorozat 11-es
út menti plakáthelyén a szentendreieket. a molinón ebben a hónapban
vomberg frigyes, a bocuse d’or nemzetközi főzőverseny mesterszakácsa szerepel, aki csapatával a 2017. január 24-25-én megrendezett,
lyoni verseny negyedik helyezettje volt, s ráadásként a legjobb hústálnak kijáró különdíjat is hazahozta.

A Paul Bocuse mesterszakácsról elnevezett esemény döntőjét minden
második évben, január végén rendezik meg Lyonban, s a világ egyik
legrangosabb főzőversenyének számít. Magyarország csapata korábban még sosem volt benne az első ötben, így az előkelő helyezésre
méltán lehet büszke Vomberg Frigyes, aki Széll Tamás csapatának „edzője” volt.
mi a szerepe a coach-nak egy-egy nemzetközi megmérettetésen?
A szerepem hasonló a karmesteréhez, koordinálom és ﬁgyelem az alkotói folyamatot. A csapat négy főből áll, a legfontosabb a versenyző,
illetve segédje, akik a konyhán belül tevékenykednek, a mindenkori
elnök pedig a kóstoló zsűriben vesz részt. A coach a konyhával tartja
a kapcsolatot, de nem nyúlhat az ételhez, csak az instrukciókat adja.
Hasonló ez az autóversenyzésben a Mitfahrer feladatával: milyen sebességgel, milyen kanyart vegyen be a versenyző. A coach fejében van
a teljes partitúra, s három ember munkáját kell összhangba hozni,
mindezt időre. A kulcsfeladat a coach kezében van, egy rossz döntéssel eldőlhet akár a teljes verseny kimenetele. Ez egy bonyolult csapatmunka, nagyon összetett szabályrendszerrel.

a versenyek előtt hogyan zajlik a felkészítés?
A versenyek előtt komoly időmérések, felkészítési szakaszok zajlanak,
erre e versenyre például szeptember óta készültünk. Heti hat napot vett
igénybe a felkészülés, de nagy odaadással, mindent félretéve dolgoztunk.

mi volt a verseny legizgalmasabb pillanata?
A verseny a kezdéstől a végéig folyamatosan izgalmas, mert állandó
kihívásoknak kell megfelelni. Időben nem lehet csúszás, és nehezíti a
munkát, hogy mindezt dübörgő lelátó mellett, a ﬁgyelem kereszttüzében kell végrehajtani.

az utóbbi évek vagy akár évtizedek tendenciájaként egyfajta gasztroforradalom szemtanúi lehetünk idehaza, melyben Ön is gasztroforradalmár. Úgy gondolom, ezzel a versennyel is sikerült a ﬁgyelmet a
magyarországi gasztrokultúra felé terelni.
Nagyon örülök, hogy elindult itthon egy átalakulás, ami a korábbi rossz
beidegződést, a rossz táplálkozási szokásokat felülírja. A magyarországi, egykori nagyon fejlett gasztrokultúra kiirtása után lassan sikerül
az elmúlt négy évtized kárait helyrehozni, és újraépítkezni. olyannyira,
hogy erre a versenyre sikerült hazánknak bejutni, ami nagyon nagy
eredmény. Hogy mennyi jut el ebből a fogyasztóhoz? Magyarország jó
hírét visszük, rólunk beszélnek, de egy csapásra a fogyasztó ízlése
ettől még nem változik meg, ugyanakkor a verseny hatással lehet a
szakmára, a gasztronómia szereplőire, s így ez húzóágazattá válhat.
Attól, hogy a Forma1-et nézzük, még nem vásárolunk jobb autót, de a
Forma1-ben megjelent eredmények visszaköszönhetnek a mindennapi
autógyártásban. Ugyanígy a főzőversenyen elért eredményeknek is hatása, húzóereje lesz a szakmára. Ettől azonban a hétköznapokban nyilván nem ezeket az ételeket fogyasztjuk majd…

…annál is inkább, mert ételkölteményeiket szemlélve hamarabb aszszociálhatunk festészeti kompozícióra, mint ﬁnom fogásra. Hogyan
sikerül egyensúlyban tartani a látványt az ízharmóniával?
A kompozícióban az íz legalább háromszoros szorzóval jelentkezik a
megjelenéshez képest, de ez a hétköznapi vendéglátásban is ugyanúgy
szabály: elsősorban ﬁnom legyen a feltálalt fogás, de legyen gyönyörű
a tálalása is. Az ételek elkészítéséhez a kreativitást folyamatosan fejleszteni kell, rengeteg tanulással, nyitottsággal, állandó megújulással.

mire a legbüszkébb, amit életében elért?
Nyerni egy Európa-bajnokságon és azután a Bocuse d’or világbajnokságán elnyerni a negyedik helyezést… kell ennél több? Nagyon büszke
vagyok a gyerekeimre, a lányom a reﬁben végzett, már egyetemista,
a ﬁam a református Gimnáziumba jár, most tizenegyedikes.
…és az utódok továbbviszik a szakmát?
Á, nem… nekik mindig van otthon egy hangos „szakácskönyvük”!

SZ. N.

Mély fájadalommal tudatjuk, hogy édesapánk,

Mészáros Lajos

január 21-én, 74 éves korában, váratlanul elhunyt.
Gyászolják ﬁa, Zsolt, lánya, Erika és veje, Gyula.
Hálás köszönetet mondunk mindazoknak,
akik utolsó útjára elkísérték!
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Tavasz Szentendrén a líra jegyében!
KULTÚRA
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TAVASZI FESZTIVÁL ArANy JÁNoS SZÜLETÉSNAPJÁTóL A KÖLTÉSZET NAPJÁIG

a tavasz múzsája a magyar irodalom és költészet remekeit hozza el
Szentendrére 2017. március 3. és április 11. között.

Arany János születésének 200. évfordulója után egy nappal, március
3-án a Szentendre Táncegyüttes és a Fitos Dezső Társulat megrázó
erejű táncjátékával indul a fesztivál. Az Irgalom! című, Arany-balladák
ihletettségében koreografált műben Pörge Dani, rebi néni, Ágnes aszszony, Dalos Eszti alakját idézik meg az alkotók.
Hamvas Béla születésének 120. évfordulóján két eseménnyel is adózunk az író munkássága előtt Szentendrén. A nemrég nyílt ofﬂine Centerben A bor ﬁlozóﬁája klasszikus és sokat idézett Hamvas-műből ad
elő részleteket rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színművész, csellón közreműködik Kántor Balázs, az operaház szólócsellistája, s közben a
szentendrei nemes nedű, a Kőhegybor négyféle változatát kínálják a
hallgatóságnak. A Pest Megyei Könyvtárban A valóságban felébredni
című, Hamvas Béla eddig ismeretlen szövegeit, fotókat, kéziratokat tartalmazó kiadványt mutatják be ﬁlmvetítéssel egybekötve március 21én. Március 24-én az íróról szóló dokumentumﬁlmet a P’Art Moziban
is levetítik, majd azt követően Szathmári Botond orientalista, vallásﬁlozófus beszél a ﬁlmről.
Szintén érdekes irodalmi kalandozásra hív az ofﬂine Center a Különbéke című esttel. Szabó Lőrinc lírájából válogat Adorjáni Bálint, s az
összeállítást sok zene és dal fűszerezi. Ferences triptichon címmel különleges misztériumjátékot mutatnak be a Pasaréti Színjátszókör és a
Csibe Kórus tagjai. Az előadás a kommunizmus ferences mártírjainak
állít emléket.
A szerető álma című előadásban Tóth Krisztina írásaiból fűzött zenéstáncos lírai kompozíciót láthatunk Takács Katival, Widder Kristóffal,
Ágoston Bélával és Mizsei Zoltánnal március 22-én a Városháza dísztermében.

Györgyi Anna

Balsai Móni

Horváth Erika

A zenei kínálat is oly színes lesz, mint egy friss tavaszi virágcsokor:
Tompos Kátya és a Fugato orchestra koncertjén a legnagyobb barokk
zeneszerző, Bach motívumainak újragondolt változatát hallgathatjuk
meg. Az együttes a minőségi könnyűzenét a mesterien megírt komolyzenével egyesíti. Borbély Mihály és zenekara most is a legjobb jazzmuzsikával vár, vendégük a tavaszi koncerten Fenyvesi Márton
gitárművész lesz. Az Elevenkertben nívós hazai együttesek lépnek fel:
az Ivan and the Parazol és az Európa Kiadó, és nem tréfa, április 1-jén
a PMK színháztermében fellép a Ghymes Együttes, fennállása 33 évének legjobb szerzeményeivel. A megunhatatlan történet, A muzsika
hangja minden korosztálynak szívet melengető pillanatokat tartogat.
A családi musicalt március 19-én adja elő a MúzsArt Színházi Egyesület társulata. A legkisebbeket a Katáng Együttes megzenésített versekből összeállított mesekoncertje várja, ami után kézműves foglalkozás
is lesz a gyerekeknek, de ezen a tavaszon fellép Szentendrén az Alma
Együttes is. A Tavaszi Fesztivál zenei programjait a hagyományos Virágvasárnapi koncert és a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Tavaszköszöntő koncertje zárja.
Tavaszi Fesztivál szenzációja Ingmar Bergman Persona című művének
szentendrei bemutatója lesz, melyet a Szentendrei Teátrum premierjeként láthatjuk idén, március 17-én a PMK színháztermében. A csodálatos, titkokkal teli történet női karaktereit Györgyi Anna, Balsai Móni
és Horváth Erika személyesíti meg.
A Bergman-művek kedvelőinek szóló másik csemege pedig a radnóti
Színház, immáron csak Szentendrén látható előadása, melynek főszereplői Szávai Viktória és Schneider Zoltán. Ők játsszák el a sokak által
ismert művet, mely két ember kapcsolatának állomásait veszi sorra
megrázóan őszinte megfogalmazásban. A Jelenetek egy házasságból
című darabot Bálint András rendezte.

Szarka Gyula

Szarka Tamás

premIer március 17. péntek, 20:00
március 24. péntek, 20:00

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

A Szentendrei Teátrum bemutatja:

koncert – 33 év dalaiból összállított válogatás

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

INGmar berGmaN: perSoNa
Belépőjegy: 3600 Ft

Jegyek elővételben válthatók
a szentendrei Tourinform Irodában (+36 26 317 966),
és online a szentendreprogram.hu oldalon.

április 1. szombat, 19:00
beST of GHymeS
Early bird: 3600 Ft
Belépőjegy: 4200 Ft

Jegyek elővételben válthatók a szentendrei
Tourinform Irodában (+36 26 317 966
és online a szentendreprogram.hu oldalon.
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Szentendrei Tavaszi fesztivál
proGramaJáNlÓ

március 3. péntek, 20:30

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

SzeNTeNdre TáNCeGyÜTTeS ÉS fIToS
dezSŐ TárSulaT: IrGalom!

Táncjáték Arany János balladái nyomán
Pörge Dani, Sinkó Tera, Dalos Eszti, Tuba Ferkó, rebi
néni, Ágnes asszony egy úton jár, a bűn útján, egyfelé
tart, a halálba. Kéjvágyuktól vezérelve az ördöggel
cimborálnak, s kínok kínjával ﬁzetnek. Egy bűnös sem
menekülhet a bűnhődés fájdalmától. Álnok, vétkes világunk pusztulásra van ítélve, s mindenkinek a halál
vet puha ágyat.
Zeneszerző: Ifj. Csoóri Sándor | Dramaturg: Kocsis
rozi. Díszlet-és jelmeztervező: Michac Gábor
Koreográfusok: Kocsis Enikő és Fitos Dezső
rendező: Fitos Dezső
Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei
Tourinform Irodában (+36 26 317 966)
és online szentendreprogram.hu oldalon.

március 4. szombat, 17:00

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

fereNCeS TrIpTICHoN

Közösségi misztériumjáték a kommunizmus ferences
mártírjainak és hőseinek emlékére. Az előadásban a
Pasaréti Színjátszókör és a Csibe Kórus tagjai vesznek
részt. Írta és összeállította: Meskó Zsolt
A belépés díjtalan! Az elődást az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatja.

március 7. kedd, 19:30

DMH Barlang (Duna-korzó 11/A.)

borbÉly mŰHely Jazz Klub

Házigazda a Borbély Műhely:
Borbély Mihály – szaxofon, fúvós hangszerek
Tálas Áron – zongora | Horváth Balázs – bőgő
Baló István – dob | Vendég: Fenyvesi Márton – gitár
Belépőjegy: 1200 Ft, diák/nyugdíjas: 1000 Ft
Jegyek válthatók a helyszínen, kezdés előtt egy órával.
A program az NKA támogatásával jön létre.

március 10. péntek, 19:00

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

fuGaTo orCHeSTra & TompoS KáTya:
Ha ezT baCH HallaNá...

Barokk utórezgések a művészi könnyűzenében
A háromszoros Fringe-közönségdíjas Fugato orchestra a hazai zenei élet egyik legsokoldalúbb formációja. Az együttes egyesíti a minőségi könnyűzenét a
mesterien megírt komolyzenével.
A már külföldön is sikerrel bemutatott Ha ezt Bach hallaná című koncert izgalmas Bach-feldolgozásokból, régizenei elemeket átörökítő szerzeményekből, valamint
a barokkból is inspirálódó, a „progresszív rock” virágkorában keletkezett művek kamaraátirataiból áll.
A koncert vendége Tompos Kátya színésznő, aki a Valami Amerika 2 című ﬁlmben csillogtatta meg először
énektudását. Énekesnőként otthonosan mozog a jazz,
a pop és a világzene világában.
Belépőjegy: 2900 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei
Tourinform Irodában (+36 26 317 966)
és online a szentendreprogram.hu oldalon.

március 11. szombat, 10:00
DMH Barlang (Duna-korzó 11/A.)

KaTáNG: adorJáN TorTáJa

– mesekoncert
A Katáng zenekar a gyerekeknek írt dalokon, megzenésített verseken keresztül kíván szólni az egész családhoz. Sajátos zenéjük a kelta, magyar, klezmer és
balkán népzene hangulataiból merít és jeles magyar
költők verseiből táplálkozik. Bensőséges hangulatú
dalaikból mesék kerekednek ki, amelyek megmozgatják a gyerekek és a felnőttek fantáziáját. Ennek a világképnek fontos eleme a természet szeretete, az állatok,
növények, a természeti jelenségek, így a folyók, források, erdők, mezők világa.
Belépőjegy: 1500 Ft
Jegyek válthatók a helyszínen, elővételben és kezdés
előtt egy órával.

KULTÚRA
premIer március 17. péntek, 20:00
március 24. péntek, 20:00

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)
A Szentendrei Teátrum bemutatja:

INGmar berGmaN: perSoNa

Elisabeth Vogler: Györgyi Anna | Alma: Balsai Móni
Doktornő: Horváth Erika
Színpadi változat: Garai Judit
Díszlet- és jelmeztervező: Klimó Péter
Dramaturg: Garai Judit | Zeneszerző: Nyitrai László
Világítástervező: Vida Zoltán
Produkciós asszisztens: Kovács Henrietta
rendező: Hidvégi Nóra
Ingmar Bergman csodálatos, titkokkal teli története a
valóság és a képzelet határán mozog. Az emberi lélek
kiváló ismerője női karakterek életén, gondolatain keresztül visz minket egyre mélyebbre és mélyebbre a
személyiség kiismerhetetlen, sérülékeny rétegeibe.
Mikor jön el az a pont, amikor egy híres színésznő feladja karrierjét, s ráadásul képtelen megszólalni? Ki az,
aki segíthet neki, hogy visszatérjen a mindennapokba?
Egyáltalán vissza akar-e térni? Mindenesetre egy
ápolónő megpróbálja a lehetetlent. De vajon mi ennek
az ára?
Belépőjegy: 3600 Ft
Jegyek elővételben válthatók
a szentendrei Tourinform Irodában (+36 26 317 966),
és online a szentendreprogram.hu oldalon.

március 22. szerda, 19:00

Városháza díszterme (Városház tér 3.)

a SzereTŐ álma

Tóth Krisztina írásai zenével tánccal körbevéve
Előadja: Takács Kati
Közreműködnek: Ágoston Béla,
Mizsei Zoltán, Widder Kristóf
Háttér-képek: Magyarósi Éva
Tóth Krisztina írásaiban, a pontos helyzet- és emberismeretének kíméletlensége többnyire a legváratlanabb
pillanatokban és szituációkban humorral oldódik, mert
Ő a hétköznapokat, az emberi esendőséget, kicsi drámáinkat, botlásainkat, szerelmeinket olyan éles megvilágításba helyezi, amelyben apróságaink költészetté
emelkednek és a helyzetek groteszkségének köszönhetően, hol pirulva, hol felszabadultan nevetve ismerünk rá magunkra és kicsi világunkra, és ez üt igazán
szíven, ez vezet a katarzishoz.
Belépőjegy: 2000 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei
Tourinform Irodában (+36 26 317 966) és online a
szentendreprogram.hu oldalon.

április 6. csütörtök, 19:00
április 7. péntek, 19:00

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

JeleNeTeK eGy HázaSSáGbÓl

A radnóti Színház előadása
Marianne: Szávai Viktória
Johan: Schneider Zoltán
Fordította: osztovits Cecília
Dramaturg: Hárs Anna
Jelmez: remete Kriszta
Díszlet: Khell Zsolt
Video: Bálint Dániel
Világítás: Baumgartner Sándor
A rendező munkatársa: Őri rózsa
rendező: Bálint András
Ingmar Bergman egy sor nagyszerű ﬁlm elkészítése
után írta és rendezte meg 1973-ban Marianne és
Johan történetét, melyben könyörtelen pontossággal
és végtelen empátiával beszél két ember kapcsolatának bonyolultságáról. Mint a dráma előszavában írja:
„Valahogy megszerettem ezt a két embert, míg velük
foglalkoztam. Eléggé ellentmondásosak lettek, néha
félénkek, gyerekesek, néha egészen felnőttek. rengeteg butaságot összebeszélnek, néha meg valami okosat mondanak. Félénkek, vidámak, önzők, buták,
kedvesek, okosak, önfeláldozók, ragaszkodók, mérgesek, szelídek, szentimentálisak, kiállhatatlanok és
szeretetreméltók. Egyszerre.”
Belépőjegy: 3100 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei
Tourinform Irodában (+36 26 317 966), és online a
szentendreprogram.hu oldalon.
További programok: www.szentendreprogram.hu és
a Szentendrei Tavaszi Fesztivál programfüzetében!

fesztivál

Tavaszi fesztivál
kedvezményes jegyek

Nem tud választani a gazdag programkínálatból? Ne maradjon le semmiről,
keresse a fesztivál early bird-jegyeit és
bérletakcióit!

early bird jegyek
a leggyorsabbaknak

03.25. IVAN AND THE PArAZoL koncert
2500 Ft helyett 1900 ft
04.01. BEST oF GHyMES koncert
4200 Ft helyett 3600 ft
04.07. EUróPA KIADó koncert
2500 Ft helyett 1900 ft
A jegyek elővételben (az első 100 db)
kaphatók a Tourinform irodában és a
szentendreprogram.hu oldalon.

bergman-bérlet

03.10. TompoS KáTya
& fuGaTo orCHeSTra KoNCerTJe
03.24. INGmar berGmaN: perSoNa
04.06. INGmar berGmaN: JeleNeTeK
eGy HázaSSáGbÓl
9600 Ft helyett 8000 ft

Hamvas-bérlet

03.22. a SzereTŐ álma
– Tóth Krisztina írásai, Takács Kati
előadásában zenével, tánccal
03.31. HamvaS bÉla:
a bor fIlozÓfIáJa
– rátóti Zoltán estje zenével
és borkóstolóval
04.11. KÜlÖNbÉKe
– Szabó Lőrinc,
ahogy Adorjáni Bálint látja
8000 Ft helyett 6400 ft
Jegy- és bérletvásárlás:
Tourinform Szentendre
Dumtsa Jenő u. 22.
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10-18 óráig.
Telefon: +36 26 317 966
E-mail: tdm@szentendre.hu
További részletek a jegyértékesítés
feltételeiről: szentendreprogram.hu
és a www.jegy.hu oldalon
A helyszíneken kezdés előtt egy órával.
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„Nagyjából ezerig számoltam…”
KULTÚRA

Kovácsics róbert éveken keresztül számítógépek kereskedelmével és
javításával foglalkozott. Egy alkalommal betért hozzá Siklósi Kálmán
újságíró, és letett az asztalára két ún. analóg, vagyis ﬁlmes gépet azzal,
hogy ezek a gépek már leszerepeltek, véget ért a korszakuk, de műszaki emberként nem akarja kidobni. Ez nagyjából hat-hét éve lehetett.
S ekkor elindult egy lavina.
„Nekem sem volt szívem kidobni a gépeket, ezért ott hagytam az asztalon. Az ügyfelek pedig, akik jöttek hozzám, meglátták, és mivel ők
sem akarták, hogy gépeik a szemétdombon végezzék, és úgy gondolták, hogy nálam jó helyen lesznek, elhozták hozzám. rövid idő elteltével arra lettem ﬁgyelmes, hogy tetemes mennyiségű gép gyűlt össze,
amelyek között volt sok értékes, komoly gép is” – mondta a gyűjtemény tulajdonosa.
Más módon is szaporodott a kollekció: róbert kedvenc szórakozása
ugyanis a Petőﬁ csarnok és a bolhapiacok látogatása volt, ahol évekkel
ezelőtt nagy választékban voltak értékes fényképezőgépek elfogadható áron.
A kicsit idősebb korosztálybeliek még biztosan emlékeznek a Praktika
fényképezőgépekre, vagy a Leica-ra, Zenitre – elsősorban ezekből tevődik össze a gyűjtemény. De vannak köztük Mamya márkájú proﬁ
gépek, van olyan, ami Grosics Gyuláé volt, és van olyan, ami 1936-os
olimpiára készült. És akkor róbert „vérszemet” kapott, hirdetéseket
adott fel, vagy az ügyfeleinek extra szolgáltatást nyújtott, cserébe a
régi fényképezőgépeikért. Amikor a gázkazánja elromlott, a gázszerelő
egy kisebb gyűjteményt ajándékozott neki, ellenszolgáltatás nélkül. Lehetne még sorolni honnan, hogyan gyűlt össze az ezerféle gép, a lényeg: mostanra már olyan mennyiség lett belőle, hogy állítólag Európa
legnagyobb gyűjteményei közé tartozik.
„Nagyjából ezerig számoltam, de most már nem is számolom. Ma már
csak az értékesebbeket, a kuriózumokat, a technikai nóvumokat gyűjtöm, mivel a gépek kezdenek kitúrni a lakásból.”
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És hogy mi lesz a gyűjtemény sorsa? Kovácsics róbert csak széttárja
a kezét, kicsit lemondóan, kicsit szomorúan. Nagyon szeretne már valamilyen megoldást találni rá, de eladni nem tudja, mert egyszerűen
nem tud megválni tőlük. Próbálkozott vele, hirdette, feltette a honlapokra, de amikor jöttek érte, nem tudott megválni egyiktől sem, sőt, inkább tovább szaporította a gyűjteményt. „Kiállításra nagyon szívesen
odaadnám, vagy ha valaki esetleg egy-az-egyben megvenné, hogy a
gyűjtemény egyben maradjon – abba szívesen belemennék.”

A Pest Megyei Könyvtár olvasótermében látható kiállítás ízelítőt ad a
gyűjteményből. Szeretettel várják az érdeklődőket, és azokat, akik szívesen idézik fel egy nem is olyan letűnt kor tárgyi emlékeit.

Könyvek öltöztetője

Így nevezték egy korábbi írásban Dukay Barnát, a Városháza Galérián most
kiállító tipográfus művészt. Találó cím, mert egy tipográfus valóban öltöztet,
egy könyv, egy újság „felső ruházata” a borító. Könyvek esetében mindegyiknek más arca lesz, folyóiratoknál pedig egyfajta folyamatosság szükséges
minden lapszámon. Belül már a tartalom, a szöveg jellege, az illusztrációk
száma köti meg vagy készteti szárnyalásra a tipográfust. De Dukay Barna
szerint a legfontosabbak soha nem sérülhetnek: az olvashatóság, az áttekinthetőség, a ﬁgyelem felkeltése és ébren tartása, az egységes stílus.
Dukay Barna tervezőként, tördelőszerkesztőként, sőt időnként fotósként
dolgozik már több mint tizenöt éve az országos Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál, a Lengyel Kutatóintézet és Múzeumnál és a Bem Egyesületnél. Ezekből a munkákból – Polonia Wegierska, Glos Polonii, kiállítási
katalógusok, könyvek borítói és logótervek – láthatnak az érdeklődők egy
válogatást a Városháza Galérián február 28-ig. A kiállítás megtekinthető a
hivatal ügyfélfogadási idejében.
A képen: Dukay Barna, Virágh József, a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum
igazgató-helyettese, a kiállítás megnyitója, valamint Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester.

városi jelmezbál világsztárokkal
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a hagyományőrző céllal elindított Szentendre városi Jelmezbál második évada fantasztikus jelmezparádéval, remek bulival zajlott. Január
28-án a csikorgó fagy ellenére forró hangulat uralta a táncparkettet a móricz gimi tornacsarnokában, a legjobb hazai partyzenekar, az alibi
zenéjére.

Az egykori szerb nobel-bálok az arisztokrácia,
a helyi tisztségviselők, gazdag nobilitások
részvételével, formális keretek között, az akkori etikett szerint zajlottak. Ugyanebben az
időben, a 18. században rendezték a purgerbálokat is, ahová a kereskedőtől a szatócsig
minden rendű és rangú szentendrei hivatalos
volt. A Szentendre Városi Jelmezbál ötletgazdája, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester
ezt a hagyományt élesztette újjá, ötvözve a
Művésztelep régi, vidám és kötetlen jelmezbáljaival. A tavaly debütált rendezvény idén is
sok száz szentendreinek és ideérkező vendégnek kínált vidám órákat a ködös, január végi
hidegben.
Szentendrén különösen magas az egy macskakőre jutó kreatívok száma, így borítékolható
volt, hogy a városi bál idén is bővelkedik művészi ihletettséggel elkészített jelmezkölteményekben. Volt itt bájosan csetlő-botló törpe,

megelevenedett, színes rubik-kocka, rock- és
popsztárok, menő táncosﬁúk a 80-as évekből,
Abba együttes ezüstszerkóban és holdjáró cipőben, boszorka tánckórus, macskák, rokokóruhás arisztokraták, kalózok minden mennyiségben, és volt „We are the world” megakoncert a legnagyobb sztárokkal, ahol maga
Michael Jackson és Freddie Mercury is énekelt.
A zsűritagok is kitettek magukért: „Brezslin
Elvtárs” mellkasa kitüntetésektől dagadt, a
„Kastélykert”, azaz a hölgy talpig zöldben,
angolosan nyírt bukszuskalapban hódított, a
műsorvezetők, Galamb és Török olivér egész
este sziporkáztak, a tombolanyereményeket
Szörnyella de Frász osztotta. Az Alibi együttes
a világ legjobb számait hozta el, így egész
este ment a tánc, s hajnali kettőkor, a program
zárásakor csak nehezen indultak a táncos
lábak hazafelé.

Köszönjük a ﬁnom fogásokat a Corner Szerb
Étterem, a Mjam, a Forráspont, a Maharaja, a
Járokszállási Fogadó, a Görög Kancsó, a Helyi
Termék Szövetkezet, a Christine, a Casa Piadina, a Dressing Bt., a SzilVanilla, a La Mia, a
Szamos Cukrászda, az otrantó Pizzéria, a La
Fiesta, a StE Étterem és Pub, a Szilágyi és a
Hidasi pékség jóvoltából, illetve Szentendre
művészeinek, vállalkozóinak az értékes tombolanyereményeket és a jelmezbál győzteseinek felajánlott, sok-sok ajándékot!
a farsangi szezon Szentendrén itt még
nem ér véget, február utolsó hétvégéjén a
télűző farsangi Karneválra várunk mindenkit!
programok lapunk hátoldalán, illetve
online: facebook/Szentendrei Karnevál
www.iranyszentendre.hu

15

16

OKTATÁS

a tizedik félévvel folytatódnak
a szenior kurzusok!

Örömmel jelezzük minden érdeklődőnek, hogy március elejétől,
immár 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 47 46 (dr. Jászberényi József), az egyeztetési emailcím: korkozpont@gmail.com
A kurzusok tandíja: 10 000 forint (áfával, és semmilyen egyéb
pluszköltséget nem kérünk.
Minden kurzus 7 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. péntek, 12:15-13:45)
2. Angol II-III. szint
(Kaszap réka, indulás: március 9. csütörtök, 10 óra)
3. Angol IV-V. szint
(Kaszap réka, indulás: március 9. csütörtök, 12 óra)
4. Társalgás angolul VI. szint
(Kaszap réka, indulás: március 9. csütörtök, 14 óra)
5. olasz kezdő IV. szint
(dr. Pollmann Teréz, indulás: március 22., szerda, 10:00-11:30)
6. Spanyol kezdő
(Marton Beáta, indulás: március 7., kedd, 18:00 -19.30)
7. Német kezdő
(Spitzer Petra, indulás: március 17. péntek, 9:00-10:30)
8. Német III. szint
(Spitzer Petra, indulás: március 17. péntek, 10:45-12:15)
9. Kezdő számítástechnika
(Lévai István, indulás: március 13., hétfő, 15:20 – 17:20)
10. Haladó számítástechnika
(Lévai István, indulás: március 13. hétfő, 17:30-19:30)
11. Geopolitika
(dr. Jászberényi József, indulás: március 13. hétfő, 17 óra)
12. Gyógyító jóga
(Máté Erika; indulás: március 14., kedd 14:30–16:30)
13. Szenior örömtánc
(Novák Mária, indulás: március 9. csütörtök, 11 óra)
14. Szenior torna
(Fodor Éva, indulás: 03.10., 11 alkalom, minden péntek 09-10 óra)
Várjuk az 50 év feletti szentendrei és környéki lakosok jelentkezését! Tanulni sohasem késő!
ArANyKor KÖZPoNT SZENTENDrE
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„bízz magadban”

Szentendrei rotary Tanulmányi Ösztöndíj 2017.

a rotary Club Szentendre pályázatot hirdet 9-13. osztályos,
Szentendrén tanuló diákok számára.

A pályázat nyertese, a „2017. évi Szentendrei rotary Ösztöndíjas” 100 000 forint értékű támogatásban részesül, melyet
a választott tanulmányai – szakmai vagy tanulmányi utak –
költségeire, illetve a tanulmányokhoz szükséges eszközök
beszerzésére fordíthat. A pályázaton 2 különdíjat is kiosztunk 50-50 000 Ft értékben, valamint a legjobb hét pályázatot benyújtó diák oklevélben és 5000 Ft értékű
könyvutalványban részesül.

Kik vehetnek részt a pályázaton?
Azok a Szentendrén tanuló 9-13. osztályos diákok, akik legalább egy tárgyból kiemelkedő, dicséretes, esetleg országos
versenyeken jó helyezést értek el, vagy valamilyen tudományágban, művészeti területen, illetve sportágban átlagon
felüli teljesítményt értek el. (rotary-tagok és más támogatók
gyermekei, hozzátartozói nem pályázhatnak!)

Hogyan lehet pályázni?
A pályázat két részből áll: 1 írásos pályázat, 2. a 10 legjobbnak ítélt pályázó beszélgetésen vesz részt.
benyújtási határidő: április 23.

részletes pályázati feltételek: a www.rcszentendre.hu és
a www.facebook.com/rotary.club.szentendre oldalakon,
valamint a támogató középiskolák koordináló tanárainál.
A pályázatot segíti a szentendrei Ferences Gimnázium,
Móricz Zsigmond Gimnázium, II. rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Gimnázium, valamint a református Gimnázium.

vegyél jegyet, támogasd
a szentendrei diákokat!

A rotary Club Szentendre új ösztöndíjat
indít idén a jegy.hu online portállal együttműködve. A Szentendrén tanuló diákok
tanulmányait, céljait segítő ösztöndíj-pályázathoz 2 millió forintot gyűjtenek össze.
Mindehhez nem kell mást tenni, mint a jegy.hu felületén rákattintani a kiválasztott koncertre vagy színházi előadásra.
A kosárba tett jegyeidnél a ﬁzetés előtt a rendszer automatikusan felteszi a kérdést, hogy adományozol-e a rotary
Clubnak 150 Ft-ot. Egy pipa, és máris a kedvezményezett
különszámláján az összeg! A tervek szerint február 15-től
kedvezményezett a rotary Club Szentendre, addig a Máltai
Szeretetszolgálatot tudod adományoddal segíteni.

Jó lenne csak a festészettel foglalkozni…
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Tiszalökön született, de majdnem 30 éve
Szentendrén él. miért éppen a városunkat választotta második otthonának?
Elsősorban művészeti híre és vonzása miatt.
A festés, a rajzolás gyerekkorom óta vonzott,
már hatéves koromban Murillo-képeket másoltam. Tanáraim is azt ajánlották szüleimnek,
hogy művészeti iskolába adjanak, de én akkor
inkább a népszerű rádió-tévé műszerész szakmát választottam. Emellett viszont képeztem
magam, rendszeresen jártam nyári művészeti
táborokba, ahol sokat tanultam a művész tanároktól, például Bényi tanár úrtól. A festészethez való kötődésemet erősítette, amikor
2000-ben elvégeztem egy festménybecsüs iskolát.

ekkor kezdett el festeni?
Igen. Egy erőteljes igény, egy belső tűz késztetett, hogy elinduljak ebbe az irányba. Autodidakta módon tanultam, másoltam a nagyok,
például Van Gogh, Cezanne képeit. Elsősorban
a külföldi impresszionisták és a nagybányai
festészet hatott rám, példaképeim voltak Zsögödi Nagy Imre, Cziffer Sándor, Boldizsár István, Ferenczy Károly.

Úgy tudom, leginkább szentendrei városképeket fest.
Igyekszem azt festeni, amit el lehet adni, ami
tetszik az embereknek. Hétvégenként gyakran
kitelepülök a korzóra. olajjal festek, képeim
főleg Szentendrét ábrázolják, de úgy látom,
igény van az ismert budapesti látványosságokra is. Szívesen festek rendelésre is, például fénykép alapján. Az utóbbi időben
kialakult a saját stílusom, egy rám jellemző
színvilággal. Ebben az aranyokker és annak
tónusai dominálnak, kék és zöld egyáltalán
nincs benne. Ettől meleg hatásúak lesznek a
képek, és beleillenek bármilyen enteriőrbe. Az
a tervem, hogy amiket idáig megfestettem színesben, vagy tussal rajzoltam, újra megfestem
ezekkel a meleg színekkel. Ezért is adtam
honlapomnak azt a címet, hogy Szentendre
aranyban.

milyen gyakran fest?
Változó. Ha van feladat, akkor igyekszem minden nap festeni. Gyakran három állványon is
dolgozom egyszerre, és ahogy az időm engedi, vagy ahogy az ihlet jön, nekiállok, és
előbb-utóbb elkészülnek. Sajnos az anyagi
dolgok előteremtése, vagyis a pénzkereset
szükségessége sok időmet elveszi. Sokan
azért festenek, mert megnyugtatja őket, de
nálam ez nem így van. Munka közben nagy érzelmi hullámzásokat tapasztalok magamon, s
amikor már majdnem kész, és tetszik is, akkor
jön az örömfestészet.
Tagja volt az Ikon csoportnak, de már eltávolodott tőlük. miért?
12 évvel ezelőtt alapító tagja voltam az egyesületnek, de mára a tagok egy része kilépett a
csoportból, én két évvel ezelőtt. Sokat tanultam az Ikon csoportban, különösen Pirk Lászlótól, Lukács Tibortól, Pistyur Imrétől és a
sajnos ﬁatalon elhunyt Lukács Jánostól. De
építő jellegű kritikákkal segített Balogh László,
Bihon Győző, Deim Pál is, nekik is nagyon
hálás vagyok.

Úgy érzi, hogy a festés révén kiteljesedett az
élete?
Nem tartom magam művésznek, azt mondanám, hogy ügyes kezű vagyok. úgy érzem,
sokat kell még tanulnom, életem végéig szeretnék fejlődni ﬁzikai, lelki, szellemi téren. 67
évesen abban a korban vagyok, amikor az
ember kinyílik, és jobban érdeklődik a transzcendens iránt. Az utóbbi években elindultam
egy spirituális irányba, tanultam reikit, szellemgyógyászatot. Mindez tágítja az ember
szemléletét, segít felfedezni a hétköznapi viselkedés szellemi hátterét. Jó lenne csak a
festészettel foglalkozni, akkor biztosan más
irányt venne a fejlődésem.
Mezei Sándor képeit a www.msmester.eu és a
www.szentendreingold.com honlapokon lehet
megtekinteni.

Évkezdő eszmecsere

Január 26-án szokatlan évkezdő összejövetelre került sor a Ferenczy Múzeumban.
Gulyás Gábor múzeumigazgató kötetlen
beszélgetésre hívta a szentendrei művészeket és művészetkedvelőket, akik nemcsak a múzeum strukturális változásairól
– intézmények leadásáról és átszervezésekről, valamint az elmúlt év programjairól,
sikerekről és nehézségekről, s legfőképpen azok tanulságairól értesülhettek,
hanem 2017 terveiről és kiállításairól is. A
baráti hangulatú délután során elismerések és kritikák, ötletek és javaslatok egyaránt elhangzottak. A múzeumvezetés
szándéka szerint ezek a mindenki számára hasznos és fontos találkozók a jövőben rendszeressé válnak.
r. ZS.

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonproﬁt Kft. r.A.J.Z. rejtett Anekdoták Játékos
Zivatara című kiállítása nyílik meg 2017. február 14-én, 18 órakor a MANK Galériában (Szentendre, Bogdányi u. 51.). Köszöntőt mond: dr. Hóvári János, a MANK Nonproﬁt Kft. főigazgatója,
a kiállítást megnyitja: Nagy Barbara képzőművész, közreműködik: Sáry László és Sáry Bánk zeneszerzők.
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programok
KIállíTáS

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

SZENTENDrE TErEM
február 17. péntek 18.00
KÖzÉpKezdÉS
Vinkler Zsuzsi kiállítása
A vendégeket üdvözli Gulyás Gábor múzeumigazgató
Köszöntőt mond Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester
A kiállítást megnyitja Somlai-Fischer
Ádám, Prezi társalapító, vezető művész
Megtekinthető április 2-ig, keddtől vasárnapig 10.00–18.00 között

VÁroSHÁZ GALÉrIA
Városház tér 3.
lapozÓ
15 év közös munka a magyarországi
lengyel sajtóért
Dukay Barna tipográfus kiállítása

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
február 14. kedd 18.00
r.a.J.z.
rejtett Anekdoták Játékos Zivatara
Köszöntőt mond dr. Hóvári János, a
MANK nKft. főigazgatója
Megnyitja Nagy Barbara képzőművész
Közreműködik: Sáry László és Sáry
Bánk zeneszerzők
Megtekinthető március 6-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 között

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
március 1. szerda 18.00
SzeNTeNdre SzaloN
Vendég: Mécs László hegymászó

PETŐFI KULTUrÁLIS ÉS
HAGyoMÁNyŐrZŐ EGyESÜLET
Stéger köz
február 24. péntek 18.00
„leHeT JÓl IS..."
Képzőművészeti barangolások
Molnár János festő és graﬁkus vetítettképes előadása
március 3. péntek 18.00
IdŐKorTyolÓK

Szőke István Attila könyvbemutató előadása

FrANGIPANI STúDIó SZELLEMI
MŰHELy
Bartók B. 5/B.
február 24. péntek 18 óra
ÉN-feJlŐdÉS KISGyermeKKorbaN
A kisgyermek természetes vallásossága és a felnőttek közvetlen hatása
a gyermek fejlődésére
Silye Imre előadás-sorozata
Vámos Eszter dalaival
Előzetes jelentkezés szükséges:
06-30-488-7332, www.frangipani.hu

SzíNHáz

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
március 14. kedd, 19:00
dumaSzíNHáz: duma aKTuál
Fellépők: Hadházi László,
Kovács András Péter és Litkai Gergely
Műsorvezető: Lovász László
Belépőjegy: 3100 Ft
Jegyek válthatók a PMK portáján
(310 222), a dumaszinhaz.hu és a
jegy.hu oldalon.

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
április 4. kedd 18:00
NINCS IdŐ GÓlÖrÖmre
BÖDŐCS TIBor ÖNÁLLó ESTJE
Vendég: Tóth Edu
Belépőjegy: 3100 Ft
Jegyek elővételben válthatók a Tourinform Irodában (317 966) és a tixa.hu oldalon.

zeNe

PóTKULCS KÁVÉZó
Fő tér 11.
február 17. péntek 19.30
KeSzeI JaNa HarmoNIKázIK
PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
február 25. szombat 18.00
zorba – a GÖrÖG
Musical két részben
Az Ivancsics Társulat előadása

rEForMÁTUS GIMNÁZIUM
KÁPoLNÁJA
Áprily Lajos tér 5.
március 31. – április 1.
péntek-szombat, 14:00 – 19:00
Ix. orSzáGoS verSeNy
a TovábbKÉpzŐ ÉvfolyamoKra
JárÓ TaNulÓK Számára
oltai Adrienne emlékére
Az oktatási Hivatalmegbízásából szervezett országos művészeti verseny
A belépés díjtalan
rEForMÁTUS GIMNÁZIUM
KÁPoLNÁJA
Áprily Lajos tér 5.
április 2. vasárnap, 11:00
Ix. orSzáGoS verSeNy
a TovábbKÉpzŐ ÉvfolyamoKra
JárÓ TaNulÓK Számára
GálaKoNCerT
A belépés díjtalan

GyereKeKNeK

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
február 24. péntek 16.00
Holle aNyÓ
A Fabula Bábszínház 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

február 13. hétfő
16.30 MI EZ A CIrKUSZ? (86’)(12) – A
világhírű recirquel társulatról
18:00 AZ ÁLLAMPoLGÁr (109’)(12) Vranik roland ﬁlmje
20:00 AZ ALAPÍTó (115’)(12) - a McDonald story, főszereplő: Michael Keaton

Globe díj 2017. A legjobb ﬁlm- drámai
kategória
20:05 A SÖTÉT ÖTVEN ÁrNyALATA
(119’)(18) f: Dakota Johnson, Jamie
Dornan és Kim Basinger

február 19. vasárnap
14:15 LEGo BATMAN: A FILM (104’)(6)
16.10 JACKIE (100’)(16) főszereplő: Natalie Portman
18:00 oroSZLÁN (118’)(12) f: rooney
Mara, Dev Patel, Nicole Kidman
20:05 A SÖTÉT ÖTVEN ÁrNyALATA
(119’)(18) f: Dakota Johnson, Jamie
Dornan és Kim Basinger
február 20. hétfő
16.00 A SÖTÉT ÖTVEN ÁrNyALATA
(119’)(18) f: Dakota Johnson, Jamie
Dornan és Kim Basinger
18:05 oroSZLÁN (118’)(12) f: rooney
Mara, Dev Patel, Nicole Kidman
20:10 PATErSoN (118’)(12) - Jim Jarmusch ﬁlmje

február 14. kedd
17.00 MArINA ABrAMoVIC- A TÁVoLSÁG, AMI ÖSSZEKÖT (86’)(16)
18:30 PALACKPoSTA (112’)(16) CINEBooK SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:30 TÉKASZTorIK (100’)(12) a Goldenblog-díjas blogíró és humorista
első ﬁlmje

február 21. kedd
16.40 TÉKASZTorIK (100’)(12) a Goldenblog-díjas blogíró és humorista első
ﬁlmje
18:30 MADÁrKÁK (99’)(16) LÉLEKMoZI
SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:15 HoLDFÉNy (112’)(16)

február 16. csütörtök
13.50 LEGo BATMAN: A FILM (104’)(6)
15.45 TÉKASZTorIK (100’)(12) a
17:30 HoLDFÉNy (112’)(16) Golden
Globe díj 2017. A legjobb ﬁlm- drámai
kategória
19:30 ErNELLÁÉK FArKASÉKNÁL
(81’)(16) NyISD KI A SZEMED!
SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)

február 23. csütörtök
18:00 oroSZLÁN (118’) (12) f: rooney
Mara, Dev Patel, Nicole Kidman
18.35 KITŰNŐK – Török Katalin beszélgetéssorozata
20:05 JoHN WICK: 2. FELVoNÁS
(122’)(18) főszereplő: Keanu reeves

február 15. szerda
16.30 MArINA ABrAMoVIC - A TÁVoLSÁG, AMI ÖSSZEKÖT (86’)(16)
18:00 JACKIE (100’)(16) főszereplő:
Natalie Portman
19.45 A SZÁMoLÁS JoGA (127’)(12)
férﬁ főszereplő: Kevin Costner

február 17. péntek
15.00 PArTI MEDVE – kiállítás megnyitó
16:10 LEGo BATMAN: A FILM (104’)(6)
18:00 JACKIE (100’)(16) főszereplő: Natalie Portman
20:00 A SÖTÉT ÖTVEN ÁrNyALATA
(119’)(18) f: Dakota Johnson, Jamie
Dornan és Kim Basinger
február 18. szombat
14:00 LEGo BATMAN: A FILM (104’)(6)
16:00 ArANy (121’)(16) f: Matthew
McConaughey
18.05 HoLDFÉNy (112’)(16) Golden

február 22. szerda
16.00 A SÖTÉT ÖTVEN ÁrNyALATA
(119’)(18) f: Dakota Johnson, Jamie
Dornan és Kim Basinger
18:05 PATErSoN (118’)(12) - Jim Jarmusch ﬁlmje
20:10 ArANy (121’)(16) f: Matthew
McConaughey

február 24 . péntek
16:10 LEGo BATMAN: A FILM (104’)(6)
18:00 KoJoT (126’)(16) Kostyál Márk
ﬁlmje
20:15 JoHN WICK: 2. FELVoNÁS
(122’)(18) főszereplő: Keanu reeves

február 25. szombat
14:00 LEGo BATMAN: A FILM (104’)(6)
16.00 A SZÁMoLÁS JoGA (127’)(12)
férﬁ főszereplő: Kevin Costner
18:15 KoJoT (126’)(16) Kostyál Márk
ﬁlmje
20:30 ArANy (121’)(16) f: Matthew
McConaughey
Programok: partmozi.hu

2017 | február 13.

PROGRAM

19

20

SPORT

Újabb
éremeső

a Szentendrei Kenguru Kötélugró
dSK ugróköteles lányai ismét
„nagyot ugrottak”. Január 28-29én Nagykanizsán rendezték a
kétnapos országos Szövetségi
bajnokságot. ezen a versenyen
öt korcsoportban; egyéniben, párosban és csapatversenyben
mérhették össze tudásukat az
ország legjobb kötélugróival.

EGyÉNI ErEDMÉNyEK
1. hely Hilbert Petra (serdülő korcsoport) 30 mp gyorsasági versenyszám
2. hely Hilbert Petra összetett versenyszám
2. hely országh Adél (iﬁ korcsoport) 30 mp gyorsasági
3. hely Dévényi Dorottya (iﬁ korcsoport) 180 mp gyorsasági
4. hely Dévényi Dorottya szabadon választott gyakorlat, összetett
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PÁroS ErEDMÉNyEK
1. hely Dévényi Dorottya és Szőllősi Júlia (iﬁ korcsoport)
3. hely Merényi Luca és országh
Adél (iﬁ korcsoport)

ForMÁCIóS CSAPATVErSENy
ErEDMÉNyEI (5 fős)
2. hely Dévényi Dorottya, Hilbert
Petra, Merényi Luca, Szőllősi Júlia
(iﬁ korcsoport) formációs szabadon választott gyakorlat, összetett versenyszám
3. hely Dévényi Dorottya, Hilbert
Petra, országh Adél, Szőllősi Júlia
(iﬁ korcsoport) 4X30 mp gyorsasági versenyszám
A serdülő korcsoportban 49 versenyző között Dévényi Nikoletta
7., országh Lili 13. helyezett lett a
30 mp-es gyorsasági versenyszámban, Kocsis Ajna 11. helyen
végzett a szabadon választott
gyakorlatával.

Gratulálunk ugróköteles lányaink
fantasztikus teljesítményéhez!
LENGyEL IBoLyA
EDZŐ

Újévi Welldance-sikerek
2017 | február 13.

A Welldance táncosai a téli pihenés után szinte rögtön nekivágtak a
versenyzésnek, és folytatták a csillogó érmek, serlegek és díjak gyűjtését már az első hónap országos szintű és területi versenyein. Idén
11 csapattal, 1 duóval és 2 egyéni produkcióval indultunk a január 28án megrendezett AMITA Dance Jam országos Táncversenyen, ahol
újra fantasztikus sikereket értek el tanítványaink. Összesen 9 arany-,
4 ezüst- és 1 bronz fokozatú oklevelet vehettek át a csoportjaink, emellett 3 csapatunk is elnyerte a legjobb produkciónak járó AMITA-díjat,
valamint 5 különdíjat is kiérdemeltek a táncosaink. Az egyesület szinte
összes műfaja képviseltette magát a rangos versenyen, az akrobatikus
rock and roll, a mazsorett, a fashion dance és a hip-hop műfajában is
megmérettek versenyzőink. Nagyon büszkék vagyunk a csapatokra, az
idei részvétel is hatalmas élmény volt, köszönet érte mindenkinek!

eredményeink

amITa-díjak:
• Single Ladies (akrobatikus rock’n’roll)
• Welldance Angels (mazsorett)
• Nagy roland (hip-hop)

arany minősítés:
• Blue Lights (akrobatikus rock’n’roll)
• Crazy Chicks (fashion dance)
• Critical Hits (hip-hop és break)
• Nagy roland (hip-hop és break)
• royal Team (fashion dance)
• Single Ladies (akrobatikus rock’n’roll)
• Welldance Angels (mazsorett)
• Welldance Girls (mazsorett)
• Welldance Troop (fashion dance)
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SPORT
ezüst minősítés:
• royal Girls (hip-hop)
• Swinburn Viktória (jazz tánc)
• Welldance Crewsion (hip-hop és dance show)
• Welldance Queens (hip-hop és dance show)

bronz minősítés:
• First Ladies (fashion dance)

Különdíjak:
• Legjobb egyéni produkció: Szigetvári Flóra
• Legjobb színpadi alakítás: Garzsik Mia
• Legtehetségesebb táncos: Herdics Katica, Nagy Dorina
• Legnőiesebb táncos: Bajna Dorottya

Az évindító AMITA országos verseny mellett táncosaink már az első
IPDSo és 4M DANCE CUP fordulókon is túlestek. A január 21-én, szombaton lezajlott IPDSo országos versenyről egy I. helyezéssel – ViKings
–, egy II. hellyel – Welldance Troop –, egy arany- és egy ezüst minősítéssel – ViKids, Silver Chicks – tértünk haza.
Az első 4M Dance Cup versenyt január 29-én rendezték, ahol arany minősítést nyert a Welldance Ladies, a Best Girls és a rockys Csajok, két
ezüst minősítést pedig a Dancer Girls és a Nyerő Ötös. A rangsoros
mezőnyben felnőtt csapatunk a Single Ladies II. helyen végzett, a junior
Blue Lights pedig IV. lett.
A csillogó eredmények edzőink, Bogdán Edina, Horváth Viktória, Knapcsek Kitty és Nagy roland lelkiismeretes és alapos munkáját dicsérik.
Versenyzőinknek szívből gratulálunk a nagyszerű eredményekhez, a
szülőknek pedig ezúton is köszönjük a támogatást, az együttműködő
és pótolhatatlan segítséget! A versenyek a következő hónapokban tovább folytatódnak, a jelszó az idei versenyszezonban is: Hajrá Welldance!

További információ: www.welldance.hu

Az AMITA-díjas Welldance Angels

Az AMITA-díjas Single Ladies

Crazy Chicks

Critical Hits, First Ladies és a Royal Team

SZÉPoLT GABrIELLA
EGyESÜLETVEZETŐ
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HIRDETÉS
adáSvÉTel

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

Képes Sport 1955-77 évfolyam bekötve eladó (Aranycsapat, Puskás,
Albert, Tichy stb.). Tel. 06-20-2635001, (26) 314-577.

álláST KíNál

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.

Kertgondozásra keresek megbízható (házas)párt Leányfalun, összkomfortos önálló lakást biztosítok.
Tel. 06-30-485-5370.

Érszűkület kezelés, nehézjárás,
görcs – széndioxid-kezelés. Tel.
06-30-340-1392.

KIadÓ laKáS

Leányfalun különálló, kertes házban frissen felújított, összkomfortos lakás (33 nm) külön
mérőórákkal azonnal kiadó két
személy részére; 30 000
Ft/hó+rezsi, kerti munkával is kiegyenlíthető. Tel. 06-30-485-5370.

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-3401392.

Szentendrén szoba kiadó dolgozó
vagy tanuló ﬁatalember részére.
Tel. 06-20-242-0927.

A Vasvári-lakótelepen kisméretű
garázs eladó: 1 800 000 Ft. Tel.
06-20-263-5001, (26) 314-577.

laKáS, INGaTlaN

Szentendrei iskolabüfébe nem dohányzó eladónőt keresünk. Tel. 0620-384-5548. Fényképes
önéletrajzokat a
fodorghajeke@gmail.com címre
kérünk.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.

eGÉSzSÉG

oKTaTáS

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

Gerincszerviz jáde köves masszázságyon az újraFitt Masszázskuckóban. Talpmasszázs. Flabélos. Bioptron fényterápia. Gépi kezelés,
kedvező ár! Tel. 06-20-526-8909.
Akupunktúra magánrendelés
a Szentendrei rendelőintézetben. Fogyókúra támogatása,
allergia kezelése, fájdalomcsillapítás. Bejelentkezés: 0630-831-1934. rendel: dr Bor
Márta allergológus, immunológus. www.bormarta.hu

Iskolások részére segítő felzárkóztatás irodalom, angol, német tárgyakból. Házhoz megyek. Tel.
06-20-410-5606.

rÉGISÉG

GÁBor ESZMErALDA műgyűjtőnő
legmagasabb áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat,
ezüsttárgyakat + 6-12 evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, borostyánokat, porcelánokat. Kiszállás
díjtalan: 06-1-789-1693, 06-30382-7020.

moSoly JÓGa
KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel, Szentendre, Duna-korzó
a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért
tel: +36-20-9727373
www.krisztinews.com/joga
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SzolGálTaTáS

Egyéni vállalkozók, őstermelők részére vállalom adóbevallás elkészítését. Érdeklődni 16.00 óra után a
06-70-374-8685 telefonszámon.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés. Teraszok, járdák, kerítések
készítése, javítása. Tel. 06-30-3413423.

Gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empatikus,
referenciával és bébiszitter-oklevéllel rendelkező pedagógus. Tel.
(26) 386-858.

Mozgássérültek részére takarítást,
ház körüli segítést, ügyintézést vállalok Tahi–Szentendre térségében.
Igény esetén ott lakással is. Tel.
06-20-410-5606.

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

ÜdÜlÉS

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

Keszthelyen, a Club Hotelben március 25-től április 1-jéig 2 fő részére apartman átadó 25 000
Ft-ért. Tel. 06-70-271-0498.

ÜzleT

Szentendrén étterem kiadó. Tel.
(26) 311-191.

Püspökmajor-lakótelepen 18 nmes üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20997-0671.

Szentendre belvárosi (Fő tér) 60
nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel. 0630-296-6962.

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

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

magyarország piacvezető
cukrász, sütőipari
és gasztronómiai

nagykereskedése

budapeSTI telephelyére

az alábbi pozíciókba keres
kollégákat:

Gépjármű karbantartó

Targoncás-komissiózó
(nappali és éjszakai
műszakba is)

bemutató pék
Amennyiben a pozíció felkeltette
érdeklődését, kérjük fényképes
önéletrajzával jelentkezzen
a pozíció megnevezésével

az allashirdetes@bekaskft.hu
címen.

Visszajelzést azon pályázóknak
tudunk adni, akiket felvételi
beszélgetésre hívunk.

Megértésüket köszönjük!

HIRDETÉS

9.00–17.00-ig

te
zé
s

Garantált
minőség,
elfogadható
ÁrON!

Ké
pK
er
e
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Lámpaernyő
és Képkeretező Kft.
szentendre,
pátriárka u. 8.

szemben a pMK-val

(26) 318 804, 06 30 261 7639
www.lampakepkeret.hu
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