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Költségvetés: a tavalyi keret duplája városfejlesztésre
Fesztivál a líra
jegyében

Szentendréről
félidőben

12. oldal

3. oldal

Vasvári Csabával,
a Szentendrei Teátrum
igazgatójával a
hamarosan induló
Tavaszi Fesztiválról
beszélgettünk

Interjú Verseghi-Nagy
Miklós polgármesterrel
az elmúlt két és fél év
eredményeiről
és a város jövőjét érintő
tervekről
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felhívás

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; adószám, TAJszám; az 50 évvel ezelőtt szerzett oklevél
fénymásolata; 30 év pedagógus munkakörben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolás (munkakönyv vagy a
nyugdíjazáskor kiállított munkaviszonybeszámítás)

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.
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pályázat

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

közérdekű

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

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

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

Terjesztőket keresünk!

A havonta két alkalommal megjelenő
Szentendre és Vidéke lap terjesztésére
munkatársakat keresünk. A terjesztő csapat feladata: a hétfői napokon 11 ezer példányban megjelenő újságot minden
szentendrei háztartásba 2-3 napon belül
eljuttatni.

A jelentkezéseket a szevi@szentendre.hu
címen várjuk.

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
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Célunk egy élhető, fenntartható és a gyorsan változó környezethez alkalmazkodni tudó, mindig
megújulni képes város megteremtése – mondta lapunknak verseghi-Nagy miklós, Szentendre
polgármestere, akivel az elmúlt két és fél év eredményeiről és a város jövőjét érintő tervekről
beszélgettünk.
a 2017-es esztendő első polgármesteri ciklusának félideje. elégedett az elmúlt két és fél
év teljesítményével?
Úgy gondolom, hogy nem nekem kell elégedettnek lennem. Erről a szentendreieket kell
megkérdezni, és törekszem is arra, hogy folyamatos legyen a visszajelzés. Amikor két és fél
évvel ezelőtt bizalmat kaptam és elnyertem a
polgármesteri tisztséget, az itt élőkkel együtt
alakítottuk ki azt a programot, amely mentén
elterveztük, milyen Szentendrén élnénk szívesen. Határozott elképzeléseink vannak a város
jövőjéről, amit három stratégiai pontban öszszegeztünk: az épített környezet fejlesztése,
a városi közszolgáltatások minőségének javítása, valamint a közösségépítés. Elégedett
abból a szempontból lehetek, hogy a legfontosabb döntéseket mindig sikerült úgy meghoznunk, hogy illeszkedjenek ezekhez a
stratégiai szempontokhoz. Úgy tudunk jó úton
haladni, ha minden döntésünkben a köz érdekét helyezzük előtérbe.

a közérdek ugyanakkor nem mindig esik
egybe az egyének akaratával. Hogyan lehet
megtartani az egyensúlyt?
Városvezetőként a közösség igényeit kell
szem előtt tartanom, és arra kell törekednem,
hogy ezeket az igényeket összeegyeztethetővé tegyem a lehetőségeinkkel. A közösségi
akarat az egyes emberek szándékaiból születik meg. Fontosnak tartom, hogy ezek kifejezésre juthassanak, ezért folyamatos párbeszédre törekszünk az itt élőkkel. Folytatjuk a
Párbeszéd Szentendréért elnevezésű konzultációsorozatunkat, melynek keretében nemcsak a kérdőíves formát fogjuk használni, de
a rendszeresen megtartandó választókerületi
„utcafórumokon” is meghallgatjuk a szentendreiek elképzeléseit.

Talán a szentendrei úthálózat mihamarabbi
felújítása olyan ügy, amit mindenki támogatni
tud.
Több ilyen ügy van, de valóban ez az egyik legfontosabb. A képviselőtestület is támogatásáról biztosította a Járható Szentendréért
programot, amelynek alapját az a kormányzati
támogatás jelenti, amely évi 300 millió Ft hiteltörlesztéstől tehermentesíti a költségvetésünket. A városi utak állapota évtizedes
lemaradást mutat a megnövekedett igényekhez képest. Szentendre belterületén még ma
is 124 kilométer földút található, és a meglévő,
szilárd burkolattal rendelkező úthálózat minősége is fejlesztésre szorul. A Járható Szent-

endréért Programunk két fejlesztési irányt
határoz meg. Az útstabilizációs projektek nagyobb szilárdságot és terhelhetőséget biztosítanak a meglévő útszakaszoknak. A nagyobb költségigényű tervezési és építési projektek új utak és járdák építését célozzák. A
négyéves útrekonstrukciós program nemcsak
az itt élők, hanem az ide látogatók kényelmes
és biztonságos közlekedését is szolgálja.

És mi az, amivel több látogatót tudunk a városba vonzani?
Szentendre továbbra is kiemelt turisztikai célpont. A hangulatos belváros, a műemlékeink
vagy a csodálatos természeti környezet már
önmagukban is elég vonzerőt jelentenek. Tartalmas közösségi programokkal és értékes
kulturális kínálattal azonban tovább fokozhatjuk az érdeklődést. Bizonyíték erre a tavaly
első alkalommal megrendezett ArtCapital vizuális művészeti fesztiválunk, melynek programjaira több mint 50 ezer látogató volt
kíváncsi. A szentendrei képzőművészeti hagyomány idő- és értékálló vonzerő, amire
érdemes építenünk. A célunk az, hogy Szentendre ismét a képzőművészet hazai fővárosává váljék, ezért az ArtCapital fesztivált idén
bővített programmal ismét megrendezzük.

az itt élők jogos igénye ugyanakkor, hogy a
pezsgő kulturális programokon túl a hétköznapok során fontos szolgáltatások színvonala
is megfelelő legyen…
Ez így van. Számunkra, akik itt élünk Szentendre nem elsősorban fesztiválváros, hanem
az otthonunk, ahol óvodába vagy iskolába járnak a gyermekeink, ahol a hivatalos ügyeinket
intézzük, vagy éppen egészségügyi ellátást
szeretnénk igénybe venni.
Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a városi szolgáltatások színvonalának javítására is. Sikerült részlegesen felújítanunk a
gyermekorvosi rendelőt, a szakorvosi rendelő
esetén pedig elértük, hogy a meghosszabbított rendelési idő révén kevesebbet kelljen
várni a vizsgálatokra és az eredményekre.
Ezen kívül elkezdtük a 24 órás helyi ügyeleti
rendszer bevezetésének előkészítését is.
Pályázati támogatásokból sikerült négy jelentős városi középület energetikai felújítását is
megvalósítanunk. A Fehérház, a központi
ebédlő, a városi bölcsőde és a felnőtt háziorvosi rendelő korszerűsítése során csaknem
1400 négyzetméteres felületen építettünk be
430 új nyílászárót, és 3066 négyzetméternyi
falfelület kapott korszerű szigetelést. Az

Egres úton 100 gyermek számára helyet biztosító, új óvodaépületet avattunk fel, valamint
megújult a Bimbó úti és a Püspökmajori
óvoda is.
Kellő gondot fordítottunk a kulturális intézményeinkre is: a Miniszterelnökséggel összefogva csaknem 60 millió forintból újítottuk fel
a Czóbel Múzeumot, és egy 6,5 millió forintos
fejlesztés keretében családbarát funkciókkal
bővítettük a Pest Megyei Könyvtár épületét.
Sikeresen pályázunk a rendelkezésre álló forrásokra. A napokban 156 millió forintos támogatást nyertünk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, amelyből megvalósíthatjuk a
Gyermekorvosi rendelő, a rákóczi és Izbégi iskolák hőszigetelését és nyílászárócseréjét.

zajlik a város építési szabályzatának lakossági véleményezése is. Hogyan képzelik el a
jövő Szentendréjét?
Talán fontosabb, hogy hogyan képzelik el a
szentendreiek. Ebben a kérdésben is elsődlegesen az ő véleményükre vagyunk kíváncsiak.
A településfejlesztési tervekhez március 31-ig
várjuk a javaslataikat. Most ott tartunk, hogy
egy lehetséges jövőképet vázoltunk fel a városunk számára, mely olyan fontos területre
koncentrál, mint a környezeti értékeink megőrzése, a város gazdasági potenciáljainak növelése, a közműhálózat és a közlekedési
infrastruktúra fejlesztése.
Célunk egy élhető, fenntartható és a gyorsan
változó környezethez alkalmazkodni tudó,
mindig megújulni képes város megteremtése.
Mindenkire partnerként tekintünk, aki tudásával, tapasztalatával képes tenni azért, hogy
elérhessük ezt a célt.
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a Szmolnyica sétányi, amely közös az 5. körzettel. A Városi Szolgáltató munkatársai lelkiismeretesen karbantartják és fejlesztik
ezeket, és minden évben új játszóeszközöket
állítanak fel, tavaly a Fehérvíz utcaira kettőt, a
Széchenyi térire egy újat telepítettek. Ezen a
területen Mandula Gergely vezérigazgató és
Czibik Eszter munkáját szeretném megköszönni.

Horváth Győző – 4. körzet

milyen változások történtek a lakótelep 4.
számú körzetében?
A mostani, 2014-től 2019-ig tartó ciklusra a
következő vállalásokat tettem: a távhőhálózat
teljes cseréje, a délelőtti autóbusz rendbetétele, parkolóbővítés, játszóterek létrehozásafejlesztése, panelprogram folytatása, lakossági konzultációk.

akkor vegyük sorra a vállalásokat! Kezdjük a
távhőhálózat cseréjével!
A távhőhálózatot az egész lakótelepen ki kellene cserélni, ugyanis negyven évvel ezelőtt
épült ki. A kb. 2,8 km hosszú vezetékcsere
költsége hozzávetőlegesen 500 millió Ft-ba
kerülne, ezért szeretnénk pályázati úton forrást szeretni hozzá. Ettől függetlenül tavaly elkezdtük a társasházakhoz tartó primer
vezetékek cseréjét: a Városi Szolgáltató segítségével a Széchenyi tér 2-7., illetve a Hamvas
Béla utca 3–9., 11–15. számú épületeknél. Ezt
a munkát folytatjuk idén is, mert – részben a
hideg időjárás miatt – egyre több vezeték
megy tönkre.
Sikerült a parkolási lehetőségeket bővíteni?
2016-ban 16 új parkolóhelyet alakítottunk a v8
uszoda mellett, és keressük a további lehetőségeket a bővítésre.

mi történt a panelprogram keretében?
A civilek és az önkormányzat összefogásának
köszönhetően
Szentendréről
országos
viszonylatban is kiemelkedő számban, összesen 26 társasház – közülük 17 a Püspökmajor-lakótelepről – jelentkezett a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium pályázatára, melyen
mindannyian támogatást is nyertek. Az önkormányzat végig nagy hangsúlyt fektetett a pályázati lehetőség népszerűsítésére, azon felül
projektmenedzserként szerepet vállalt a társasházak sikeres pályázásában: segített a pályázatok előkészítésében, ellátták a pályázókat a szükséges információkkal.
A képviselő-testület 25 millió forintos forrást
szavazott meg a pályázat sikeres projektmenedzsmentjére, amelyet a megvalósítás végéig biztosít a város a társasházaknak.
2017-ben összesen 573 lakás – ebből 399
püspökmajori lakás – energetikai korszerűsítése valósulhat meg.

mi történt a játszóterek felújítása terén?
A körzetben sok és jól felszerelt játszótér van.
Jól működnek a Széchenyi téri, a Hamvas, a
Fehérvíz és a radnóti utcai játszóterek, illetve

említette még az autóbuszjáratot és a lakossági konzultációt…
Tavaly decemberétől sikerült elérni, hogy az
autóbuszok délelőttönként rendszeresen, minden óra 30 perckor jöjjenek a lakótelepre. A lakókkal folyamatosan tartom a kapcsolatot,
fogadóórámat a lakótelepi könyvtárban tartom minden hónap utolsó csütörtökén 17-től
18 óráig, s ezen kívül, ha a nap bármelyik időszakában megkeresnek, készséggel állok rendelkezésre.

Történtek egyéb fejlesztések is a körzetében?
Tavaly nyitottuk meg városunk első közösségi
kertjét, amely 28 családnak ad lehetőséget a
közös munkára. Köszönet illeti a kezdeményezőket: Kudett Krisztina zöldreferenst, illetve
Verseghi-Nagy Miklós polgármestert és dr.
Török Balázs városfejlesztési alpolgármestert.
A parkosítás keretében platánfákat ültettünk,
több helyszínen volt járda és lépcsőjavítás tereprendezéssel és rézsűstabilizálással, valamint vízelvezető árkot alakítottunk ki.
A biztonságos közlekedés érdekében sebességkorlátozó táblát helyeztünk el a Kálvária
úton, és pótoltuk a hiányzóakat.
A polgármester úr közreműködésével sikerült
elérnünk, hogy a lakótelepi kisposta tavalyi év
óta állandóan két ablakkal működjön.
Az én körzetemben van az uszoda is, ahol
szintén történtek előrelépések Drégely Miklós
igazgató munkájának köszönhetően. 2016ban állítottak üzembe egy abszorpciós (hőszivattyúval működő) hűtőgépet, így olcsóbban
tudják előállítani a hidegenergiát. Nyáron elvégezték a szokásos karbantartási munkákat,
és az egész öltözőt csúszásmentes burkolattal fedték le. Örömteli hír, hogy a kormány átvállalta a várostól az uszodával kapcsolatos
terheket.

mondana pár szót a 2017-es tervekről?
Idén szeretnénk a Barcsay iskola melletti
füves pályát befejezni önkormányzati beruházásban. Eddig példátlan összefogással valósult meg a Városi Szolgáltató és a szülők
közreműködésével, s gyakorlatilag már az
utolsó fázis következik. Szeretnék idén a zöld
kert mellett egy pihenőhelyet létrehozni, padokat, lámpát elhelyezni, hogy kulturált körülmények között találkozhassanak, beszélgethessenek a lakók. és mint minden körzetben, az utak, járdák felújítása, a parkolók felfestése is folyamatosan napirenden van.

zakar ágnes – 6. körzet

a tavalyi évben milyen változások történtek
a körzetében?
2016-ban két fontos út épült a körzetemben: a
Lehel utca befejező szakasza (előző két útszakasz még 2006 előtt épült) és a Füzespark utca
útburkolatának felújítása fejeződött be a 4.
ütem megvalósulásával, járdaépítéssel együtt.
Közlekedésirend-változás történt lakói kérésre
a Bükkös-part egy szakaszán, valamint egy
buszmegálló épült a Tavasz utcai megállóhoz.
Lakói felajánlásra történt meg, a VSz zrt. munkájának köszönhetően, a Kálvária út és Álmos
utcában a járdaépítés, ez most tavasszal fog
befejeződni.
Két mintaprojekt is megvalósult az idei évben
körzetemben. Amire különösen büszke vagyok:
a Deák Ferenc utcában egy-, a Füzesparkban
két szelektív hulladékgyűjtő szigetet hoztunk
létre, kifejezetten az ott élők használatára, vagyis a VSz zrt.-nek köszönhetően ezek zárható
szigetek.
A közvilágításon több helyen tudtunk javítani:
Bükkös-parton a János utca és a Barcsay iskola közötti szakaszon, a Lévay utcában és a
Deák Ferenc utcai pályánál is.
A Kovács László utcában egy évtizedek óta
bérlő nélkül álló épületet az önkormányzat átadott használatra az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, amelynek feltétele volt az épület és
környékének felújítása. Ezek a munkák szépen
haladnak, és egy fontos közcélt tudott, ha közvetve is, de támogatni az önkormányzat.
a körzetében melyek a legfontosabb
feladatok?
Általában az utak, járdák minőségének javításáról szólnak a legfontosabb lakói kérések, a
közösen kitűzött feladatok. A játszóterek, parkok szebbé tétele is fontos kérdés, valamint az
utóbbi időben a közlekedési rend javítása is
sokszor felmerül. Hálás vagyok a Polgármesteri Hivatalnak és a város vezetésének, hogy
nagyon sok minden megvalósult képviselőségem 14 éve alatt, kezdeményezéseim közül
sokat támogattak, melyek mögött mindig a lakóközösség kérése, életminőségének javításának célja állt.

milyen tervei vannak erre az évre?
2017-ben a parkok, játszóterek minőségének
javítása áll a középpontban, vagyis a Füzesparkban egy játszótér létrehozása, mely régi
álom már, és a Bükkös játszótér játékainak javítása. Szeretnék a közvilágításon is javítani pl.
az Íjász utcában, ahol már régóta kérik az ott
élők. Fontos még a járdaépítés, konkrétan az
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Álmos utcában, és ahol még esetleg lehetőség
van rá a körzetben. Az utak javításánál a Nyár
utca minőségének javítása sürgős feladat
lenne, a Lévay utca felújítása pedig 2018-ra van
beütemezve.

ezek közül melyek megvalósulásának van reális lehetősége?
Többségük idei vagy jövő évi megvalósítására
látok esélyt. Nagy örömömre idén vis major keretből megújul a Vajda utcai gyalogos híd, melyet még 2016-ban kellett elbontani, hiszen a
beszakadás veszélye állt fenn. Azóta kérésemre egy átmeneti híd segíti a patakon átkelést, de úgy tűnik, idén nyárra felújított híd kerül
a Vajda utcához a Bükkösre.

milyen a kapcsolata a körzetben lakókkal?
A körzetben lakók közül többekkel személyes,
sőt vannak, akikkel baráti viszony fűz össze, hiszen 14. éve képviselem érdekeiket pl. a Bükkös környékén. Többekkel éveken keresztül
végeztünk együtt közösségi munkát a patakért
és környékéért.
Sokan keresnek meg telefonon, emailen,
személyesen, megállítanak az utcán vagy
becsöngetnek a házamba. Jó, amikor pozitív
visszajelzést kapok valami közös cél megvalósulásáról. Természetesen nem csak pozitív
jelzéseket kapok, de igyekszem minden megkeresést orvosolni, megoldani.
Körzetemben élnek olyanok is, akik még ismerték édesapámat, a nagyszüleimet, az ő – Tetlák
Pál, Margaritovics Gyokó vagy nemrég Bodonyi
Valika – visszaemlékezéseik mindig nagyon
sokat jelentenek nekem, hiszen sokszor olyan
momentumokat mesélnek el felmenőim szentendrei életéből, amelyekről nem is tudtam. Történeteik nyomán Szentendre múltjából is mindig újabb eseményekre derül fény számomra!
Sokat jelentenek a Szomszéd ünnepre, a Mikulás-várásra, a pataktakarításra szóló lakói-lakóközösségi meghívások is, vagy az, hogy
minden március 15-én a Vasvári-szobornál többekkel együtt ünnepélyes keretek között emlékezünk meg Vasvári Pálra és az 1848-as
forradalom többi hősére. Így lesz ez idén is!

mivel elégedett, mire a legbüszkébb?
Városi szinten büszke vagyok a szentendrei
gyerekeknek többünk által kezdeményezett
helytörténeti könyvsorozat folytatására! Még
2013-ban kezdtük el Krizbai évával, Papp Kornéliával, Hargitay Katalinnal, Borsódy Eszterrel,
Szarvas ritával a négykötetes helytörténeti
könyv kidolgozását, anyagi hátterének megteremtését. A 2014-es óvodai kötet után most a
Turinform Iroda vezetője, Hidegkuti Dorottya
koordinálásával jelenhetett meg az alsósoknak
szóló: „Hurrá, Szentendre!” című kötet, melyet
a városban tanuló minden 2. és 3. osztályos
diák megkap. Öröm volt látni a gyerekek arcát,
amikor átadtuk nekik a könyvet! és jön a folytatás!
Körzetemben 2016-ban a Füzesparkban történtekre vagyok különösen büszke. Itt közösségi
tervezés és lakossági fórumok által megfogalmazott célok mentén sok előrelépés történt, és
történik még az idei évben is. Az említett útépítés befejeződése mellett a lakói kezdeményezésre megvalósuló parkolóhely kialakítása,
padok kihelyezése zajlik folyamatosan. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, melyek helyének kijelölésére korábban számtalan
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bejárást tartottunk a Hivatal és a Városi Szolgáltató munkatársaival nem sok sikerrel, most
sínre kerültek. A folyamatban lévő parkosítás,
a pihenőövezet kijelölésének megvalósulásában nagy szerepe volt a 2016. évi közösségi
tervezésnek, vagyis a lakói együttgondolkodásnak és a közös képviselők segítségének, valamint az önkormányzati tettrekészségnek, hogy
pénzt rendeltünk mindezen célok megvalósulása mellé.
Külön köszönöm a városvezetés, a Polgármesteri Hivatal és a VSz zrt. munkatársainak, vezetőinek az idei évben a képviselői munkámhoz, körzetemben élők életminőségének javításához nyújtott segítségét!

dombay zsolt – 8. körzet

milyen változások történtek a tavalyi évben a
körzetében?
Sajnos nagyobb beruházásokról nem tudok beszámolni. Forráshiány miatt el kellett halasztani két fontos feladatot is: a Kisbán-házban
tanulók átköltöztetését a Családsegítő épületébe, illetve a Vasvári utca aszfaltozását és
vízelvezetésének megoldását. Megvalósult viszont, és minden évben programot jelent, a
Szentlászlói út mentén húzódó teljes járdaszakasz rekonstrukciója. 2015 után tavaly is folytatódott az építés, az Anna utcai lehajtóig
tudtuk elvégezni a munkát.
Külső befektetőnek és pályázatnak köszönhetően elkezdődött az izbégi sport- és szabadidőpark fejlesztése a Vissza a vadonba elnevezésű
projekt kivitelezésével. A fejlesztés több fázisból áll. épül egy fejlesztőközpont gyerekek számára, ahol lehetőség lesz a logopédiai
foglalkozástól kezdve, a különféle mozgásfejlesztésen át egyéb készségek fejlesztésére is,
melyek növelik a sportolási lehetőségeket, illetve pótolják a tanintézményeinkben lévő hiányosságokat. A fejlesztőközpont reményeink
szerint tavaszra készül el.
Pályázat útján sikerült forrást nyerni a nagy
füves- és a kis műfüves labdarúgópályák felújítására, a jó idő beköszöntével kezdődhetnek a
munkálatok. A sporttelepnek az SzVSE (Szentendre Városi Sport Egyesület) által bérelt részét
bekerítjük, de ez természetesen nem zárja ki,
hogy külsősök is használhassák a létesítményt. A lakosság számára elsősorban baseball-pálya területén szeretnénk biztosítani a
sportolási lehetőséget, valamint a focipálya és
a patak közötti, jelenleg gazos terület rendbehozatalával. Még idén kialakítunk egy pihenőés játszóparkot is. Szeretnénk további kültéri
sporteszközöket elhelyezni: kosárlabda-palánkot, pingpongasztalokat, illetve – szintén pályázati forrásból – szabadtéri kondipark
kialakítását tervezzük. Jelenleg a pályázat elbírálására várunk.

a sport- és szabadidőparkon kívül idén milyen
területeken van esély fejlesztésre a körzetében?
Az említett járdaszakasz egészen biztosan tovább épül, illetve utolsó fázisába érkezett az
Izbég központi részén lévő élelmiszerbolt előtti
rész felújítása, ahol a megállásra alkalmas területet bővítjük. Legújabb hír, hogy ebben az
évben biztosan sor kerül a zilah utca vízelvezetési problémájának a megoldására és az utca
térkővel való burkolására.
Városi nagyberuházásként továbbra is prioritást élvez a Vasvári és a Puskin utcák javítása,
aszfaltozása. A keskenyebb és rövidebb utcák
szilárd burkolattal való ellátását – a zilah utcához hasonlóan – térkövezéssel szeretném
megoldani, mely hosszú távon kiﬁzetődőbb,
mert nagyobb a teherbírása és időtállóbb.
Igyekszem az izbégi lakosok ﬁgyelmét felhívni
az 1+1 pályázati lehetőségekre, amellyel meggyorsítanánk a fejlesztések ütemét. Ennek érdekében március 29-én, április 3-án és 10-én a
körzet különböző pontjain utcafórumot tartunk
a polgármester úrral, ahol a tájékoztatáson túl
a lakossági igényeket is szeretnénk felmérni.
Ezek eredményéről az április 20-ra tervezett lakossági fórumon adok tájékoztatást. A fenti
eseményekről természetesen minden érintettet
meghívóban is értesítünk.

Hogyan tartja a kapcsolatot a körzetben lakókkal?
Az idei év fontos újítása lesz, hogy több problémás területtel kapcsolatban szeretném a lakosság véleményét megkérdezni, hogy a
többség akarata érvényesülhessen. Gondolok
itt például a Szentlászlói úton az iskola és
óvoda oldalán végighúzódó, valamint a Mária
utca és a lakópark közötti járdafelület megtartására vagy esetleges megszüntetésére, illetve
a parkolás engedélyezésére vagy tiltására a
biztonságos közlekedés érdekében. Természetesen ezeket a kérdéseket a lakossági fórumon
is megvitatjuk majd.
A lakosokkal való kapcsolattartás eddig úgy
működött, hogy amikor telefonáltak vagy emailt küldtek, felvettem velük a kapcsolatot, és
igyekeztem minél előbb a helyszínen megtekinteni a problémát. Ez nem volt mindig hatékony,
mert rengeteg esetben többen is ugyanazzal a
problémával kerestek meg. Ebben az évben változtatni kívánok ezen, ezért havonta egyszer
szeretnék fogadóórát tartani az izbégi iskolában, illetve az izbégi sporttelep épületének felújítása után, az ott kialakított irodában is
megtalálnak a lakosok munkaidőben.

mennyire elégedett az eddigi eredményekkel?
A Vasvári és Puskin utcák felújítása továbbra
is prioritást élvez, nagyon elszomorít, hogy ezt
tavaly nem sikerült megvalósítani. Bizonyára
más sokan értesültek róla, hogy egy februári
döntés értelmében a kormány átvállalta az
uszodatartozást. Ennek eredményeképpen komolyabb infrastrukturális fejlesztésekre nyílik
lehetőségünk minden körzetben. Sokkal többet
szerettem volna a körzetben megvalósítani, de
a források nem álltak rendelkezésre. Bízom
benne, hogy a 2017-es költségvetés, megválasztásunk óta első ízben, lehetőséget ad arra,
hogy az éves beszámolóban komolyabb fejlesztésekről is beszámolhassak.

5

6
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Koszorúzás a petzelt-sírnál

9.30 – Koszorúzás a Petzelt-sírnál
Helyszín: Sztaravodai úti Új Köztemető, Petzelt József mérnök, honvéd alezredes sírja
A műsort vezeti az MHAA képviseletében:
Kollár Pál
ünnepi köszöntő: a Petzelt József Szakképző és Szakiskola nevében: énekes rita
Közreműködő: a Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia zenekara rixer Krisztián vezényletével

Katonazenekar és huszárok
vezette menet

9.00 – 10.30 Huszárok (Váci Huszárbandérium huszárai Bakó zsolt vezetésével) érkezése a Czóbel parkba, huszármustra,
gyülekező
10.30 – 11.00 Katonazenekar és huszárok
vezette ünnepi menet
Útvonal: Duna korzó - Lázár cár tér - Bogdányi út - Fő tér

Ünnepi megemlékezés
a Fő téren

11.00 – 12.00 ünnepi megemlékezés a Fő
téren
ünnepi köszöntőt mond: dr. Török Balázs alpolgármester és dr. Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóintézetének főigazgatója
Közreműködők:
Farkas Annamária és a Dunazug Együttes,
Gyémánt-Csontos Lìvia és Gyémánt Ádám
néptáncosok
a Ferences Gimnázium diákjai – „márciusi
ifjak”
Műsorvezető: Török olivér
A műsor végén az érdeklődőknek táncházat
tart a Dunazug Együttes

a Fő téren

10.00 – 13.00 Hagyományőrző pedagógusok segítségével kézműves sátrakban: huszárcsákó, fakard-készítés stb. gyerekeknek
– Kertész József és Papp Kornélia
10.00 – 13.00 Hagyományos magyar ételek:
kürtőskalács, szittya pita árusítás

További programok:

12.15 – Koszorúzás a Petőﬁ-szobornál a Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző Egyesület
szervezésében. Köszöntőt mond: Kun Csaba
képviselő, a Petőﬁ Egyesület elnöke, fellép a
Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub Ezüstfény
Együttese
14.00 – Megemlékezés a Deák Ferenc utcai
Vasvári-szobornál
Köszöntőt mond dr. Török Balázs alpolgármester és zakar Ágnes képviselő.
Közreműködnek: Hubai Lilla és a Barcsay
Általános Iskola diákjai, Dömény Krisztián
és citerásai

Extrém időjárás esetén a Fő téri műsor a Pest
Megyei Könyvtárban kerül megrendezésre!

FelHÍváS – záSzlóT mINdeN Házra!

Szentendre Város Önkormányzata
ingyen biztosít zászlót mindenkinek, aki személyesen átveszi azt
az ünnepi menet kezdete előtt a
Czóbel parkban március 15-én reggel 10 órától. A városvezetés célja,
hogy minél több házon, ház előtt
lobogjon a magyar zászló nemzeti
ünnepeinken.
Esetleges kérdésekkel keressék
Kóbor Editet telefonon: 06/20-3189358, illetve a protokoll@szentendre.hu e-mail címen.

Költségvetés: a tavalyi keret duplája
városfejlesztésre
2017 | február 27.
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az elmúlt évek legnagyobb büdzséjével
gazdálkodhat Szentendre 2017-ben – derül ki
a város csütörtökön elfogadott költségvetéséből. a következő évek legjelentősebb
előrelépése lehet, hogy a kormány adósságátvállalásával a város – más fejlesztések
mellett – jelentős forrásokat fordíthat az úthálózat fejlesztésére.

Az idei 8,344 milliárd Ft-os költségvetési főösszeggel az elmúlt évek legnagyobb büdzséjével gazdálkodhat Szentendre. A 2016-os
fejlesztési forrás több mint dupláját, 1, 4 milliárd forintot irányozott elő városfejlesztésre a
képviselő-testület. A növekmény az előző évi
kerethez képest 737 millió forint. Ez a többi
közt annak köszönhető, hogy a Gazdasági Kabinet bejelentése szerint 2,9 milliárd forint
központi költségvetési támogatást biztosít
Szentendre számára a kormány. Ezzel a város
éves szinten 300 millió forint adósságtörlesztési kötelezettségtől szabadul meg, mely felszabaduló forrást pedig a települési feladatok
hatékonyabb ellátására, a közösségi szolgáltatások fejlesztésére fordíthatja.

A kormányzati döntés nyomán jelentette be
Verseghi-Nagy Miklós polgármester a Járható
Szentendréért programot (kapcsolódó írásunk lapunk 9. oldalán). A polgármester szerint az infrastrukturális beruházási program az
óvadéki betétből felszabaduló mintegy 1 milliárd forintnál lényegesen többe kerül, azonban a program egyes elemei minden év
költségvetésének a részét képezik majd, tehát
a konkrét beruházás konkrét fedezetét nem az
előterjesztése, hanem az éves költségvetési
rendeletek fogják megteremteni.

A városfejlesztésen belül útstabilizációs programra 77 112 000 Ft jut idén, útfejlesztés,
tervezésre 323 000 000 Ft.
2017-ben 840 millió Ft, a tavalyinál 125 millióval több jut köznevelésre, bölcsődére,
óvodákra.
Az egészségügyre és szociális célokra 972 millió forintot költhet a város, ez 23%-kal
haladja meg a tavalyi keretet.
Kultúrára idén 365 millió forintot fordít a város, ez 6%-kal több, mint 2016-ban.

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének fő számai összehasonlítva a két korábbi év adataival (eFt-ban):
2015. év

Bevételeinek főösszege

Kiadásainak főösszege
melyből a

Működési kv-i bevételek
Működési kv-i kiadások

Működési kv-i egyenleg
Felhalmozási kv-i bevételek

Felhalmozási kv-i kiadások

Felhalmozási kv-i egyenleg
Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási egyenleg

7 113 472

2016. év
5 958 534

2017. év
8 344 194

6 856 876

5 958 534

8 344 194

2015. év

2016. év

2017. év

5 083 683

4 735 319

348 364

1 623 193

1 971 557

–348 364
406 596

150 000

256 596

5 217 740

5 102 166
115 574

590 795

706 368

–115 574
150 000

150 000
–

7 335 284

6 701 925
633 359

595 125

1 443 130
-848 005
413 785

199 139

214 646
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a februári testületi ülés hírei
VÁROS

a február 17-i ülésen 29 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők. a legfontosabb
döntések: elfogadták a város 2017. évi költségvetését és elindították a Járható Szentendréért programot.

SzmSz-módosítás

A képviselők két pontban módosították az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletet.
• zetelaki orsolya, a Jóléti Munkacsoport elnöke lemondása miatt Both Piroskát, a munkacsoport tagját választották meg elnöknek,
Merganz Jánosnét pedig a munkacsoport új
tagjának.
• Szabályozták a testületi ülések idején a plakátok használatának szabályait, illetve az
ülésről történő hang- és képfelvétel készítésének módját a képviselők zavartalan munkavégzése érdekében. A jövőben a karzat
korlátjára kihelyezett plakátok, molinók hoszszúsága legfeljebb 200 cm lehet, hogy azok
ne lóghassanak túl a karzat korlátján. Az ülésteremben csak a sajtó előzetesen regisztrált,
sajtóigazolvánnyal rendelkező képviselői lehetnek jelen a számukra kijelölt helyen, mindenki más csak a karzatról készíthet hang- és
képfelvételt.

Közös hivatal

Módosították, illetve több ponton pontosították a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, a szentendrei és a
pilisszentlászlói önkormányzat által 2013. január 1-jén határozatlan időtartamra kötött
szerződést, részben jogszabályi változások
miatt.

véleményezési időszak

A képviselők tájékoztatást kaptak a készülő
Településszerkezeti Terv (TSzT) és Szentendre építési Szabályzata (SzéSz) véleményezési időszakának partnerségi folyamatáról, a határidőkről, a véleményezési anyag
társadalmi egyeztetését segítő kísérő kiadványról és egyéb kommunikációs eszközökről. A véleményezésen részt vehetnek a
jogszabályokban előírt államigazgatási szervek, szakhatóságok, a környező települések
önkormányzatai, valamint Szentendre lakossága, civil és gazdálkodó szervezetei, egyházak. A partnerségi egyeztetést a február 13. és
március 31. közötti időszakra hirdették meg.
A véleményezési anyag megtalálható Szentendre Város honlapján elektronikus formában,
valamint megtekinthető a Polgármesteri Hivatal előterében és az ügyfélszolgálaton.

Költségvetés

Elkészült a város 2017. évi költségvetési rendelettervezete. E szerint az önkormányzat
2017-re tervezett bevételeinek főösszege 8
344 194 000 Ft, kiadásainak főösszege 8 344
194 000 Ft, melyből a működési bevétel 7 335
284 000 Ft, a működési kiadás 6 701 925 000
Ft, a felhalmozási bevétel 595 125 000 Ft, a
felhalmozási kiadás 1 443 130 000 Ft, a ﬁnanszírozási bevétel 413 785 000 Ft, a ﬁnanszírozási kiadás 199 139 000 Ft. A javaslat
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emelkedést tervez a gazdasági fellendülést és
az állam lakásépítési támogatásait ﬁgyelembe véve. Az önkormányzat 2017-ben nem
tervez adóemelést.

Tiszteletdíj-emelés

A testület döntött a képviselők, a tanácsnokok, a bizottsági tagok és elnökök tiszteletdíjáról, melyet az indokolt, hogy az elmúlt tíz
évben a díjak nem emelkedtek, sőt az inﬂáció
miatt csökkent a reálértékük. A határozati javaslat a hasonló nagyságú települések képviselő díjainak összevetésével készült. A
döntés értelmében a képviselői díj 85 030 Ftra, a bizottsági elnököké 207 000 Ft-ra, a bizottsági tagoké 168 000-ra emelkedik. A nem
képviselő bizottsági tagok a képviselői díj
45%-át kapják meg, a tanácsnokot az alapdíj
90%-ának megfelelő tiszteletdíj, továbbá havonta 18 000 Ft összegű benzinutalvány illeti
meg.

a parkolási rendelet módosítása Járható Szentendréért program
A város forgalmi és parkolási rendjéről szóló
rendelet korábbi módosításakor elírás történt
a dátumokban, amit ezúttal javítottak, illetve
lakossági kérésre a korábbi 3,5 t határértékről
7,5 tonnára emelték a tűzifa- és a szennyvízszállítási behajtási engedélyt.

Fenntartói hozzájárulás

A képviselők megadták a Ferenczy Múzeumi
Centrum régészeti akkreditációjához szükséges fenntartói nyilatkozatot, mellyel három
évig garantálják a meghatározott személyi és
tárgyi feltételek biztosítását. A Ferenczy
Múzeumi Centrum alaptevékenységként látja
el Pest megye területén a régészeti feladatokat, de nagyberuházások esetén ezt a
tevékenységet csak akkreditált intézmények
láthatják el. Akkreditáció nélkül a Ferenczy
Múzeumi Centrum egyik legjelentősebb
bevételi forrásától esne el, ami jelentősen
megnehezítené a múzeum működését. A Ferenczy Múzeumi Centrum több megyére is kiterjesztette akkreditációs kérelmét.

bővül az 1+1 program

A 2015. évben indított program lehetőséget teremtett arra, hogy lakossági önerő bevonásával azok a közutak is fejlesztésre
kerülhessenek, melyek a város fejlesztési
programjában csak hosszú évek múlva kerülnének sorra. A kezdeményezést a lakóközösségek pozitívan értékelték, a lehetőséggel
közel 20 utca élt, két kilométeren megvalósuló
fejlesztéssel. A fejlesztési igényeket értékelve
világossá vált, hogy szükséges a jelenlegi
program bővítése. A módosítást követően már
nem csak út- és járdaépítésre, hanem az utcaközösség és a város egyéb fejlesztési elképzeléseire is igényelhető az önkormányzati
támogatás, illetve most már nemcsak lakó- és
ipari területen, hanem az üdülő- és az intézményi területeken megvalósítandó fejlesztésekre is igényelhető a támogatás.

Városunk hosszú ideje küzd már a leromlott
állapotú utakkal, nagyon sok helyen hiányzik
a járda, nem megoldott a vízelvezetés, ezért a
városvezetés számára a legnagyobb kihívás
az infrastrukturális fejlesztés. A feladat felülmúlja az önkormányzat anyagi lehetőségeit,
de a Kormány februári döntésének köszönhetően, mely szerint az Aquapalace Kft. lízingtartozását az állam magára vállalja, a tartozás
fedezetéül szolgáló, 1 milliárd Ft óvadéki betét
felhasználhatóvá válik. A képviselők úgy határoztak, hogy a felszabaduló óvadéki betét öszszegét infrastrukturális beruházásra, a
Járható Szentendréért Program ﬁnanszírozására fordítják. (Bővebben lapunk 9. oldalán.)

óvodai beiratkozás

A most elfogadott döntés értelmében a Szentendre Városi óvodákban a 2017/2018. nevelési évre az óvodások április 25-től 28-ig, 8 és
12 óra között iratkozhatnak be az óvoda Központban (Pannónia utca 5.), a következő beosztás szerint: 25-én a Vasvári és Bimbó utcai
tagóvodák, 26-án a Hold utcai tagóvoda és
óvoda Központ, 27-én a Szivárvány és Izbégi
tagóvodák, 28-án a Püspökmajor és Egres úti
tagóvodák. A beiratkozást megelőző nyílt napokat április 3-5. napokon 8-11 óra között tartják.

beszámolók

• bizottságok
Elfogadták a képviselő-testület mellett működő bizottságok – Városfejlesztési, Jogi és
Pénzügyi Bizottság, Kulturális és Turisztikai
Bizottság, Jóléti Bizottság és Jóléti Munkacsoport – 2016. évben végzett munkájáról
szóló beszámolót és az idei évre vonatkozó
munkaterveket.
• adóbevételek
A képviselők megkapták az adóbevételek és
adóhátralékok 2016. évi alakulásáról szóló beszámolót, mely szerint a város adóbevétele
2,2 milliárd Ft volt, amely 2015. évhez képest
210 millió forinttal emelkedett. A növekmény
nagy része a helyi iparűzési adó (168 millió)
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és az építményadó (38 millió) növekedéséből
adódott, illetve nőtt a telekadó- és az idegenforgalmi adóbevétele is. Az előző évhez képest csökkent a pótlékból és a bírságból
származó bevétel, illetve a talajterhelési díj
mértéke. A hátralék összege 324 millió Ft,
mely 30 millió Ft-tal csökkent az előző évihez
képest.
• vöröskereszt
A képviselők elfogadták a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete beszámolóját
az „érted” Hajléktalan Menedékhelyen végzett
szakmai munkájáról. A beszámoló szerint az
utcai gondozó szolgálatot, melynek célja az
utcán életvitelszerűen tartózkodók mentális
és szociális segítése, a társadalomba való
visszaintegrálása, két szociális munkás látja.
A Szabadkai utcai hajléktalanszállóban az engedélyezett férőhelyszám 16+10 fő, a feltöltöttség 100%-os. Az Intézmény célja egy
kellemes befogadó közeg megteremtése, távlati cél pedig az ellátottak munkakeresésének
segítése, illetve pénzbeli ellátáshoz való juttatása. Az intézményt a Vasárnapi Merőkanál
Szervezete minden nap péksüteménnyel látja
el, és folyamatos az Alpha Keresztény Közösség támogatása is.
• Szabadtéri Néprajzi múzeum Közalapítvány
A közalapítvány 2016. évi tevékenységéről dr.
Matskási István, a kuratórium elnöke adott tájékoztatást. A Skanzen évek óta dolgozik az
ún. Erdély tájegység megvalósítását elősegítő
kutató-feltáró-felmérő munkatervi feladatán,
melynek célja, hogy Erdély területről olyan
épület- és tárgyegyüttest állítson ki, amely
egyszerre végez értékmentést, s ugyanakkor
a Trianon-szindrómát is megfelelő interpretálással mutassa be. Ezek a munkálatok hatalmas lendületet kaptak az MNB értéktár 150
millió forintos támogatásának köszönhetően,
melynek segítségével Erdély pusztulásra ítélt
építészeti és tárgyi örökségének számos darabját meg tudták menteni. A Program jelentősen hozzájárult a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Kormány által is támogatott Erdély
tájegysége megvalósítási programjához.
• Köztemető
A Sztaravodai úti köztemetőt 2012 óta üzemelteti az Interwork Temetkezési Kft. Beszámolójuk szerint tavaly 153 temetés volt, ebből
44 koporsós és 109 urnás. Jelenleg hozzávetőlegesen 312 lejárt sírhely található a temetőben. Az üzemeltető tájékoztatása szerint
sokan hazaviszik a hozzátartozók hamvait, illetve a temetéseken csak az alapszolgáltatást
veszik igénybe. A kegyeleti szolgáltatás díjait
nem módosították. Elvégezték a külső parkoló, a ravatalozó előtti terület és az utak karbantartási murvázását. A beszámoló szerint a
Sztaravodai úti köztemető még több évig tudja
szolgálni a lakosságot.

VÁROS

1,7 milliárd forinttal indul
a Járható Szentendréért program

Évtizedes lemaradással küzd Szentendre úthálózata, járdái tekintetében. e téren van leginkább
szükség fejlesztésre, és erre dolgozta ki a város a Járható Szentendréért programot.

A kormány döntésének köszönhetően az állam magára vállalja a V8 uszodát üzemeltető Aquapalace Kft. lízingtartozását, így a tartozás fedezetéül szolgáló egymilliárd forint óvadéki betét
felhasználhatóvá válik. A városvezetés bebizonyította az elmúlt években, hogy felelős gazdálkodást folytat a város érdekében, ugyanakkor jelentősebb fejlesztésekre nem adott lehetőséget
az eddigi költségvetési keret.
Városunk hosszú ideje küzd már a leromlott állapotú utakkal: nagyon sok helyen hiányzik még
járda, vízelvezetés és aszfaltos út, és a meglévő aszfalt utak minősége is rohamosan romlik a
hiányzó szegélyek miatt. A tervezett beruházások keretbe foglalásaként Verseghi-Nagy Miklós
polgármester a februári testületi ülésen meghirdette a Járható Szentendréért Programot, melyre
javasolta az óvadéki betét teljes összegének felhasználását. A polgármester szerint az infrastrukturális beruházási program az óvadéki betétből felszabaduló mintegy egymilliárd forintnál
lényegesen többe kerül, azonban a program fennmaradó 700 milliós elemei minden év költségvetésének a részét képezik majd.
Verseghi-Nagy Miklós összegzése szerint a Járható Szentendréért Program legfontosabb elemei az alábbiak: „Minden évben jelentős mértékben kell fokozni a kátyúzások számát, meg kell
oldani a csapadékvíz-elvezetést, meg kell építeni meglévő utak szegélyeit és járdáit, a földutakat
stabilizálni kell, vagy szilárd burkolattal kell ellátni, meg kell építeni hiányzó aszfaltútjainkat, illetve a meglévőket felújítani. Hatalmas feladat ez, és óriási összegeket, sok-sok milliárdot
emészt fel. Önkormányzatunk nekilátott ennek a munkának az elmúlt három évben, de bizonyára egy évtized is kevés lesz a ma meglévő igényeket kielégíteni. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy feladnánk. Minden évben forrást teremtünk hozzá, és állhatatosan elvégezzük a feladatot,
hiszen ezek a beruházások a lakosság első számú igényeként jelennek meg.”

Nyertes KeHop pályázatból megújuló közintézmények

156.6 millió forint támogatást nyert Szentendre KeHop pályázata. a
forrást a közintézmények – gyermekorvosi rendelő, iskolák – energetikai korszerűsítésre lehet fordítani.
Támogatásra méltónak ítélte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Szentendre Város Önkormányzat KEHoP pályázatát. A megnyert ösz-

szeg: 156.658.889 Ft. Az érintett épületek: II. rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, Izbégi Általános Iskola, Gyermekorvosi rendelő. A pályázati forrást a közintézmények energetikai korszerűsítésre
lehet fordítani, új hőszigetelést és nyílászáró-cserét lehet végezni az
említett intézményeken.
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Füzespark átadó
ünnepség

A Füzespark lakótelep fejlesztéseinek február
elejére meghirdetett ünnepi átadóját a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztotta az önkormányzat.
Az átadó ünnepség új időpontja:
március 21. kedd, 17 óra

partnerségi szakaszban
a megújuló építési szabályzat
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A Településszerkezeti Terv (TSzT) és Szentendre építési Szabályzata (SzéSz), valamint Szabályozási Terve (SzT) tervezet államigazgatási és partnerségi véleményezési időszaka kezdődött el február 13-án. A partnerségi időszak 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.

A koncepciók és tervek a partnerségi időszaktól függetlenül folyamatosan elérhetők:
http://szentendre.hu/varosfejlesztes/koncepciok-es-strategiak/

véradás

Március 2-án 10 és 14 óra között a Magyar
Vöröskereszt szeretettel várja a segítőkész
véradókat a szentendrei Tűzoltóparancsnokságon (Ipar utca 5.)

lőgyakorlatok márciusban

a magyar Honvédség altiszti akadémia izbégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak március 1., 2-án; 6., 7., 8., 9., 10-én; 14.,16-án;
20., 21., 22., 23., 24-én és 27., 28., 29., 30.,
31-én.
A fenti napokon a lőtér területére 06.00 órától
24.00 óráig belépni tilos és életveszélyes!

A partnerségi időszakban lakossági fórumot tartanak február 28-án, 18 órától a Városháza
dísztermében. Ezen felül nyílt napon lesz lehetőség személyesen egyeztetni a tervekről a tervezőkkel, főépítésszel. Ennek dőpontja március 14. egész nap. Előzetes regisztrációnak megfelelően, konkrét időpontban fogadják az érdeklődőket.

Hurrá, Szentendre!
2017 | február 27.

A Szentendre és Térsége TDM gondozásában november végén megjelent Hurrá, Szentendre! című helytörténeti mesekönyvet március 3-ig
minden második és harmadik osztályos tanuló és tanító megkapja
ajándékba a szentendrei önkormányzattól. A közel 800 példányban
most kiosztásra kerülő könyvet – amelyet szeptemberben az új elsős

VÁROS
és másodikos tanulók is megkapnak majd – Gyürk Dorottya alpolgármester és zakar Ágnes képviselők adták át a gyerekeknek, akik nagy
örömmel vették kézbe. Az ízléses, szépen szerkesztett kiadványt May
Szilvia írta, Pikler éva rajzolta, Hidegkuti Dorottya (TDM Kft.) és Lovas
Andrea szerkesztette, akik mindannyian Szentendrén élnek, és rajongói
a városnak. A város vezetése bízik abban, hogy a gyerekek a könyv elolvasása után – a könyv készítőihez hasonlóan – szintén Szentendre
szerelmeseivé válnak, és felfedeznek olyan szépségeket, rejtett kincseket is, amelyet eddig esetleg észre sem vettek.

óvodai beiratkozás

A Szentendre Városi óvodákban a
2017/2018. nevelési évre az óvodások az
alábbi időpontokban iratkozhatnak be:
április 25-től 28-ig, 8.00 és 12.00 között
az óvoda Központban (Pannónia utca 5.),
a következő beosztás szerint:
Kedd (április 25.):
Vasvári és Bimbó utcai tagóvodák
Szerda (április 26.):
Hold utcai tagóvoda és óvoda Központ
Csütörtök (április 27.):
Szivárvány és Izbégi tagóvodák
péntek (április 28.):
Püspökmajor és Egres úti tagóvodák

az óvodai beiratkozást megelőző nyílt napokat április 3-5. napokon 8.00 és 11.00
óra között tartják.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Schuck Györgyné 78. életévében türelmesen viselt betegsége után elhunyt.
Temetése március 1-jén, szerdán 13 órakor lesz a köztemetőben.

évikét köztiszteletnek, közmegbecsülésnek
örvendő, önzetlen, segítőkész
embernek
ismertük. Szentendre város kereskedelmi főelőadója, főtanácsosa volt
1977-től 1993-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Tisztelettel és szeretettel búcsúznak
tőle barátai, munkatársai, szomszédai
és mindazok, akik szerették. Őszinte
együttérzésünket fejezzük ki egyetlen
lányának, évikének.
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programajánló

SzeNTeNdreI TavaSzI FeSzTIvál

Fesztivál a líra jegyében
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ció, hiszen Garai Judit fordította újra, és adaptálta színpadra a bergmani művet, Hidvégi
Nóra rendezi az előadást, melyben a három
remek színésznőt láthatjuk majd a színpadon.
Izgalmas, érdekes előadásnak ígérkezik, egészen különleges látványvilággal, s nagyon
nagy értékének tartom, hogy az alkotók –
annak ellenére, hogy emblematikus alkotást
visznek színpadra – bátran mernek elszakadni
az eredetitől, önálló entitást hozva létre ezzel.

március 3. péntek, 20:30

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

SzeNTeNdre TáNCeGyÜTTeS ÉS
FIToS dezSŐ TárSulaT: IrGalom!

Táncjáték Arany János balladái nyomán
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!

március 7. kedd, 19:30

DMH Barlang (Duna-korzó 11/A.)

borbÉly mŰHely Jazz Klub

Házigazda a Borbély Műhely:
Belépőjegy: 1200 Ft / 1000 Ft (diák, nyugdíjas)

március 10. péntek, 19:00

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

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

Barokk utórezgések a művészi könnyűzenében
Belépőjegy: 2900 Ft

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

KaTáNG: adorJáN TorTáJa

– mesekoncert
Belépőjegy: 1500 Ft

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: Urbanovits Krisztina
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
Belépőjegy: 3600 Ft

március 19. vasárnap, 17:00

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

a muzSIKa HaNGJa

A MúzsArt Színházi Egyesület előadása
családi musical
Belépőjegy: 2500 Ft

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
Háttérképek: Magyarósi éva
Belépőjegy: 2000 Ft

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

vasvári Csabával, a Szentendrei Teátrum
igazgatójával beszélgettünk a Tavaszi Fesztivál idei programjairól.

az idei Tavaszi Fesztivál programkínálata nagyon erős, sokrétű és színes. milyen koncepció mentén alakult ki a műsor?
Az idei kínálatot – festői hasonlattal élve – tünékeny, áttetsző pasztellszínek tarkítják. A
programokat erősen áthatja a líra, hiszen idén
nemcsak Arany-évforduló, de Hamvas-évforduló is van, ezért fesztiválunk Arany János
születésnapjától a költészet napjáig tart.
Egy fesztivál összeállításánál természetesen,
a szerkesztői szándék és a tartalomra vonatkozó kezdeti elképzelések mellett, mint mindenben, ami művészettel kapcsolatos, az élet
is nagy rendező. Az ihlet mellett persze jelentős szerepet kap a pénzügyi keret is.

a költői esteken túl remek színpadi műveket
láthat idén a közönség…
A líra jegyében fogant fesztiválprogramban
erős a drámai vonal is. Két Bergman-darabot
tűztünk műsorra, a Jelenetek egy házasságból
címűt a radnóti Színház művészeinek tolmácsolásában, a Personát pedig a szentendrei
Teátrum saját bemutatójaként. Úgy érzem,
Bergman művészete egyfajta határterületen
mozog, varázslatos művei határterületet képeznek a dráma és a líra között. Archetipikus
drámai jelenetsorokon keresztül olyan lélektani kérdéseket vet föl lírai ﬁnomsággal, amelyek mindannyiunk számára ismerősek, így
aztán bennünk is felvetődhetnek a szereplőkben felmerülő kérdések... Meddig tart a
személyiségünk határa, milyen döntések befolyásolják sorsunkat, hogyan hatnak ránk a
környezetünkben élők, meddig engedjük, hogy
hassanak ránk? A Persona hőseit is ugyanezen kérdések foglalkoztatják. Unikális a
Szentendrei Teátrum történetében, hogy a
nyári évadot megelőzően, már a Tavaszi Fesztivál ideje alatt is tartunk színházi bemutatót.
A Persona színpadi adaptációját Garai Judit
készítette, elképesztően izgalmas a szövegkönyv, és nagyon testhezálló a három szereplőhöz. Balsai Móni az ápolónő, Alma szerepét,
Györgyi Anna Elisabeth Voglerét, a színésznőét és Urbanovits Krisztina pedig a doktornő
szerepét játssza. Azt a titkot pedig, hogy itt valójában egy monodrámát látunk, csak az előadás nézői fejthetik majd meg. A díszlet és
jelmeztervezőt, a zeneszerzőt és a világítástervezőt leszámítva ez női darab, női produk-

mit emelne még ki az idei kínálatból?
A fesztivál nyitóelőadása szintén kuriózum
lesz: Arany János balladaköltészete ihlette
táncszínházi előadással mutatkozik be a
Szentendre Táncegyüttes és a Fitos Dezső
Társulat. Az Irgalom! című táncjáték érdekes
kísérlet, mélyen átszőve lírával és érzékiséggel a lélek legmélyebb rétegeit tárja fel.
A zenei kínálat is nagyon színes idén, a klaszszikusoktól, a könnyűzene különböző műfajain keresztül rendkívül sokrétű a program.
Több mint egy tucat zenei eseménnyel várjuk
a közönséget.

a fesztivál külső megjelenése is jól átgondolt
és látványos ebben az évben is…
A fesztivált átható líraiság a programfüzeten,
a plakátokon is szembetűnő. Figyeltünk arra,
hogy a sokrétű kínálat tálalásában a tavasz
ﬁnom színei, hangulata, és a fesztivál arculati
elemei mindenhol visszaköszönjenek. A fesztivál tavaly debütáló, és igen népszerűvé vált
madárka-logója mellett idén úgy gondoltuk, legyen a programsorozatnak arca is, mégpedig
maga Balsai Móni, aki a fő attrakció, a Persona
egyik kulcsﬁgurája. Móni nagyon széles palettán dolgozó, mindig meglepetéseket okozó,
mindig megújulni képes művész. Finom, érzékeny, különleges, ugyanakkor vad, energiákkal
teli lénye elbűvölően izgalmas, forrongó, tavaszi szerelmes vershez hasonlítható. Ezért is
választottuk őt a Tavaszi Fesztivál arcának, s
nagyon örültünk, hogy ő ezt szívesen vállalta.

a nagyobb programkínálat mellett milyen újdonsággal rukkol elő az idei fesztivál?
Újdonság az idei Tavaszi Fesztiválon az első
alkalommal megjelenő bérlet-konstrukció,
mellyel jelentős kedvezménnyel tekinthetik
meg programjainkat kedves nézőink. Színházi
bérletet kínálunk a két Bergman-előadással,
valamint a Fugato orchestra és Tompos Kátya
koncertjével. A válogatásnál azokra ﬁgyeltünk,
akik fogékonyak a színházi produkciókra. Úgy
gondoltuk, a drámai produkciókon túl talán
arra is kíváncsiak lesznek, hogy egy remek színésznő, Tompos Kátya, aki gyönyörűen énekel,
hogyan közelíti a kortárs vonulatokhoz a
klasszikus zene legszebb dallamait.
Hamvas-bérletünk pedig a költői estekre fókuszál: Takács Kati Tóth Krisztina műveit álmodta színpadra, Widder Kristóf táncművésszel és zenész barátaival együtt. Emellett
rátóti zoltán és a csellista Kántor Balázs
Hamvas-estje, borkóstolással egybekötve és
Adorjáni Bálint költészet napi Szabó Lőrincestje is igazi különlegesség lesz.
Sz. N.

persona
2017 | február 27.

KULTÚRA

Ingmar bergman 1966-ban napvilágot látott
ﬁlmdrámájának színpadi adaptációja lesz az
idei Szentendrei Tavaszi Fesztivál premier
darabja. a valóság és a képzelet határán
mozgó, titkokkal teli történet kulcsﬁgurája
alma, az ápolónő, aki elszántan igyekszik
önkéntes vagy sorsszerű némaságából kizökkenteni az ünnepelt színésznőt. alma karakterét balsai móni személyesíti meg, akivel
a próbafolyamat elején beszélgettünk a készülő előadásról.

miben látod bergman öt évtizede született
alkotásának elévülhetetlenségét?
Bergman ﬁlmnovellája állandó és egyetemleges, minden időben, minden embert érintő kérdéseket foglal magába. Nem kizárólag női
problémákat feszeget az alkotás, bár női szereplőkön keresztül mutatja meg a szerző gondolatait. Hihetetlen sokrétű az anyag,
mindenki megtalálja benne azt, amivel élete
jelenlegi pillanatában éppen szembesül. A
műben az önkeresés, az útkeresés a kulcsmotívum, ami férﬁakat és nőket egyaránt érint.

Izgalmas alapkérdéseket tesz fel: Mit hittem
ﬁatalként? Milyen álmaim és vágyaim voltak?
Mi volt a célom az életem elején? Mi történik
velem, ha elérem a céljaim, vagy ha nem érem
el? Férﬁ és nő ugyanúgy megküzd a gyermekvállalás kihívásainak gondolataival. Mennyire
változtat meg a felelősségvállalás? Mennyire
marad elöl az egónk? A darab attól tökéletes,
hogy olyan mindennapi kérdéseket, örömöket
és problémákat dolgoz fel, amelyek minden
emberre érvényesek. Színházban nagyon ritka
ilyen darabot találni, ami egyszerre izgalmas
pszichothriller és mélyen elgondolkodtató
dráma.

a szereplők között feszülő játszmák során
mindketten megváltoznak, személyiségük
legmélyebb rétegei tárulnak fel. Nagyon
nehéz, egy monodrámával vetekedő színészi
feladatot kaptál, hiszen a partnered csak
gesztusokkal, mimikával válaszol. mi segít a
szerep megformálásánál?
Ebben a darabban a szavak nyelvén túl van
egy erős nonverbális kapcsolat a ﬁgurák között. Hihetetlenül csodálatos, ahogy a szereplők pusztán testi jelenlétükkel uralják a teret,
ahogy a reakcióikat szavak nélkül is ábrázolni
képesek. A darabban a színésznő visszavonul,
úgy érzi, most elég, hagyják magára. Többé
nem akar megszólalni, mert csak így tudja kizárni maga körül a világot. Azt mondják,
annak idején Gréta Garbo is így vonult vissza
a színészi pályáról. Nagyon bátor döntés. Azt
gondolom, mindannyiunknak jót tenne néha
kicsit visszatérni önmagunkba.

milyen eszközökkel lehet megteremteni azt
az atmoszférát a színpadi előadásban, amit
bergman a ﬁlm drámai hatású, egymásba
mosódó, szürreális képsoraival ér el?
Bergman ﬁlmjében rengeteg szimbólum, különleges utalás, képi megoldás, vágás van,
amelyeknek meg kell találni a színpadi nyelvét. A színpadon nem csak egy arc látszik,
amit a kamera mutat, hanem egyszerre mindenki. Igyekszünk a színvilágban nagyon
skandinávok lenni, az egyszerű, letisztult, minimalista díszlet nagyon jól erősíti a történetet. Garai Judit dramaturg szövegkönyve
pedig annyira csodálatos, olyan magával ragadó nyelvezete van, amit már az olvasásnál
is nagyon erősen lehet vizualizálni.

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: Urbanovits Krisztina

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

Belépőjegy: 3600 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei Tourinform Irodában (+36 26 317 966),
és online a szentendreprogram.hu oldalon.

Sz. N.

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.
Keresse a fesztivál programfüzetét!
A Tavaszi Fesztivál teljes programja
a szentendreprogram.hu oldalon is
olvasható
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Házasság hete Szentendrén
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Idén tizedik alkalommal rendezték meg a nemzetközi Házasság hetét magyarországon. Február 12-19. között a Szentendre barátai egyesület kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával a város kulturális és egyházi intézményei, vállalkozásai, valamint civil szervezetei nagy sikerű programsorozattal csatlakoztak a mozgalomhoz.

Vasárnap a Filibili Népdalkör a Városháza dísztermét töltötte meg élettel, míg velük egy időben az
ofﬂine Centerben Benedek zalán egyszemélyes
vígjátéka teremtett kiváló hangulatot.

Az ofﬂine Centerben a Felekezetközi beszélgetőest fő témája az elköteleződés volt Istenhez és
emberhez. A beszélgetést Dani zsolt baptista lelkipásztor vezette.

A P’Art Moziban az Ernelláék Farkaséknál vetítése
a Nyisd ki a szemed! ﬁlmklub Házasság heti különkiadásában teltházas, kitűnő beszélgetéssel zárult.

Február 13-án, a Házasság Hete programsorozat
vendége Boldizsár Ildikó, a néprajztudományok
kandidátusa, író, meseterapeuta volt a Városházán.

A Parti Medve könyvesbolt vendége volt Varró Dániel költő-műfordító, aki rengeteg verset hozott
magával a családias, jó hangulatú estre.

A Városházán Bedő Imre, a Férﬁak Klubjának alapítója tartott előadást, melyben férﬁas, racionális
megközelítésben világított rá a megőrzendő értékekre.

akarsz író lenni?

Szentendrén, a LaMoccában február 15-én
folytatódott a zöld Tea Íróműhely Halász
Margit író vezetésével. Teázás közben érdekes gondolatok, ötletek születtek. A foglalkozás a „titok” motívum köré épült, erről
szólt Szabó Magda novellája. A megbeszélést egyéni írás, majd felolvasás követte.
Egyik műhelyesünk saját készítésű aprósütivel kedveskedett.
Következő foglalkozásunk március 1-jén, szerdán 17.30-kor kezdődik,
amelyre várjuk a bátor és írni vágyó kíváncsi résztvevőket! A teát és a
helyszínt a LaMocca Specialty Kávézó és Teaház biztosítja.
Címünk: Dumtsa Jenő u. 13/A.
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás:
Horváth Andrea, 06 30 273 4882, coffeaplanet@gmail.com

Középkezdés
2017 | február 27.

egy képzőművész emlékei a pszichológus szemével – vinkler zsuzsi
kiállítása a Ferenczy múzeumban

15

KULTÚRA
hallható, aki barátja művészpályának esélyeit latolgatja. A szövegből
azonban a néhány személyes megszólítást kihagyva bárki magára vonatkoztathatja Szondi gondolatait.

Különféle anyagokkal dolgoztál eddig is. ezen a kiállításon is izgalmas
kisérleteknek lehetünk tanúi.
Az anyag az egyik elsődleges inspiráció nekem a munkák létrehozásában. Fontosak számomra a tapintás és a felületek sajátosságai,
amelyek révén egy teljesen más szintű megismerés, befogadás zajlik.
Az „Egyensúlyi állapotok” című installációban például izgalmas volt a
porszerű liszt és egy rugalmas anyag találkozása. A liszt a családi tűzhely egyik legfontosabb alapanyaga, ezzel töltöttem meg fehér harisnyákat, és így jöttek létre ezek a nyúlványszerű, neuronokra
emlékeztető alakzatok.

ez a „lélekkel teli” kiállítás bizonyos szempontból eltér a hagyományoktól. Képaláírások híján hogyan informálódik a látogató a kiállítótérben?
A múzeumi trendeket követve a koncepció része volt, hogy a tér egy
összefüggő élményt adjon, és ezt ne zavarjuk meg feliratokkal. A munkák mellett mindössze piktogrammok találhatók, amelyekhez a bejáratnál, leakasztható kis táblák tartoznak.

ezen a tárlaton kettős szerepben létezel – képzőművészként és pszichológusként.
A két terület felváltva volt jelen az életemben, ebben a kiállításban most
összefűzöm, integrálom ezt a két identitást. A művek létrehozásával
az volt a célom, hogy a beindítsa a látogatókban a saját múltjukról, jelenükről, illetve jövőjükről való gondolkodást.

Gondolat és látvány ritkán látható egysége valósul meg ezen a kiállításon. a visszafogott, remek megoldásokkal teli látványvilágba szépen simul a tárgyak, installációk sokfélesége. az itt szereplő tárgyak
java, úgy tudom, családi eredetű.
A család apai ágának szegedi házában rengeteg tárgy halmozódott fel
a család itt töltött majnem 100 éve alatt. Az első teremben látható vetített „étellift” például a Polgár utcai hallban most is áll, csak a funkciója
alakult át idővel.
az idő múlása érzékelhető a bejárat melletti Timeline-on is.
Igen, a velünk telő időt testünk is leképezi. Egy hajszálam ötezerszeres
nagyítása látható az egyik fotósorozaton. Ez is egyfajta idővonalnak
tekinthető, egy-egy kép az életünk 3-4 órája alatt keletkező idő biológiai
lenyomtata.

a családi hagyatékból kerültek a falakra a ﬁlmszalagszerűen elhelyezett üvegnegatívok, a mindennapok és ünnepek megőrzői, akár a
nagymamák és dédnagymamák kesztyűi, amelyeket különböző kéztartású kezek viselnek. milyen volt az élet ebben a családban?
A nagymamám testvére, Vinkler László festőművész volt – körülötte
fontos intellektuális holdudvar alakult ki. Kerényi Károly klasszika-ﬁlológus mellett Bálint Sándor néprajzkutató, Szent-Györgyi Albert természettudós, Baróti Dezső irodalomtörténész, valamint Sík Sándor költő
is tagja volt ennek a baráti körnek. A kiállításon látható, tükörírással
futó szöveg Kerényivel folytatott levelezésük egy részlete. A vetített
szövegnek két néző, pontosabban olvasópontja van: a fal mögé sétálva,
a távolibb, rejtett nézőpontból a nehezen kibogarászható tükörírás egyszerűen olvashatóvá válik.
Ha jól tudom, egy másik levélrészlet is szerepel a a kiállításon, amely
nagybátyád egy másik fontos kapcsolatából való.
Igen, Szondi Lipót, híres pszichiáterrel való levelezésének egy részlete

mit keresnek a rágógumi-automaták az előtérben?
A kiállítás utolsó állomása, a három rágógumi-automata az előtérben
található: a három idősíkot jelképezik, és a látogatót arra kérjük, hogy
döntse el, hogy itt és most neki melyik a legfontosabb: vehet a múltból,
jelenből vagy a jövőből. A rágógumik fogyásából a kiállítás végére kiolvashatóvá válik egyfajta időpreferencia.

Hétfőnként mindkét éneddel találkozhatunk a Hétfőkketten találkozókon.
A Hétfőkketten programban a fókusz rólam a hozzám látogatóra tevődik át. Az 50 perces egyéni találkozókon, amelyekre előzetes időpontegyeztetéssel lehet bejelentkezni, a saját személyes kérdések, történetek kerülnek a középpontba. én a kreatív teret és az értő ﬁgyelmemet
adom ehhez. A programra e-mailen lehet jelentkezni, a zsuzsi.vinkler@yahoo.com címen.

a kiállítás létrehozásában kik voltak a segítőid?
A legfontosabb Kopin Katalin művészettörténész, aki a kiállítás kurátora, és őszintén mondom, hogy az ő kitartása és szakmai összefogó
munkája nélkül nem valósult volna meg ez a tárlat. élvezetes közös
munka volt. Aztán kiemelném még a múzeumi stábot, mert nagyon
proﬁ munkát végeztek és sok jó ötlettel segítették a megvalósítást –
mivel minden mű eltérő technikai sajátosságú, erre igen nagy szükség
volt. Szóval nagyon hálás vagyok nekik, ők: Pokorni Attila, Kecskés
robin, Flóris Tibor, Masika Szilárd, Tóth Mátyás. Philipp Helga a vetített
anyagok elkészítésében segített, Andorka Tímea, Chuport Andrea,
Deim Balázs pedig a munka vizuális részében.

A kiállítás április 2-ig látogatható a Ferenczy Múzeum Szentendre termében.
rAPPAI zSUzSA

Fotók: Deim Balázs

mindenütt jelen vagy, ahol valami új kezdeményezés születik a város
képzőművészeti életében, bármilyen műfajban. Igen személyes, erős
gondolatisággal bíró új kiállításod címe mire utal, összegzésre vagy
folytatásra?
A Középkezdés címadásnak többféle oka van. Az első, hogy életem
egy sajátos szakaszába érkeztem, ahonnan olyan az érzésem, mintha
a kezdő és a lehetséges végpontra egyformán rálátnék: ez a középkori
helyzet ad egy sajátos perspektívát. A sportban, a fociban pedig középkezdés mindig egyfajta újrakezdési lehetőséget is jelent, ami energetizálja az embert.
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programok
KIállÍTáS

FErENCzy MÚzEUM
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

SzENTENDrE TErEM
KÖzÉpKezdÉS
Vinkler zsuzsi kiállítása
Megtekinthető április 2-ig, keddtől vasárnapig 10.00–18.00 között

VÁroSHÁz GALérIA
Városház tér 3.
március 2. csütörtök 17.00
ÉKeS ÉrCeK
Bakos Lehel kiállítása
Köszöntőt mond Gyürk Dorottya
alpolgármester
A kiállítást méltatja dr. Sipos József
orvos, szobrász, néprajzkutató
Közreműködnek: a Barcsay iskola
tanulói
Megtekinthető március 31-ig, a hivatal
ügyfélfogadási idejében
MANK GALérIA
Bogdányi u. 51.
r.a.J.z.
rejtett Anekdoták Játékos zivatara
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
SzEI GALérIA
a rendelőintézet felső emelete
Kanonok u. 1.
március 3. péntek 17.00
mezeI SáNdor KIállÍTáSa
Köszöntőt mond dr. Pázmány Annamária, a SzEI igazgatója
Megnyitja ries zoltán fotóművész
Megtekinthető a rendelőintézet nyitva
tartási idejében

elŐadáS

március 10. péntek 18.00
Nomád NemzedÉK
A táncházmozgalom és az önszerveződő közösségek története a 70-es
évek elejétől
záhonyi András vetítettképes előadása

március 12. vasárnap 12.00
HaGyomáNyoS
peTŐFI emlÉKTÚra
ünnepi beszédet mond Szakács Áron, a
Ferences Gimnázium történelemtanára
a Petőﬁ-pihenőnél
március 17. péntek 18.00
ÉKeS ÉrCeK
Bakos Lehel vetítettképes előadása

FrANGIPANI STÚDIó
SzELLEMI MŰHELy
Bartók B. 5/B.
március 21. kedd 18 óra
ÉN-FeJlŐdÉS
Silye Imre előadássorozata
Vámos Eszter dalaival

SzÍNHáz

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

DUNAPArTI MŰVELŐDéSI HÁz,
BArLANG
március 7. kedd 19:30
JazzKlub
közreműködik: Borbély Műhely
vendég: Fenyvesi Márton – gitár
Belépő: 1200 Ft / diák, nyugdíjas: 1000 Ft
póTKulCS SzeNTeNdre
Fő tér 11.
március 4. szombat 21.00
preSSzó TaNGó lIbIdó KoNCerT

március 8. szerda 18.00
HódolaT HamvaS bÉláNaK
Hendi Ilma svéd-székely költő estje

GyereKeKNeK

március 3. péntek 18.00
IdŐKorTyolóK
Szőke István Attila könyvbemutató előadása

mozI

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

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, felnőtt: 1000 Ft (A 120 percnél hosszabb
ﬁlmeknél egységesen: 1000 Ft!)
február 27. hétfő
17.00 MINDENKI (25’) oscar díjra jelölve rövidﬁlm kategóriában. rendező:
Deák Kristóf
17.30 A 3. MAGyAr FILMHéTEN JÁTéKFILM kategóriában nominált 5 ﬁlm egyikének vetítése

20.00 A 89. oSCAr DÍJÁTADó GÁLA
„Legjobb ﬁlm” kategóriában díjat nyert
ﬁlmjének vetítése

3. MAGyAr FILMHéT
február 27- március 5-ig
a 2. Magyar Filmdíjra jelölt ﬁlmek
vetítése a 3. Magyar Filmhét keretein
belül.
(részletesen lásd lapunk 19. oldalán!)

március 3. péntek
18.30 TESTrŐL éS LéLEKrŐL (116’)(16)
– EGy P’ArToN Az ALKoToKKAL SorozAT –
közönségtalálkozóval. Vendégünk:
Enyedi Ildikó rendező

március 6-12-ig
oSCar dÍJaS
FIlmeK HeTe
A P'Art Moziban

Programok:
www.partmozi.hu

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.

március 10. péntek 19.00
davId yeNGIbarIaN
dzSeSSzKoNCerTJe

PETŐFI KULTUrÁLIS éS HAGyoMÁNyŐrzŐ EGyESüLET
Stéger köz

DUNAPArTI MŰVELŐDéSI HÁz,
BArLANG
Dunakorzó 11/A.
március 11. szombat 10.00
adorJáN TorTáJa
A Katáng együttes mesekoncertje
A koncert után kézműves foglalkozás
Kyrúval

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.

március 1. szerda 18.00
SzeNTeNdre SzaloN
Vendég: Mécs László hegymászó
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március 11. szombat
poSzTmoleTT ÉS IGazIGaz FeaT
eF zámbó ÖCSI

PArTI MEDVE
Városház tér 4.
GarázSFuvola
Mit keresett Shakespeare a pincében?
A főszerepben a fantázia és az improvizáció, készítünk papírszínházat, jeleneteket, megkeressük a szétszakadt
történetek darabjait, dalt írunk és még
sok más fog történni a márciusi pizsamapartin

parti medve a p’art moziban

Fotó: Paraszkay György

16

rendhagyó kiállítás-megnyitóval mutatkozott be öt kortárs magyar meseillusztrátor – Kun Fruzsina, rofusz Kinga, Szalma Edit, Szegedi Katalin és Takács Mari a P’Art Moziban, február 17-én. A megnyitón
Szigethy Ildikó vezető óvónő olvasott fel és szentendrei óvodások szavaltak részleteket a címadó Parti Medve mesekötetből, a verseket illusztráló képek előtt. A nagy sikerű kiállítás március végéig tekinthető
meg a mozi klubhelyiségeiben és a folyosón.
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OKTATÁS
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Fiatal művészek
Ösztöndíja Szentendrén

Tavaszi szenior-kurzusok

Március elejétől, immár a tizedik félévvel folytatódnak a zsigmond
Király Egyetem és a Szentendrei Önkormányzat együttműködésével megvalósuló 50+-os tanfolyamok Szentendrén. A kurzusok
helyszínei továbbra is az Aranykor Központ emeleti tantermei (Dunakorzó 18.), míg a számítástechnikai tanfolyamok a rákóczi gimnáziumban lesznek.
A képzések leírása a http://korkozpont.szentendre.hu oldalon található. A tanfolyamokra jelentkezni lehet az Aranykor Központ információs irodájában, előzetes egyeztetés után. Az egyeztetési
telefonszám: 06 30 692 4746 (dr. Jászberényi József), az egyeztetési emailcím: korkozpont@gmail.com
a kurzusok tandíja: 10 000 forint (áfával, egyéb költség nincsen).
Minden kurzus 7 alkalom (a tornakurzusok 10 alkalmasak), s minden alkalom 90 perces.
A 2017 tavaszi félévben a következő tanfolyamok indulnak:
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: március 10, 11 alkalom, minden péntek 09-10 óra)
Várjuk az 50 év feletti szentendrei és környéki lakosok jelentkezését!
Február 22-én a városháza dísztermében elindult a Szeniorok
Szentendrei akadémiája (SzeSza) ingyenes előadássorozat tizedik féléve is!
Tanulni soha sem késő!

ArANyKor KÖzPoNT SzENTENDrE

a rotary Club Szentendre új ösztöndíjprogramot indít. a képzőművészet, színés bábművészet, zeneművészet, táncművészet világában tehetséges szentendrei
ﬁatalokat támogatja a roTarT Fiatal
művészek Ösztöndíj-pályázata, melynek
célja a 12-20 év közötti, különböző művészeti ágazatokban tehetséges diákok,
ﬁatalok további fejlődésének elősegítése,
tehetségének kibontakoztatása, tanulmányi eredményétől függetlenül.

A támogatási akciónak köszönhetően most Ön is segíthet a tehetséges ﬁatal művészek jövőjének megteremtésében: csak annyit kell
tennie, hogy amikor a Jegy.hu-n vásárol, a ﬁzetendő összeget 150 Fttal kiegészíti. A döntés az Öné, az adományokból származó összeget
automatikusan a program számlájára utalják.
Az alapító szentendrei rotary Club törekvése, hogy a következő esztendőkben országossá tegye a kezdeményezést, még több tehetséges ﬁatalnak biztosítva lehetőséget a bemutatkozásra. A klub több
mint 15 éves története során számos jótékonysági kampányt indított
útjára, az ő nevükhöz fűződik a fogyatékossággal élők sportolási lehetőségeit támogató országos jótékonysági ﬁlmvetítés megszervezése, adventi adománygyűjtés, vagy a közkedvelt rotary gumikacsaverseny helyi lebonyolítása.

„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 5050 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.

Szezonkezdés bajnokesélyesként
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Szentendre város sportegyesülete, az SzvSe labdarúgó szakosztálya által működtetett izbégi sporttelepen nagy várakozással néznek a tavaszi
szezon elé. a sportegyesület elnökével, dombay zsolt edzővel a téli felkészülés nehézségeiről, a felnőtt csapat esélyeiről beszélgettünk.

Téli felkészülés

Már nagyon várják az idő jobbra fordulását,
hogy elkezdhessék az aktív tevékenységet az
utánpótlás, a felnőtt, az öregﬁúk korosztályú
csapatok, illetve most már a női felnőtt csapat
is. A férﬁ felnőtt csapat célja nem kevesebb,
mint a bajnokság megnyerése ebben az évben
is. 2015-ben, a megyei harmadosztályú bajnokság megnyerése után most újra bajnokesélyesként várják a tavaszi szezont, hiszen hat
ponttal vezetik a másodosztályú bajnokságot.
Ha sikerül csoportelsőként végezni, akkor a
megyei első osztályban folytathatják a versenyzést.
Dombay zsolt szerint nem volt könnyű feladat
a csapat együtt tartása és felkészítése a tél
folyamán. Az „együtt-tartást” nehezítette,
hogy a jó eredmények miatt erőteljesen megnőtt az érdeklődés a játékosok iránt, a felkészülésnél
pedig
az
infrastrukturális
hiányosságok jelentették a nehézséget: az
épület fűtése nem megoldódott, ezért az idei
extrém hidegben használhatatlanok voltak az
öltözők.
„A csapatból végül egy játékosunk távozott,
de ő nagyon fontos láncszem volt. Szerencsére pár napon belül sikerült pótolni a hiá-

nyát. A téli felkészülésünk eredményessége
érdekében pedig minden lehetőséget kihasználtunk, hogy terembajnokságokon induljunk,
ebből a legfontosabb az MLSz által rendezett
futsal-bajnokság volt, ahol a ﬁnáléban elért
döntetlennel a 2. helyen végeztünk.”
Az edző szerint egyre komolyabb veszélyt jelent a játékosok elcsábítása más csapatokba.
A megyei másodosztályú bajnokságokban, és
különösen egy osztállyal feljebb, a játékosok
már különféle juttatásokban részesülnek, amit
ők egyelőre nem tudnak biztosítani. érthető,
hogy egy huszonéves sportolónak nem mellékes szempont az anyagi juttatás, tehát ennek
biztosítása mindenképpen komoly feladat elé
állítja az SzVSE vezetését. Különösen annak
tükrében, hogy – a szakma egyöntetű véleménye szerint is – a felnőtt csapatnak reális esélye van arra, hogy néhány éven belül
bekerülhessen az NB III-ba.

piramis-szerű építkezés

Az eddig elért eredményeket tudatos „építkezés” előzte meg. Az SzVSE kiváló utánpótlásbázissal rendelkezik, ami hosszú évekre
garantálja a szentendrei gyerekek, ﬁatalok
sportolási lehetőségeit, és ezáltal az SzVSE

jövőjét. Ez az egyesület vezetésének hosszú
távra tervező gondolkodásmódjának köszönhető.
„Szeretnénk olyan támogatókat találni, céget
vagy magánszemélyeket, akik értékelik elképzelésünket, hogy mi magunk neveljük ki a labdarúgóinkat. Véleményem szerint rövidlátó
gondolkodásmódra vallana, ha arra keresnénk
támogatókat, hogy az eredményesség érdekében vásároljunk játékosokat. Ez ellentétes
lenne az elveimmel, és szerintem nem szolgálná sem a város, sem az egyesület érdekeit.
Piramis-szerűen építkeztünk. Nem kapkodtunk, hanem megvártuk, hogy az utánpótlás
korosztály felnőjön – jelenleg ők teszik ki a
csapat 80%-át. Ebben a bázisépítésben kiváló
partnerünk a Dunakanyar SE. Az SzVSE mintegy szűrőként működik annak érdekében,
hogy a Dunakanyar SE-ben a tehetségesebb
játékosok emeltebb szintű képzést kapjanak,
akkreditált edzőkkel és versenyzési lehetőségekkel. A tehetséges gyerekek innen bekerülhetnek az akadémiákba, vagy akár az NB I-be
is, illetve az iﬁkor után az SzVSE felnőtt csapatában folyathatják a labdarúgást, egészen a
nyugdíjas korukig, vagy akár tovább is – zárta
a beszélgetést az SzVSE edzője.

Öregbítették a szentendrei
muaythai hírnevét

A hétvégét Trencsénben töltötte a szentendrei muaythai csapat, ahol
a gálán az edző-csapattárs, Albrecht Péter lépett a kötelek közé.
Amellett, hogy a vendéglátók példásan kitettek magukért, Peti
győzni tudott, mellyel tovább öregbítette a szentendrei muaythai hírnevét. Köszönet a szurkolásért a versenyzőkkel tartó kis csapatnak,
részük van a győzelemben!

Hajrá Szentendre, hajrá Szentendre VSE!

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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rendőrségi hírek

Nyílt nap a Szentendrei
rendőrkapitányságon
A rendőrség számára fontos az utánpótlás, ezért a kapitányság február 8-án nyílt
napot tartott a rendőri hivatás népszerűsítése érdekében. A szentendrei Petzelt
József Szakközépiskola és Szakiskola
végzős diákjai látogattak el hozzánk, hogy
megismerkedjenek a rendőri munkával, a
rendészeti iskolákba való jelentkezés feltételeivel.

röplabdás eredmények
a dunakanyarban

XXXI. évf. | 4. szám

A Dunakanyar Se röplabdásai. 2016/17 évi versenyszezon legfontosabb szakaszához értek. országos gyermek és serdülő csapataink is beverekedték magukat a legjobb 12 közé, és a hétvégén megkezdik mérkőzéseiket a legjobb hat közé kerülésért. Ellenfeleink ebben a körben:
Kecskemét, UTE, Székesfehérvár és a Vasas csapatai.
NB II juniorjaink is a bajnokság legjobb négy között folytathatják a bajnokságot.
Fiú csapatunk április 2-án 10:00 órától játssza utolsó országos Gyermek Bajnoki fordulóját
hazai pályán a szentendrei református Gimnázium tornatermében. Ellenfeleink: Pécs és Debrecen csapatai.
Várjuk szeretettel a röplabda rajongókat és hozzátartozókat a versenyre!

A ﬁatalokat Kovács László r. ezredes kapitányságvezető a nagyteremben köszöntötte. A ﬁatalok betekintést nyertek a
kapitányság szervezeti egységeinek
felépítésébe, működésébe és személyes
élménybeszámolók keretében is meghallgathatták, hogy miért jó rendőrnek lenni.

A tájékoztatón a rendőri életpálya előnyeit,
a szakma szépségeit, a felvételi követelményeket egy jó hangulatban eltöltött tájékoztató keretében hallgatták végig a
diákok.
A középiskolások számára Herdics Antal
r. őrnagy, a közlekedésrendészeti osztály
alosztályvezetője a kapitányság udvarán
a sebességmérő eszköz használatáról tartott tájékoztatást. A diákok a bűnügyi
technikai alosztály munkájába is betekintést nyerhettek, a bűnügyi technikus megmutatta, hogy hogyan veszünk le
ujjnyomatot, összességében hogyan is
történik egy nyilvántartásba vétel.

Az elméleti tudnivalókon kívül a kapitányság épületében tett séta alkalmával
megtekinthették a rendőrök munkakörülményeit, megnézhettek, a kezükbe
foghatták a bevetéshez használt eszközöket is.

A Szentendrei rendőrkapitányságon tartott, a rendőri hivatást népszerűsítő nyílt
napról további fényképeket az alábbi linken lehet megtekinteni:
https://www.facebook.com/SzentendreVáros-Baleset-Megelőzési-Bizottsága
SzENTENDrEI rENDŐrKAPITÁNySÁG

Túl a második körön

Sikeresen lezajlott a Pádár Krisztián ﬁú röplabda tornasorozat második fordulója, amelyet a Dunakanyar Sportegyesület szervezett Dunabogdányban, január közepén.
A ﬁú utánpótlás-nevelés elősegítésére életre hívott versenysorozat ezúttal új taggal bővült: a
Dág KSE két csapattal képviselte magát a második körben. Az első torna indulói közül a Delta
rSE érd három, a budapesti Pénzügyőr SE, a szintén fővárosi runkil SE, a székesfehérvári Felsőváros, és a házigazda Dunakanyar SE két-két gárdával nevezett. A mezőny a MALéV SC csapatával vált teljessé. ráadásul az újonc Dág nem csak jött és látott, hanem győzött is. A
nagypályás és a kispályás kategóriában egyaránt megnyerte a Pádár-sorozat soros állomását.
A második, ezüstérmes pozíciót mindkét kategóriában a Felsőváros szerezte meg, a harmadik
helyeken azonban eltérő egyesületek végeztek.
Míg a nagypályásoknál a MALéV végzett a dobogó legalsó fokán, addig a kispályásoknál a házigazda Dunakanyar örülhetett a bronzéremnek. „Nagyszerű érzés volt látni a folyamatot, amin
elindult versenysorozatunk, de ennek színvonalához minden résztvevőnek hozzá kellett adnia
a magáét! Kicsit megváltozott a csoportok összetétele, mivel új csapatot köszönthettünk köreinkben, méghozzá kiváló szerepléssel a Dágot.” –összegezte a helyszínen tapasztaltakat Batáriné Balázs Erzsébet, szervező. A tornasorozat hagyományainak megfelelően minden csapatból
megválasztották a legjobban teljesítő röplabdázót, külön elismeréssel honorálva hozzáállását
és játéktudását.

a nagypályás torna végeredménye
(zárójelben az egyéni díjazottak):
1. Dág KSE (Iványi Máté)
2. Felsőváros (Nagy Ádám)
3. MALéV SC (Csumán Botond)
4. Dunakanyar SE (Nagy Ákos)
5. runkil SE (Szabó Bence)
6. Pénzügyőr SE (Busz Barnabás)
7. Delta rSE érd (Selmeczi Manó)

a kispályás torna végeredménye
(zárójelben az egyéni díjazottak):
1. Dág KSE (Czibula Bence)
2. Felsőváros I. (Kaczamakisz Petrosz)
3. Dunakanyar SE (Vecsey zalán)
4. runkil SE (Knobloch Ferenc)

bárczisok az országos Úszó diákolimpián
2017 | február 27.
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50 M FIÚ SzABADoN VÁLASzToTT ÚSzÁS
(V. korcsoport): Vaczó zoltán, Szántó zsombor
50 M LÁNy SzABADoN VÁLASzToTT ÚSzÁS
(IV. korcsoport): Herke Vivien

50 M LÁNy SzABADoN VÁLASzToTT ÚSzÁS
(V. korcsoport): Molnár Alexandra
25 M FIÚ MELLÚSzÁS (I. korcsoport):
Jobbágy richárd, Bákonyi Bence

a Fogyatékkal Élők vI. országos Úszó diákolimpiája és Tehetségkutató versenyén szép
eredményekkel vett részt a bárczi iskolások
csapata 2017. február 11-én, debrecenben.

A Bárczi Gusztáv Általános Iskola csapata
Benzsay réka testnevelő tanárnő vezetésével,
már pénteken korán leutazott Debrecenbe,
hogy részt vegyenek a versenyen. Pénteken
várost néztek, sétáltak Debrecenben, „megmászták” a híres Nagytemplom tornyait is.
Este társasjátékot játszottak és korán lepihentek, hogy felkészüljenek a nagy versenyre.
Másnap, szombaton teljes erőbedobással dolgoztak, és megérdemelten sok érmet és kupát
nyertek.

Az eredmények:

25 M FIÚ SzABADoN VÁLASzToTT ÚSzÁS
(I. korcsoport): Jobbágy richárd, Bákonyi
Bence
25 M FIÚ SzABADoN VÁLASzToTT ÚSzÁS
(II. korcsoport): Szigetvári zoltán Gergely, Harkai Patrik

50 M FIÚ SzABADoN VÁLASzToTT ÚSzÁS
(III. korcsoport): Lakatos Lionel
50 M FIÚ SzABADoN VÁLASzToTT ÚSzÁS
(IV. korcsoport): Csúcs Alex

25 M FIÚ SzABADoN VÁLASzToTT ÚSzÁS
(II. korcsoport): Szigetvári zoltán Gergely, Harkai Patrik
50 M FIÚ SzABADoN VÁLASzToTT ÚSzÁS
(III. korcsoport): Lakatos Lionel

50 M FIÚ SzABADoN VÁLASzToTT ÚSzÁS
(IV. korcsoport): Csúcs Alex

50 M FIÚ SzABADoN VÁLASzToTT ÚSzÁS
(V. korcsoport): Szántó zsombor, Vaczó zoltán

50 M LÁNy SzABADoN VÁLASzToTT ÚSzÁS
(IV. korcsoport): Herke Vivien

50 M LÁNy SzABADoN VÁLASzToTT ÚSzÁS
(V. korcsoport): Molnár Alexandra
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HIRDETÉS
SzerelmemNeK

Szeretném, ha az egész Dunakanyar
tudná! Csak még nem született meg
az a szó, amellyel leírnám, hogy
mennyire szeretlek! A.

adáSvÉTel

éléskamra – régi ízek boltja. Házitej, bor,
sütemény. Szentendre, Attila u. 12.
Nyitás: március 1.

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

Képes Sport újság 1955-től 1977-ig tartó
évfolyamai bekötve eladók (Aranycsapat,
Puskás, Albert, Tichy stb.). Tel. 06-20-2635001, (26) 314-577.

álláST KÍNál

Szentendrén működő nagy forgalmú, terasszal rendelkező cukrászdába kiszolgálót, felszolgálót, cukrászt felveszünk.
jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal
az alábbi e-mail címen: allas@szamos.hu.

Lemezalakító munkatársakat keresünk betanított munkakörbe légtechnikai gyártó
céghez Szentendrére. Feladat: fémlemezek megmunkálása. Tel. 06-30-847-6033.
Szentendrén lévő cukrászdánkba pultost
felveszünk. Tel. 06-30-940-2652.

üzleteimbe, részmunkaidőre eladókat felveszek, nyelvtudás előny lehet. Tel. 06-20396-5306.

Kereskedelmi asszisztenst keresünk szentendrei fürdőszobaszalonba adminisztratív
munkakörbe. Főbb feladatok:bevételezés,
cikkszám-készítés, készletellenőrzés, fuvarszervezés, dokumentáció-kezelés stb.).
Elvárás: minimum érettségi, precíz munkavégzés, kiváló számítógépes és alapvető
pénzügyi ismeretek, ﬁatalos lendület. Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
anyagismeret és angol nyelvtudás előny.
További felvilágosítás, jelentkezés:
info@iso-thermo.hu

Kertgondozásra keresek megbízható
(házas)párt Leányfalun, összkomfortos
önálló lakást biztosítok. Tel. 06-30-4855370.

Akupunktúra magánrendelés a Szentendrei rendelőintézetben. Fogyókúra
támogatása, allergia kezelése, fájdalomcsillapítás. Bejelentkezés: 06-30831-1934. rendel: dr Bor Márta
allergológus, immunológus.
www.bormarta.hu

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

KIadó laKáS

Kiadó Szentendrén 120 nm alapterületű, 3 szintes családi ház, akár szintenként is. Csendes helyen,
HéV-állomáshoz közel. Tel. 06-20272-6733.

Szentendrén HéV-hez, buszhoz, belvároshoz közeli 2 szobás, összkomfortos, alacsony rezsijű, csendes lakás
kocsibeállással kiadó. Tel. (26) 318-438,
06-20-393-3652.

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. 06-30485-5370.

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-340-1392.
Garázs (kisméretű) eladó a Vasvárilakótelepen 1 800 000 Ft-ért. Tel.
06-20-263-5001, (26) 314-577.

Tetőtéri, 16 nm-es bútorozott szoba konyhával, fürdőszobával, WC-vel egy fő, nem
dohányzó személynek szerződéssel,
számlával kiadó Ár: 60 000 Ft rezsivel. 2
havi kaució szükséges. Tel. 06-30-3450313.

laKáS, INGaTlaN

Eladó Szentendrén 3 szintes, 120 nm
alapterületű családi ház csendes helyen, HéV-állomáshoz közel. Tel. 0620-272-6733.

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

Szentendrei könyvkiadó és könyvesbolt
gyakornokot keres adminisztrációs feladatokra. Segíthet nekünk a szerződések, pályázatok, könyvelési anyagok
nyilvántartásában, az ügyviteli rendszerek
karbantartásában. Cserében egy trendi
munkahelyet és jókedvű munkatársakat
ajánlunk. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a következő címen: info@cerkabella.hu.

Szentendrén, Pismány aljában, csendes
zsákutcában 2014-ben felújított, 115 nmes, kétgenerációs családi ház 540 nm-es
telekkel eladó. Az alsó és a felső szinten
egy-egy külön bejáratú lakás található, melyek kis átalakítással egybenyithatók. Kérésre fotókat, alaprajzot küldök. Irányár:
36,9 millió. Tel. 06-20-325-3878.

eGÉSzSÉG

rajztanítást, felvételire-érettségire felkészítést vállal nagy tapasztalattal szentendrei képzőművész a Belvárosban. Tel.
06-30-617-6750.

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

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

oKTaTáS

Matematikából és ﬁzikából korrepetálást,
érettségi felkészítést vállalok.
Tel. 06-30-855-3543.
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Német nyelvű matematika tankönyvből
(Linz – Veritas Verlag, Wien – ÖB Verlag)
korrepetálást vállalok. Tel. 06-30-8553543.

Felsőfokú matematikából (differenciál- és
integrálszámítás, mátrixok stb.) korrepetálást, zárthelyire és vizsgára felkészítést
vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

Történelem, magyar korrepetálás, érettségire felkészítés nagy gyakorlattal Szentendrén, a Belvárosban. Tel.
06-30-540-5639.

rÉGISÉG

GÁBor ESzMErALDA műgyűjtőnő legmagasabb áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat + 6-12
evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, borostyánokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06-1-789-1693, 06-30-382-7020.

SzolGálTaTáS

Esküvői videó! www.amoretto.hu. Tel. 0630-991-7275.

Bútorkészítés! Egyedi méretű bútorok,
gardróbok, konyhák készítése, laminált
parketta lerakása. Tel. 06-20-349-2224.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelésés ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70-5781468.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

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

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

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367, 06-30950-4187, Mezei Sándor.

ÜdÜlÉS

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

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Kedd: 17:00–19:00
2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178
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Kereskedelmi érdeklődésű, műszaki végzettségű kollégát
keresünk szentendrei irodába.
Fontos, hogy önállóan és csapatban is tudjon dolgozni.
Hosszú távú munkalehetőség, változatos munkakör.

info@alukov.hu

Garantált
minőség,
elfogadható
ÁrON!
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Az önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

9.00–17.00-ig
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ELVÁrÁSoK:
• műszaki afﬁnitás
• B-kat. jogosítvány
• fogékonyság
• jó helyzetfelismerő készség
• kiváló kommunikációs készség, magabiztosság

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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