ÉS VIDÉKE

xxxI. ÉvfolyAm
2017. máRcIuS 27. | 6. Szám

Rangos állami kitüntetést kapott Aknay János festőművész
A molinón:
a Welldance
Sporttánc Egyesület

Kulturális
össztűz
Szentendrén

19. oldal

3. oldal

Beszélgetés
Szépolt Gabriellával,
az egyesület
vezetőjével

Beszélgetés
Solymosi Helénával,
a Kulturális Központ
ügyvezetőjével
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Javaslattételi felhívás:
Pro urbe emlékérem, díszpolgári cím

A Pro urbe emlékérem és a Szentendre város Díszpolgára cím adományozására vár javaslattételeket az önkormányzat. A kitüntetések adományozására minden év augusztus 20-án, nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor. A kitüntetéseket Szentendre város Önkormányzata
nevében a polgármester adja át.

A képviselő-testület rendelete szerint díszpolgári cím adományozható – a város önkormányzatának legnagyobb elismeréseként –
annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak,
aki valamely téren kiemelkedő munkájával
vagy életművével mind a városon belül, mind
pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírének öregbítéséhez.”
A kitüntetés minden évben egy személynek
adományozható, a címmel emlékplakett és
díszoklevél jár. A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,
valamint élvezheti a helyi rendeletekben rögzített, díszpolgárokat megillető kiváltságokat.

A képviselő-testület rendelete szerint Pro Urbe
emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, társadalmi vagy
gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek
a város fejlesztésében, a közszolgálati, az
egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági
élet bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva, kiemelkedő eredményt értek el.
Évente legfeljebb három adományozható. Az
emlékérem megosztva is adományozható, két
személy esetében az együttesen elért eredményük alapján, ebben az esetben két emlékérem és két díszoklevél kerül kiosztásra.
Csoport esetén egy emlékérem és egy díszoklevél jár. A kitüntetések egy személy részére
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csak egy alkalommal adományozhatók. A kitüntetések nem adományozhatók az aktuális
ciklusidőben a képviselő-testület vagy állandó
bizottsága tagjai részére.
A kitüntetések adományozására tett javaslatokat személyekre és kitüntetésekre bontva,
külön-külön javaslatként kérjük beadni!

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
1. a polgármester, a jegyző
2. a képviselők;
3. a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
4. szentendrei egyesületek, szakmai, civil
szervezetek, intézmények
5. legalább 20 szentendrei állandó lakóhellyel
rendelkező lakos.
A javaslatok beérkezési határideje: április 30.
(vasárnap)

A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója (Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások
szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák
meg, a Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető,
vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben
is el lehet küldeni a fent megadott határidőig
a havasi.hajnalka@szentendre.hu e-mail
címre.
További felvilágosítás: Havasi Hajnalka, jegyzői titkárság, 26/785-033.

felhívás

Eladó ingatlanok

Szentendre város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a Szentendre,
Szentlászlói út 60. sz. alatti (2714/5 kivett beépítetlen terület 2714/5/A társasházi épület 2714/6 hrsz. kivett egyéb
épület és udvar) lakóövezeti (lke-04),
önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyben történő 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, valamint az ingatlan.com weboldalról tölthető le. A pályázatokat a Hivatal
Iktatójába 2017. március 30. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785 088
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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

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

Kulturális össztűz Szentendrén
2017 | március 27.
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BESzÉlGEtÉS SolymoSI HElÉnávAl, A SzEntEnDREI KultuRálIS KÖzPont üGyvEzEtőJÉvEl

A város kommunikációs vezetőjeként és a
Kulturális Központ ügyvezetőjeként alapos
rálátása van a város kulturális, turisztikai és
közéletére. 2015-ben vette át a Kulturális
Központ feladatait. A bő másfél év alatt milyen változások történtek a központ struktúrájában?
Kezdetben ideiglenes megoldásként vettem át
a központ irányítását, de nagyon hamar megszerettem mind a munkát, mind a jó hangulatú
társaságot, akikkel együtt dolgozhatok. Az
adott problémák kezelése mellett ugyanakkor
hatalmas lehetőséget láttam a feladatban: hogyan lehet megfrissíteni a város közművelődési és kulturális feladatait, melyeket a
Kulturális Központ ellát.
Az első fél év az intézmény élén azért volt nagyon nehéz, mert egy megöröklött szituációba, nem túl felhőtlen hangulatba csöppentem bele. Emellett abban az időszakban történt az a nagy arányú szerkezeti átalakítás,
amikor a gazdasági részleg átkerült a VSz
zrt.-hez, és merőben új rendszert kellett kialakítani, de úgy érzem, nagyon jól sikerült. A vezetői feladatok terén is történt változás, mert
a rendkívül sokrétegű feladathoz nem elég
egy ügyvezető szaktudása. Az ilyen vegyes típusú intézményeknél, amilyen a Kulturális
Központ is, nem tudja egy vezető átlátni a cég
valamennyi szegmensét. A fesztiválszervezés
például menedzsment jellegű, a színházi programok szervezése, az előadóművészeti vezetés külön szakma. Ezért is született meg a
döntés tavaly áprilisban, hogy a feladatokat
kettéválasztva két ügyvezető irányítsa a központot.

zökkenőmentes volt a feladatok szétosztása?
Sok kérdőjel felmerült, hogyan működik majd
együtt a gyakorlatban „két dudás egy csárdában”, de úgy gondolom, elképesztően jó energiák szabadultak el. Vasvári Csabával nagyon
jó munkakapcsolatot sikerült kialakítani.
Együttműködésünk alapja, hogy jól kiegészítjük egymást, szakmailag és emberileg egyaránt. Csabának nagyon jók a meglátásai,
kiváló a kapcsolatrendszere, nagyon sikeresek
a színházi programjaink. Amit hozzátettem, az
a kommunikáció megújulása, az új arculat kialakítása, amivel meg tudtuk szólítani az új
közönséget. A köztünk rezgő kettős energiák,
Csaba művészeti érzékenysége és az én menedzsment szemléletem szinergikus kapcsolatban vannak.

Kívülről, friss szemmel látva mindig könynyebb áttervezni a berögzült, de javítható
rutint, azonban nem könnyű elfogadtatni
azokkal, akik naponta benne tevékenykednek. Hogyan sikerült a váltás?
Vezetőként az a legfontosabb feladat, hogy az
új elképzeléseket úgy adjuk át, hogy megtanítsuk a munkatársakat arra, hogy a feladatokat
a lehető legjobban végezzük. A Kulturális Központban a humánerőforrás nagyon fontos
szellemi tőke, és elsődleges a munkatársakkal
kialakított jó kapcsolat. A teremtő energiákkal
teljes munkalégkör alapvetően meghatározza

intézményünk működését. A munkatársak
magukénak érzik a feladatokat, s olyan plusz
kerül a munkamenetbe, ami más típusú vezetéssel esetleg nem jött volna létre. Az első pillanattól szerettem volna kiaknázni azokból az
emberekből a lehetőségeket, a rejtőzködő tehetségeket, akikkel itt találkoztam. Örömmel
látom, hogy ez nagyon jól működik, mindamellett, hogy természetesen voltak személyi változások, és új munkatársak is érkeztek.

A megöröklött infrastrukturális elmaradások a Kulturális Központban hogyan alakulnak?
Számomra elképesztő tanulság volt felmérni,
milyen infrastruktúrával működtetünk kulturális intézményt. Itt akár a PMK, akár a DMH
épületére is gondolhatunk. A város lehetőségein nyilván túlmutat ezeknek az épületeknek
a felújítása, már az is komoly feladat, hogy
működőképessé tegyük ezeket. Az elmúlt
másfél év elegendő információt és háttérbázist adott ahhoz, hogy megfelelő jövőképet
tudjunk felvázolni. Az utóbbi időszakban azokat az alapvető műszaki berendezéseket vásároltuk meg az önkormányzat jóvoltából, ami
nélkül nem tudjuk működtetni a fesztiválokat,
eseményeket. Idén pedig bekerült a város költségvetésébe a Dunaparti Művelődési Ház kisebb felújítása, ami a gyakorlatban 20 millió
forintos keretet jelent.
mire futja a keretből?
Lépcsőzetesen, fokozatosan elkezdhetjük az
épület felújítását. Az összeg ahhoz képest nagyon sok, hogy az elmúlt húsz évben mennyit
költött a város az épületfenntartásra, a teljes
rekonstrukcióra azonban kevés. Sokféle funkciót lehet beleálmodni az épületbe, és hosszú
távon az a tervem, hogy egyre több új feladatot tudjon ellátni. A 20 millió forintból új irodahelyiséget alakítunk ki, a tisztasági festésen
túl felújítjuk a klubhelyiséget, a Barlangot és
annak előterét. A Barlang hangulatát megtartva, de felújítva, új funkcióval nyílik majd
újra. reményeim szerint szeptembertől állandóan működő büfé is üzemel majd a helyszínen, s ehhez illeszkedő programstruktúrát
alakítunk ki.

mit jelent ez?
A kontinuitást megtartva, a meglévő, jól működő programelemek mellé újakat hozunk be.
Ősztől elindítjuk a táncház programsorozatot.
Már nagy sikerrel indult el ezen a helyszínen a
rendszeres görög táncház, s minden támogatást megadunk, hogy a város sokszínű nemzetiségi hagyományait bemutassuk. Minden
héten más-más helyi nemzetiség táncházát
rendezzük majd meg. A könnyűzenei programokat is folytatjuk a Barlangban, az ElevenKert mellett hétköznapokon kisebb műsorelemeket hozunk be klubrendszerben, elsősorban az ifjúságot megcélozva. Lesznek például csocsóbajnokságok, elindul a társasjáték-klub… Hétvégente matinérendszerben
szombaton és vasárnap kínálunk majd gyerekprogramokat. Új programelemként felnőttek-

Solymosi Heléna Hódmezővásárhelyen született, a budapesti Corvinus Egyetemen marketing-kommunikáció szakon diplomázott, majd
a BKF-en, a mai Metropolitan Egyetemen PRkommunikáció szakirányú diplomát szerzett.
2014-től Szentendre önkormányzati kommunikációs központjának vezetője, 2015 októberétől megbízott, 2016 januárjától kinevezett
ügyvezető a Szentendrei Kulturális Központ
élén.
Családjával 12 éve él Szentendrén, négy gyermek édesanyja.

nek szóló irodalmi estek sorát is elindítjuk.
olyan programsorra gondoltunk, ami az intimebb hangulatú térben jól működhet.

A kezdeti időszak tűzoltó-feladatai után már
nyugodtan, meghatározott koncepció mentén
lehetett felkészülni az idei kulturális eseményekre, közművelődési feladatokra...
Intézményünk proﬁljában számos olyan hagyományt őrző, éltető programpont van, amely
a város közbeszédét alapvetően meghatározza, mégis azt gondoltam, erőteljes kommunikációval, arculatváltással, a programszerkezet átalakításával le lehet porolni a
korábbi struktúrát, és az értékeket megőrizve,
de újragondolva úgy tálalni, hogy az a kor szellemét követve váljon meghatározóvá.

A város megújult arculata, a kulturális események megjelenése igényes kiadványokban
hozott kézzelfogható eredményeket?
A városi arculat újragondolása mindenképpen
pozitív hozadékkal járt, hiszen az üzenet, hogy
a város mit gondol magáról, ebből az üzenetből jön át legerősebben. Egy hosszan megfogalmazott kulturális stratégia olvasása nem
jár ugyanazzal az eredménnyel, mint egy vizuális eszközökkel tükrözött mondandó. A városi arculat kialakításának legfontosabb
értéke volt, hogy helyi összefogással alakult,
nyílt pályázaton, helyi művészek zsűrizésével,
és helyi graﬁkus nyert erre megbízást.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról

A városi logót Krizbai Gergely tervezte, aki
azóta számtalan kreatív anyaggal bizonyított,
egy sereg logót, plakátot, katalógust tervezett.
olyan nagy múltú rendezvényeknek sikerült újragombolni az arculatát, mint a Tavaszi Fesztivál, a Szentendrei Teátrum, s mindezt úgy,
hogy a hagyományokat átmentve koherensek
maradtak a város arculatával, hiszen a városi
intézmények és a város arculata ugyanazt
képviselik. Ezek nem fragmentáltan, különkülön létező fogalmak, hanem komplex rendszert alkotnak.

Sikerült új közönséget megszólítani a programokkal és a frissített kommunikációval?
Érezhető a jelenlegi jó makrogazdasági környezet hatása a turizmus fellendülésén és a
programok látogatottságán egyaránt. Szeretnénk, ha az idelátogatók számának növekedésén túl a turizmus minősége is növekedne,
vagyis minél több minőségi időt töltsenek el
itt. A turizmust és a város kulturális életét
komplexen kell kezelni. Abban hiszünk, hogy
ha minőségi programokat, minőségi kiszolgálást nyújtunk az idelátogatók számára, akkor
több időt és több pénzt töltenek/költenek el
városunkban. A kultúrának nagyon komoly
vonzereje van, s ez adja meg Szentendrének
azt a különleges városarculatot, ami egyedivé
teszi, amit csak itt lehet megtalálni.
Ezek már nem pusztán kulturális, hanem
turisztikai és városmarketing feladatok…
Fontos megérteni, hogy ezek interdiszciplináris területek. A turisztika önmagában nehezen
értelmezhető, igazán kontextusba helyezve
nyeri el értelmét. Szentendrén a kultúra az a
közeg, amivel üzenetet tudunk küldeni. Egy
ilyen városban, amelynek hagyományai és értéke a művészetekben, az itt élő művészekben
rejlik, nem lehet más a vonzó erő. Most jó időszakban vagyunk, nagyon jó a város kulturális
stratégiája, és képesek vagyunk megszólítani
az itt lakókat és az idelátogatókat.
Szentendre számos jól hangzó címkéje
mellett hamarosan a fesztiválváros rangot is
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kivívja, hiszen szinte minden hónapra jut egyegy rangos eseménysor.
Az elmúlt évben a nagy arculatváltások mögött mindvégig futtattuk fesztiváljainkat, amelyekhez három új is érkezett. Korábban a város
turisztikai cége, a TDM és az önkormányzat is
szervezte a nagy, városi rendezvényeket, a kulturális központ segítségével. Az egyik stratégiai döntés volt a proﬁltisztítás, azaz hogy a
város valamennyi kulturális rendezvényét a
Kulturális Központ vegye át, a városi ünnepségektől a fesztiválokig. Ez utóbbiak egyre sikeresebbek. Ha fesztiváljaink tartalommal
vannak megtöltve, és kultúrát tudnak közvetíteni, sokkal inkább pozitív konnotációt képesek hordozni. Nem szeretnénk a huszonharmadik kolbásztöltő fesztivált megrendezni,
hanem olyan kulturális értékeket kívánunk
közvetíteni, ami által megismerjük hagyományainkat, múltunkat, s közben olyan tartalommal töltjük meg, ami ugyanakkor jövőbe
mutat. Ezzel mindenki által elfogadható válik,
hogy a város elkezd élni.

Ezt a vonalat hivatott képviselni az idén első
alkalommal megrendezett farsangfarka
fesztivál is?
Igazából ez az én gyermekem, sokáig dédelgettem, hiszen már tavaly is szó volt a megrendezéséről, csak idő és erőforrás hiányában nem
rendeztük meg. Idén már tudatosan készültünk
rá, pályáztunk is, amit sikerrel megnyertünk, így
volt rá plusz anyagi erőforrásunk, amiből szerethető, sikeres rendezvényt hoztunk létre. A
saját hagyományainkra építve olyan kulturális
programokat nyújtottunk, amivel a látvány mellett értéket is tudtunk közvetíteni.
milyen újdonságok lesznek még az idei fesztiválévadban?
Ebben az évben teljes mértékben újragondoltuk a fesztiválstruktúránkat, melynek tartópillérei olyan régi, hagyományos ünnepek,
melyeket évtizedek vagy akár évszázadok óta
ünnepelnek a városban. Erősen szeretnénk
kötődni a város soknemzetiségű kultúrájához,
amiről mindig is híres volt. Szeretnénk ismertebbé, népszerűbbé tenni az Ivan dant, ami hagyományosan horvát, dalmát nemzetiségi

megújult a SzEI honlapja is!

Szentendre új arculattal mutatkozott be tavaly tavasszal: a városi
honlap, a Szentendre és Vidéke, a kulturális rendezvények – Tavaszi Fesztivál és Teátrum –, illetve több városi vagy városhoz kötődő intézmény kapott új külsőt az elmúlt időszakban. Ez év
márciusától Szentendre egészségügyi intézményei is új külsővel
érhetőek el az interneten.
A SzEI megújult portálja a városi honlap arculatába simulva, friss
színvilággal, jól áttekinthető, látványos arculatot kapott. A menüpontokban a háziorvosi- és szakrendelések, szűrővizsgálatok elérése mellett lehetőség van időpont-előjegyzésre, a leletek
elektronikus lekérdezésére is. A honlap Közérdekű menüpontjában betegjogi információkkal, az intézmény gazdálkodási adataival, sikeres pályázataival találkozhatunk.
Az oldalon a hasznos információkon túl egészségügyi témákban
olvasmányos írások, szakcikkek is megjelennek, illetve a SzEI Galérián kiállított művészeti alkotásokról is olvashatunk bővebben.
Az oldal a szentendre.hu-n keresztül vagy közvetlenül a
http://szei.szentendre.hu/ címen elérhető.

ünnep, illetve szeretnénk jobban megismertetni az itt élőkkel, ideérkezőkkel a Szerb
Búcsú hagyományait is.
A sörfesztivált, ami eddig a Múzeumok Éjszakájával esett egy időbe, a városi majálisba integráltuk, a Múzeumok Éjszakáját pedig az
Ivan dannal együtt rendezzük meg. A nyári
borfesztivált szeptemberre tettük át. A fesztiválon elsősorban Szentendre kevésbé ismert
arcát, hagyományait kívánjuk megismertetni:
a régi borpincéket például a pincetúra programokon keresztül. Nem célunk a Budai Borfesztivállal vagy más nagyrendezvényekkel
vetekedni, hanem kisebb léptékű, tartalmasabb, egyedibb rendezvényt szervezünk.
A nyár fesztiválból fesztiválba torkollik majd,
hiszen a Teátrum programstruktúrája átöleli a
teljes nyarat: a tavalyi hat helyett nyolc héten
át tart majd. A júniusi Ivan dan után,
július harmadik hétvégéjén megrendezzük a hagyományos Ister Napokat, augusztusban pedig
két fesztiválunk is lesz: a Szerb Búcsú és az
Éjjel-nappal fesztivál. Ezt is újragondoltuk, mert
tavaly nagy sikerrel indult el a Házak, Udvarok,
Házigazdák-sorozat, amelyben megnyitottuk
olyan belvárosi házak udvarát, ahová más alkalommal nem pillanthatunk be. A helyszínek azt
a hangulatot képviselik, amitől Szentendrét ismerik és szeretik. Az ide szervezett kulturális
programok, koncertek, felolvasóestek sorát, az
előadó-művészeti ágat szeretnénk erősíteni
idén, több és még jobb színvonalú műsorokkal.

marad egy hónap az évből, amikorra nem jut
a programokból?
A Tavaszi Fesztivál és a nyári Szentendrei Teátrum mellé október-novemberre már ettől az
évtől kezdve behozzuk Őszi Fesztiválunkat
színházi, irodalmi, zenés beltéri rendezvényekkel. Jövőre az a tervünk, hogy minden hónapban lesz nagyobb lélegzetű kulturális eseménysor a városban, és a meglévő programok
is bővülnek. A későbbiek folyamán például
nemcsak egy hétvégi esemény lenne az Éjjelnappal fesztivál, hanem két hétvégét felölelő,
azaz tíznapos rendezvény. A szerb búcsút
összekötnénk ezzel az eseménysorral, s így
hosszabb „kulturális össztűzzel” búcsúznánk
a nyártól.
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Párbeszéd
a városrészekért 2017.

Tisztelt Szentendrei Polgárok!
2015-ben közösen határoztuk meg a város fejlesztési irányait, az itt élők
számára legfontosabb területeket, feladatokat. A Párbeszéd Szentendréért konzultációsorozat mintájára most a városrészek sajátos igényeit szeretnénk feltérképezni, hogy a lehetséges fejlesztésekből a területenként leginkább fontosnak tartottak valósuljanak meg.
Szentendre város polgármestereként párbeszédet kezdeményezek a városrészek polgáraival arról, hogy milyen fejlesztési elvárásaik, igényeik
vannak az egyes területekre vetítve, illetve milyen problémákkal küzdenek a városrészek. A párbeszéd egyik eszközeként kérdőívet juttatunk
el minden háztartásba, azzal a céllal, hogy a kérdésekre adott válaszok
összesítése alapján határozzuk meg az elkövetkezendő időszak fejlesztési irányait. A Szarvashegyre, Pismányra, Izbégre és a Belvárosra
vonatkozó kérdőív már online is kitölthető a város hivatalos honlapján,
a szentendre.hu/parbeszed-a-varosreszekert/ menüpontban.
A következő hetekben személyesen is beszélgethetünk a város jövőjéről: az önkormányzati képviselőkkel együtt, utcafórumok keretében,
városrészenként hívom találkozóra a szentendreieket.
Tartson Ön is velünk, találkozzunk az utcafórumokon, töltse ki a kérdőívünket online, vagy küldje vissza az otthonába eljuttatott nyomtatványt válaszborítékunkban, esetleg adja át nekünk személyesen a
Városházán vagy az utcafórumon! Kérem, segítse a válaszadással Ön
is az önkormányzat munkáját!
Köszönöm!

Az első három utcafórum:

ünnepi átadó a füzesparkban

A ’70-es években épült, mára elavult infrastruktúrájú Füzespark lakótelepen a közelmúltban komoly változások indultak meg.
2016-ban az önkormányzat közösségi tervezés során vonta be a füzesparkiakat a lakótelep jövőtervezésébe. A közösségi tervezés öt
alkalmán a szakemberek a lakókkal együtt
gondolkodva készítették elő azt a határozatot,
melyet a képviselő-testület 2016 októberében
zakar Ágnes képviselő és dr. Török Balázs alpolgármester előterjesztésében fogadott el.
Ennek és a lakossági fórumokon megfogalmazott célok megvalósításaként 2016 év végére, 2017 év elejére:
– megtörtént a Füzespark lakó- és pihenőövezetté nyilvánítása;
– a Füzespark utca – Füzes köz és Nyár utca
közötti szakaszon elkészült a csapadékcsatorna, az út és a járda felújítása, így teljesült
az a vágya az itt élőknek, hogy a Füzespark
utca egésze 4 szakaszban felújításra került;
– folyamatban van a közösségi tervezés alkalmával meghatározott parkolóhelyek felfestése és a zárható szelektív hulladékgyűjtő
szigetek kialakítása;
– tükröt helyeztek ki a Sas utcai patikánál, kültéri bútorokat telepítettek, valamint több köztéri szemetest helyeztek el a területen.
Március 21-én egy ünnepség keretében Verseghi-Nagy Miklós polgármester és zakar
Ágnes, a körzet önkormányzati képviselője

adta át a lakóknak az eddig elkészült fejlesztéseket. Megnyitó beszédet Szentendre város
polgármestere mondott. Mint elhangzott, a
fejlesztések ezzel nem fejeződtek be, az időjárás függvényében hamarosan további beruházások valósulnak meg, a park és játszótér
megújítása lesz a következő lépés.
„Nagyon örülök, hogy közösen sikerült elérnünk a füzesparki csatorna kitisztítását és a
teljes útburkolat javítását! A költségvetésben
rendelkezésre áll a keret a régen várt park és a
játszótér fejlesztésére, és a Dunyha programban szereplő beruházás is remélhetőleg hamarosan befejeződik” – hangsúlyozta az átadón
zakar Ágnes képviselő.

A jó hangulatú átadón a Borsa zenekar adott
műsort.

VErSEGHI-NAGy MIKLóS PoLGÁrMESTEr

A körforgalmú
csomópont átépítése

A Magyar Közút Nonproﬁt zrt. Pest Megyei
Igazgatósága újabb tájékoztatót adott ki az
M0 autóút – 11. sz. főút körforgalmú csomópontjának átépítése és kapacitásbővítése jelzőlámpás forgalomirányítással
elnevezésű projekttel kapcsolatban. Március
18-tól a 2. sz. építési ütemben folytatják a
pályaszerkezet építési munkákat a csomópont forgalomtól jelenleg is elzárt felületein.
Ezen kívül sávszűkítés bevezetése mellett
megkezdik a csomópont 11. sz. főút, Budapest felől behajtó-, és 11. sz. főút Szentendre irányába kihajtó ágak mentén plusz
forgalmi sávok építési munkáit. Ennek következtében a főváros irányából a csomópontba érkezők kb. 250 méter hosszú
ideiglenes (aszfalt szerkezetű) útburkolaton
keresztül juthatnak a körforgalomba.
Az 2. építési ütem ideje alatt a forgalmi
rend nem változik, de a munkaterületen az
ideiglenes forgalomtechnika kiépítése, az
építőanyag munkaterületre be-, illetve
onnan történő kiszállítása során kell számítani nagyobb, de rövid idejű fennakadásokra. Fentiek következtében a környéken
a jelenlegihez képest is nagyobb torlódásra, és az utazási idők megnövekedésére kell számítani.
A csomópont-átépítés befejezésének várható időpontja: 2017. II. negyedév. Kérjük
a közlekedők türelmét és megértését!
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Boda Anna – 2. körzet

milyen sajátosságai
vannak körzetének,
a Pannónia-telepnek?
Szentendrére és a
Dunakanyarba hazaérkezők, idelátogatók, átutazók ebben
a körzetben lépnek
be a város területére. Nagyon fontosnak tartom továbbra
is, hogy szép, rendezett, virágos városrész köszöntse az itt lakókat, vendégeket. Ezért a 11es főút mellett sok száz tő tulipán, később
egynyári virágok, a villanyoszlopokon is gondosan ápolt muskátlik, nyírt gyep, metszett
fák fogadják az érkezőket.

milyen változások történtek 2016-ban?
Tavaly a Dera-pataknál kiépített „lépcsőrendszer” befejezése megtörtént egy új járdaszakasszal, mely kényelmes közlekedést biztosít
az Intersparhoz vezető utig. A Wolf Gedeon
utca végében elkészült rámpával, korláttal az
új lépcső, így a patakon átkelők könnyebben
közelítik meg a munkahelyeket és a bevásárlóközpontot.
A körzet sok éves álma valósult meg egy komoly beruházással, a Dera-pataknál lévő zsilip
felújításával. Az itt élők joggal tartottak a vizszint-változások okozta problémáktól, ami
most megoldódott, kezelhetővé vált.
Az Altiszti Akadémia előtti útszakaszon a sérült útszegélykővek kicserélése megtörtént,
köszönet a VSz nzrT dolgozóinak a szép
munkáért.
2015. januárban jeleztem dr. Török Balázs alpolgármesternek, hogy a HÉV-aluljáró lépcsői
balesetveszélyesek. A bejelentést azonnali intézkedések követték, az aluljáró teljes felújítása, átadása megtörtént. Ezzel együtt az
aluljáró környéke is új, rendezett formát kapott, körpaddal, parkosítással egybekötve.
A kisgyermekes családok jelezték, hogy a
nyári hónapokban a körzet egyetlen játszóterének homokozójában nem tudnak a gyermekek játszani árnyék hiánya miatt. Nagyon
szép, praktikus megoldással két napvitorlát
szereltünk fel, így még a szeptemberi napsütésben is vidáman töltötték el a kreatív kis
építők a játszóidejüket. A játszótér karbantartásáért minden dicséret Czibik Esztert és
munkatársait illeti.
Pannónia-telep nagyon szép, rendezett, de
sürűn lakott családiházas övezete a városnak.
Egyetlen kicsi zöldterülete van a StromfeldMóricz-Patak utcák kereszteződésében, ahol
Pirk Ambrus tervei alapján megkezdtük a park
építését. Elkészült egy új járdaszakasz, a vizelvezető árok lezárása, a talaj feltöltése, a
beteg fák eltávolítása. A park építése tavasszal folytatódik.
Ebben a városrészben is a legtöbb gondot az
utak, járdák állapota okozza. 2016-ban három
utca kátyúzására került sor (Gyöngyvirágrózsa-Muskátli).

Megkezdődőtt az otthon Melege program keretén belül a Dózsa Gy. út 59-63. és a 65. szám
alatti társasházak felújítása. Befejezése
ebben az évben megtörténik.
A Stromfeld utcában új kandeláber felszerelésével javítottunk a közvilágításon. Folytatódott
a nyílt vízelvezető árokfedelek tesztelése, prototípusok gyártása.
Természetesen az egész körzetben folyamatosan ﬁgyelemmel kisértük a fű kaszálását, a
fák lombjainak nyírását, a vizelvezető árkok
takarítását, a kiszáradt fák eltávolítását.
A Föld Napja alkalmából 2016-ban is lakossági összefogással és a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub aktív közremüködésével szépítettük
a körzetünket.

milyen tervei vannak 2017-évre?
• A már említett park befejezése, átadása.
• Folytatni szeretnénk az útszegély kővek cserélését az Altiszti Akadémiától a Járási Hivatalig.
• régóta tervezzük a Nádastói-csatorna tisztitását, idén szeretnénk megvalósítani.
• A Móricz zsigmond utca felújítására a tervek
elkészültek.
• A Möller utca jobb oldalán járdaépítés a biztonságos közlekedés érdekében.
• Akadálymentesítés a Dózsa György út Coop
Áruház és a Volán felé vezető járdaszakaszának végein.
• A Szentendre Járási Hivatal előtti járdaszakasz felújítása.
• Folytatjuk a kátyúzást, és ebben az évben
minden utcában be is fejezzük.
Az Akadémia-buszváró teljes felújítása, a
buszváró környékének rendezése már megtörtént.

Hogyan tartja a kapcsolatot a lakosokkal?
Több alkalommal is említettem, hogy a sors
ajándékának tekintem a körzetemet. Örömmel
járom az utcákat, beszélgetek az emberekkel.
Külön köszönöm, hogy sokan keresnek telefonon, ha szükséges, tíz perc alatt a helyszínen
vagyok. De megkeresnek e-mailen is a problémákkal. Természetesen minden héten
átnézem az ügyfélszolgálathoz tett bejelentéseket, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, teljesítéseket. Minden hó első keddjén –
bejelentkezés nélkül is – várom a lakókat, akár
egy kis beszélgetésre is.

mennyire elégedett az elért eredményekkel?
Az elért eredmények mindenkit arra sarkallnak, hogy további álmokat, terveket szőjön és
valósítson meg a lakosság kéréseit ﬁgyelembe véve. Úgy gondolom, a kitűzőtt feladatokat összefogással sikerült megoldani, de
nagyon sok munka vár még erre a közösségre
és rám is. Köszönetet szeretnék mondani a
körzet lakóinak, az önkormányzat és a Városi
ügyfélszolgálat munkatársainak, valamint a
VSz nzrT. dolgozóinak az egész évben nyútott segítségért, támogatásért, mert csak ilyen
összefogással lehet eredményes, szép munkát végezni.
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Petricskó zoltán – 1. körzet

Belvárosi képviselőként nem lehet egyszerű a dolga…
Nehézség a körzetemben, hogy a belvárost mindenki a
magáénak érzi, még
ha nem is itt lakik.
Számtalan igény, elvárás érkezik hozzám,
amelyekkel
néha nehéz azonosulni, ennek ellenére nyitott vagyok, mindenkit
készségesen meghallgatok, hiszen az ötletekből tudunk előre lépni. Belvárosi lakosként az
az elsődleges célom, hogy azonnali információt kapjak a belvárost érintő problémákról.
Ennek érdekében napi kapcsolatot tartok a
körzetemben élő lakosokkal, és lehetőség
szerint megpróbálok minél gyorsabban a helyszínen tájékozódni egy felmerülő probléma
esetén. A képviselő munkáját nagyban segíti
az ügyfélszolgálati rendszer is, ezért kérem a
lakosokat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel,
és ott tegyék meg bejelentéseiket. A városi
ügyfélszolgálat száma: 300-407.
milyen változások történtek a körzetében
2016-ban?
A tavalyi év egyik legnagyobb beruházása volt
a belvárosi csapadékvíz-elvezetés szétválasztása, amely két ütemben készült el. Első
üteme a Lázár cár tér környékén megvalósuló
fejlesztés, mely önkormányzati beruházásban
történt, közel 20 millió Ft költséggel. A második ütemben a DMrV zrt. a Bogdányi utca
egyesített rendszerének szakaszos leválasztásával átvezette az esőzéskor nagy mennyiségben felgyülemlett esővizet a Dunakorzó
nagy befogadó képességű csatornájába. Ezúton szeretném megköszönni minden érintett
lakosnak és kereskedőnek a türelmét és az
együttműködését.
Ezen kívül megemlítenék még néhány beruházást: elkészült a szentendrei HÉV-aluljáró; kialakítottunk a Dunakorzón egy úgynevezett
zTE okos parkoló rendszert, ami 77 érzékelő
mágneses szenzorral működik, ezáltal is biztosítva az ideérkezők kényelmét; 11 parkolóhellyel bővítettük parkolókapacitásunkat; a
parkolósáv mellett kialakítottunk egy járdaszakaszt.
A Bükkös-patak torkolatánál nagyobb felületen térköveztünk és virágágyást alakítottunk
ki, mely üde foltja lett a környéknek. Felújítottuk a rákóczi utca 17. szám alatti lakást is,
valamint befejeztük a Toldi-pince falszakaszának felújítását. A Petőﬁ és Lövész utca csatlakozásánál található útszakasz teljes
útburkolatát felújítottuk, maga a Lövész utca
pedig teljes hosszában hamarosan mart aszfalt réteget kap.
Az 1+1 program keretében két út kapott új burkolatot: a Kert utca és a Stéger Ferenc köz,
amiért köszönetem a lakóknak a közös
együttműködésért. Megnyitottuk a Postás
strandi partszakaszt öltöző, zuhany és mosdók kialakításával, így kényelmesen, kulturál-
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tan használhatják a lakosok strandolásra a területet.
Nagyon fontos számomra a belváros virágosítása, a lakosság és idelátogató turisták
körében nagy sikert aratott a virágok és virágtartó-oszlopok látványa. Ezt a programot két
kollégám, Kudett Krisztina zöldreferens és
Czibik Eszter parkfenntartási koordinátor kezdeményezésére támogattam, és valósítottuk
meg. Az eredményre büszkék vagyunk: a
„Legszebb Virágos Város” országos pályázaton Szentendre különdíjban részesült.
mi aggasztja a belvárossal kapcsolatban?
Nehéz téli időszakon vagyunk túl, mert a
kemény mínuszok megviselték a belvárosi
aszfaltréteg és a bazaltkővel kirakott útburkolatok minőségét. rendszeresen tartom a kapcsolatot a városi karbantartókkal, és most, a
jó idő beköszöntével elkezdődnek az útburkolati hibák javítása. Kérem a lakosokat, hogy ha
ilyen jellegű problémát észlelnek, jelentsék az
ügyfélszolgálaton, az előbb már említett telefonszámon.

milyen fejlesztéseket tervez 2017-ben?
Folytatni szeretném a csapadékvíz-elvezetési
probléma megoldását. Ennek érdekében további tárgyalásokat folytatunk a szakértőkkel,
mely a Szamárhegy és környezetének vízelvezetési gondjait oldaná meg. Folytatjuk a Toldi
pince melletti park, és járdafelület felújítását.
Szeretném felújíttatni a Daru piac környezetét
és zöld növényzetét. A Péter-Pál utca 5. szám
alatti ingatlan felújításának tervelkészítése,
illetve további fejlesztések várhatóak a háziorvosi rendelőben és az orvosi ügyeletet ellátó
ingatlanban.
Terveim között szerepel a Bükkös-patakon átívelő két kis fahíd felújítása is, mert szerkezetük már korrodálódott. Idén megkezdődik a
II. rákóczi Ferenc gimnázium energetikai beruházása is. Folytatni szeretném a megkezdett virágosítás projekteket, a zöldfelületek
megújítását.
Decemberben már elkezdődött a Kossuth
Lajos utca 15. szám alatti épület homlokzatának felújítása, amit a téli fagyok miatt most tudunk folytatni. A pályázati forrásból megújuló
épület nagyon fontos látképe a városnak, és
nagyon örülök, hogy ismét helyreállítunk a belvárosban egy ilyen patinás épületet, közel az
állomáshoz.
Végül, de nem utolsósorban: nagyon fontos
számomra a belvárosban élő nyugdíjasok
mindennapi élete és sorsa. Figyelemmel kísérem problémáikat képviselőként és magánemberként is, hiszen hozzám tartozik a szociális
terület. Ez a feladat néha hétvégéimet is
igénybe veszi, de volt már olyan eset, amikor
egy panasz meghallgatása, orvoslása életet
mentett.
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Gyürk Dorottya – 9. körzet

Körzete magában
foglalja a Szarvashegyet és Pismány
egy részét is. milyen
közös
jellemzői
vannak a két városrésznek?
Mindkét
területre
jellemző, hogy szükség van a közvilágítás fejlesztésére és
utak építésére. Városunkban mintegy 120 kilométernyi földút van
még, s jó része ebben a körzetben. Sajnos a
feladatokhoz képest nagyon szerény a rendelkezésre álló forrás, ezért – a lakók véleménye
alapján – fontossági sorrendet szeretnénk
kialakítani. Az én körzetemben különösen
fontos lenne az 1+1 pályázati lehetőség kihasználása, mert jellemzően ritkán lakott
üdülőterületek vannak itt, de ha a lakók összefognak, azok a fejlesztések elsőbbséget élveznek. Az 1+1 pályázati kiírást a lakossági
igények alapján módosítottuk, tehát az útépítésen kívül már lehetőség van például a közvilágítás-fejlesztésére, vagy parkrendezésre.
A pályázat lényege, hogy a lakók által biztosított pénzösszeget az önkormányzat megduplázza.

milyen konkrét fejlesztések történtek 2016ban a körzetében?
Szarvashegyen tavaly kezdtük el a Forrás
utcai árok takarítását, de a hideg idő miatt
abba kellett hagyni. Ez nagyon összetett projekt, mert egyeztetni kell a két érintettel, a
Skanzennel és a Magyar Közúttal. A jó idő beköszöntével folytatjuk a munkát.
A lakók kérésére bővítettük a közvilágítást: 15
új lámpát telepítettünk a meglévő közvilágítási
szálra.
A Muﬂon utca karbantartását tavaly év végén
kezdtük el, az útfelületet stabilizáltuk mart
aszfaltos útburkolat kiépítésével, idén pedig
szilárd burkolattal látjuk el az utcát. Ez az építkezés önkormányzati forrásból készül.
2016-ban építettük meg a Sztaravodai úton a
Skanzenhez vezető gyalogos ösvényt, szintén
lakossági kérésre.
Tavaly sok gondot okoztak a körzetemben, különösen a Szarvashegyen, a vaddisznók. Az
ellenük indított vadászat sikeres volt. Idéntől
már főállású mezőőr is munkába állt, akinek
feladata elsősorban a külterületi övezetek
rendjének fenntartása.
Pismányban, a Barackos úton, a Felhő utcától
felfelé építettünk járdát 200 méter hosszan, a
járdaépítést idén is szeretnénk folytatni.
A pismányi játszótéren új játékeszközöket állítottunk fel a szülők kérésére, hogy kisebb
gyerekek is tudjanak ott játszani.
A régi buszfordulónál lévő szelektív gyűjtőt a
lakók kérésére eltávolítottuk, mert hiába ürítették rendszeresen, nem lehetett a környékét rendben tartani. Ide tiltó táblát is
kitettünk, illetve hamarosan térfigyelőkamerát szerelünk fel. A városi kamerarendszer
egyébként tavasszal több pismányi helyszínnel is bővül.

milyen fejlesztéseket terveznek 2017-re?
Igyekszünk a „kötelező” munkákat elvégezni:
az utak karbantartását, kátyúzást, a zöldfelületek kezelését, a környezet szépítését. Idén
több forrást tudunk fejlesztésekre fordítani.
Úgy tervezzük – miután a kormány átvállalta
az uszodatartozást –, hogy az így felszabaduló egymilliárd forintot, illetve az önkormányzat kiegészítésével összesen 1,7 milliárd
forintot erre a célra fordítjuk, a ciklus végéig
elosztva. Ennek köszönhetően minden körzetben több fejlesztést tudunk megvalósítani.
Ezért is vagyunk kíváncsiak a körzetben lakók
igényeire.

Hogyan jutnak el az igények Önhöz és a
városvezetéshez?
Kíváncsian várom az első utcafórumot, amit
március 27-én, hétfőn 17 órától rendezünk
meg, elsőként a Szarvashegyen, majd másnap
Pismányban. A kérdőíveket március elején
küldtük ki. Nagyon várjuk a polgárok visszajelzését, véleményét, mert a kérdőívre adott
válaszok adják meg majd az irányt az idei év
fejlesztéseinek. Az utcafórumon a polgármester úrral együtt várom a lakókat.
mit lehet tudni erről az új kezdeményezésről?
Tapasztalataink szerint a távolabbi városrészben élők nem szívesen jönnek el a belvárosban szervezett fórumokra, ezért úgy
döntöttünk, hogy mi megyünk a helyszínre. A
szabadban rendezzük meg az utcafórumokat,
melynek Párbeszéd a városrészekért elnevezést adtuk. Sátrat állítunk fel, ahol a körzet lakóinak lehetőségük lesz a képviselőjükkel, a
polgármesterrel személyesen találkozni, és
hosszabban beszélgetni. Ha beválik az ötlet,
és a lakók is pozitívan állnak hozzá, akkor ezeket a körzetenkénti utcafórumokat évente
akár két alkalommal is megtartjuk.
Hogyan érhetik el Önt a választópolgárok?
Személyesen is tartom a kapcsolatot a választóimmal, illetve telefonon (20-411-8339) is
könnyen elérhető vagyok. A fogadóórámon
kívül is bármikor megkereshetnek a polgármesteri hivatalban lévő irodámban.

mennyire elégedett a körzetében történt változásokkal?
A körzetemben lakóktól időnként hallom a panaszt, hogy náluk nem történik semmi. Nemrégiben kaptam kézhez egy kimutatást, amely
szerint ebben a körzetben a beﬁzetett adónál
jóval nagyobb összeget fordított az önkormányzat fejlesztésre.
Körzetemben nagy változás volt tavaly az
óvoda megnyitása, amely már teljes létszámmal működik, s ahol sajátos nevelési igényű
(SNI) gyermekeket is fogadnak. A nyár folyamán várható az Egres utcai kishíd felújítása is,
amelyre nagy szükség van. Mint ismert, a
nyertes vállalkozó visszalépése miatt új közbeszerzést kellett kiírni. Ez tavaszra befejeződhet, és utána kezdődhet a kivitelezés.
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tavaszi munkák burkolatbontásokkal

március 15-én lejárt a közműszolgáltatók számára a kivitelezési moratórium, így több helyen kell burkolatbontásokra számítani.
Március 20-án megkezdődött a 11-es főút mellett a közvilágítási kábelek cseréjének II. üteme. A HÉV-végállomás és a római sánc utca
között a járda vonalában, illetve a járda melletti zöldterületen dolgoznak majd. A munkálatokat a posta előtti téren kezdték, onnan haladnak
a római sánc utcáig, majd a másik oldalon vissza a HÉV-állomás felé
a Vasúti villasorig.
Összesen 1153 fm-en dolgoznak, amely mintegy 576 nm felület bontását és helyreállítását jelenti. A zöld területet a helyreállítás után fűmaggal veti be a kivitelező, a járdát pedig teljes szélességben állítja helyre
öntött aszfalttal.

XXXI. évf. | 6. szám

Parkolás nyári üzemben: 9-től 20 óráig

március közepétől nyári üzemidőben lehet parkolni Szentendre belvárosában, azaz reggel 9 és este 8 óra között kell parkolási díjat ﬁzetni az adott díjﬁzető zónában.
Március közepétől az önkormányzati rendelet alapján a parkolási divízió meghosszabbított üzemidőben végzi tevékenységét. Ettől a naptól
9.00 - 20.00 között kell parkolási díjat ﬁzetni.
Díjﬁzetési időszak:
• március 15 – október 31. között, hétfőtől-vasárnapig és ünnepnap
09:00-20:00 óráig
• november 1. – március 14. között, hétfőtől-vasárnapig és ünnepnap
09:00-18:00 óráig
Szentendre belváros két díjﬁzető zónára van bontva:
• II. díjzóna 280 Ft/óra
• III. díjzóna 360 Ft/óra

Ingyenes fogászati szűrés

Szentendre város Önkormányzatának támogatásával nyolcvan,
szentendrei lakhellyel rendelkező, 30-50 év közötti személy ingyenes
fogászati szűrése indult februártól.
A program helyszíne: Szentendre, Nap u. 42. A program időtartama:
február 6-tól, 10 héten keresztül, minden hétfőn 16-20-ig.
A jelentkezéseket a 06-20/288-1525
telefonszámon, vagy a drtomkamoric@gmail.com e-mail címre
várják.

csapadékvíz-elvezetés
a vasvári úti tagóvodánál

március közepén megkezdődött a vasvári úti tagóvoda csapadékvízelvezetésének kiépítése.
A munka a tervek szerint májusban készül el. Az esőzések után az
óvoda hátsó kertjében felgyűlt a csapadék, az agyagos talaj hosszú
ideig tartotta a nedvességet, a gyerekek nem tudtak az udvaron játszani. A csapadékvíz-elvezetés kiépítését március 14-én kezdték meg.
A munka az óvoda udvarán kezdődött, majd a focipályán folytatódik a
Pipiske utcáig, a B Build & Trade Kft. kivitelezésében, az önkormányzat
beruházásában.

A homokfogó árok kialakítása, a csőhálózat kiépítése idején a focipálya
részben munka- és felvonulási terület, amit a kivitelező a projekt befejeztével helyreállít.

Kirakodás

Jótékonysági bazárt szervezünk április 8-án, szombaton 9-től 12
óráig a Baptista Imaház épületében (Szentendre, rákóczi u. 27.)
• Használt ruhák
• Háztartási eszközök
• Csecsebecsék
Az ott kihelyezett tárgyakért adományokat elfogadunk, melyet karitatív célra fordítunk.
A szervezők

Helyreigazítás

Előző számunk testületi híreiben (Magasabb önerő) kicsit túlzásba estünk: városunk sajnos nem 156 milliárd forintot kapott középületek felújítására, korszerűsítésére, hanem (egy nullával) kevesebbet, 156 millió
Ft-ot. A hibáért elnézést kérünk.
A szerk.

Közterületi fatelepítés
2017 | március 27.

A zöldfelületek védelme fontos szempont
Szentendrén, erről helyi rendelet is szól. A
természeti értékek megóvása, a zöldterületek védelme és növelése szakértelmet kíván,
a tervszerű telepítés a későbbi fenntartási
munkálatokat is megkönnyíti.

Szentendrén a városvezetés számára is rendkívül fontos a város zöldfelületeinek védelme,
kezelése és fejlesztése, ezért alkotta meg a
Város zöldfelületeinek használatáról és védelméről szóló helyi rendeletét, melynek értelmében a közhasználatú zöldfelületek fenntartását Szentendrén a Városi Szolgáltató Nonproﬁt zrt. végzi. A rendelet célja Szentendre
város zöldfelületi karakterének, zöldfelületi
rendszerének védelme és fejlesztése, az emberi környezet, továbbá a lakosság egészségének megóvása érdekében.

A közterületi fás növények telepítését külön
kialakított fatelepítési koncepció szerint, városi szakemberek tervei és jóváhagyása alapján végzik. A megfelelő előkészítés és
kivitelezés egyaránt fontos része a feladatnak,
hiszen a növény ﬁziológiai szükségletének
pontos ismerete mellett a területi adottságok
ﬁgyelembevétele is elengedhetetlen.

A biztonságos és szakszerű telepítési munkák
érdekében a közterületi pótlásokat legalább
14-16 cm-es törzskörméretű, kétszer iskolá-

zott facsemetével kell elvégezni, megfelelően
kikarózva és kikötve. Ezen felül elengedhetetlen a helyes fajtaválasztás is, hiszen elsősorban a területen jellemzően előforduló, táji
adottságoknak megfelelő, táji karaktert hangsúlyozó fás növényzet alkalmazható.

Az alapos előkészítési, tervezési munkát követően elengedhetetlen a gondos és szakszerű
kivitelezés:
a
földlabdás növények telepítése a tavaszi vagy az
őszi időszakban javasolt,
megfelelő méretű gödör
ásása és talajcsere, talajjavítást követően. Ezen
felül elmaradhatatlan teendő a karózás, és a megfelelő
kötözőanyaggal
történő rögzítés a szél elleni védelem érdekében (a
telepített fák gyökérzete
néhány év alatt kapaszkodik meg szilárdan a talajban, amely növekedési szakaszt követően a karók biztonsággal
eltávolíthatóak a fák mellől).

A szakszerű kivitelezéshez hozzátartozik a
helyes elhelyezés, hiszen ﬁgyelembe kell
venni, hogy a baleset- illetve építményveszélyeztetés okán a fás szárú növények a közművezetékek védőtávolságán belül, valamint a

KÖRNYEZET

kereszteződések beláthatósági háromszögébe nem telepíthetők.

A városi zöldfelületek megfelelő védelme és
kezelése érdekében a lakosság városszépítő
törekvéseinek is helyt adunk, és köszönettel
fogadunk minden lakossági segítséget, azonban a lakosság által tervezett közterületi növényültetések előkészítésének szintén a fent

leírt módon kellene történnie. Ennek megfelelően ezúton is kérjük a lakosok együttműködését az ügyben, hogy ha fás szárú növényzet
telepítését tervezik, keressék meg az önkormányzat munkatársait, hogy szakszerűen történjen meg az ültetés a megfelelő fajtájú,
méretű és minőségű növények kiválasztását
követően.
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nemzeti ünnep
Kézdivásárhelyen
ÜNNEP

március 15-én délelőtt Kézdivásárhelyen ünnepelt az erdélyi magyarság és a város népes számú testvárosainak képviselői, hogy leróják
tiszteletüket a magyar forradalom hősei előtt. Kézdivásárhely idén
duplán is ünnepelt: ebben az évben ünnepli 590 éves évfordulóját,
első írásos említésének 610. esztendejét. A megemlékezés díszvendége tállai András, a magyar Kormány parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára volt.

Húszéves hagyománynak megfelelően a kézdivásárhelyi ünnepség az
iskolák, a falvak és a hagyományőrző csapatok felvonulásával indult.
Az ünnepi műsorban közreműködött a Tanulók Klubja fúvószenekar, a
református Kollégium és a Nagy Mózes Elméleti Líceum zenekara és
diákjai, Biszak Beáta, a Molnár Józsiás Általános Iskola tanulója, valamint Bogdán zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar Színház színművésze
is.
Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere köszöntőbeszédében azt
mondta: „A legfontosabb ünnepünk a mai napig március 15-e. Mert ez
az ünnep semmit sem vesztett aktualitásából. Kisebb-nagyobb megszakításokkal most is fel kell emelnünk hangunkat a zsarnokság ellen.
(…) Nekünk, romániai magyaroknak korlátozott az anyanyelvhasználatunk, állandó vita tárgyát képezik a jelképeink szabad használata, a
hangjukat felemelő embereket meghurcolják és autonómiaigényünket
asztal alá söprik. A földi valóságtól elszakadt Brüsszelben és Bukarestben megmagyarázzák, hogy milyen példásan rendezett a kisebbség sorsa romániában. Másutt meg az hangzik el, hogy milyen jól
élnek a vajdaságiak, és mekkora diktatúra van Magyarországon. Hát
nem, kérem! Erre emlékeztetjük a mindenkori román hatalom képviselőit, ezt üzenjük Brüsszelnek, és megerősítjük: a magyar szabadságszerető nép, amely igényt tart a törvény által szavatolt jogaira, amiért
Gábor Áronék a vérüket hullatták. Néma gyermeknek anyja sem érti
szavát – tartja a mondás –, és ezért fontos, hogy minél többször hangsúlyozzuk, hogy jussunkat kérjük, igényt tartunk arra, ami a miénk.
Igényt tartunk egyházaink és közösségünk javaira, igényt tartunk arra,
hogy jelképeinket használhassuk, igényt tartunk az önrendelkezésre”.
Szép hagyomány, hogy a 'zúg Március' diákszónokverseny idei győztese, Budai István mondhatta a diákszónoklatát. A széki nagyszüleitől
kapott útravalóra emlékezett vissza beszédében: „Nagyon sok történtet
hallottam tőlük, sok jót és sok rosszat. Mégis, ezen szavai maradtak
meg különösen nagyapámnak: Pistikém, tőled bármit elvehetnek. Nem
kerül nagy erőfeszítésbe, hogy a palotádból utcára kerülj. Nem kell sok
idő, amíg azok az emberek, akiket barátaidnak hittél, szembefordulnak
veled. De azt, hogy magyar ember vagy, soha senki el nem veheti. Kedves Barátom! Viseld méltóképpen kokárdádat! Lobogjanak büszkén
zászlóink! Énekeld a leggyönyörűbb népdalokat! De soha ne feledd, ki
vagy és honnan jöttél! Jusson eszedbe utadon, hogy minek születtél!
Valld, hogy hálás vagy az áldozatokért! Büszkén mutasd meg, ha kell,
az egész világnak, hogy te magyar vagy!”
orbán Viktor miniszterelnök üzenetét dr. Csige Sándor zoltán, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja tolmácsolta:
„Hét esztendővel ezelőtt ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy újraal-
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kossuk és megszilárdítsuk a magyar nemzet egységének fundamentumát. Az elmúlt években olyan erős és stabil anyaországot építettünk,
amely segíteni tudja a Kárpát-medencei magyarság szülőföldön való
boldogulását. rajtunk áll, hogy élve a kapott eséllyel, összefogásunkkal
és kitartásunkkal valóra váltjuk-e 48-as hőseink álmait, büszkén hirdetve: „a magyar név megint szép lesz, méltó régi, nagy híréhez”.
ünnepi beszédében Tállai András, a Magyar Kormány parlamenti és
adóügyekért felelős államtitkára úgy fogalmazott: „Dicső példát adott
minden eljövendő nemzedéknek Kézdivásárhely is. (…) A magyarság
örökös tisztelettel és hálával tekint Kézdivásárhely hőseire. Egyaránt
mindazokra, akiket feljegyeztek a krónikák, és azokra, akik névtelen vitézei voltak a nagy időknek. A nemzet hálás Önöknek. Hálás a tegnapért és a máért. Hálás, hogy holnapunk legyen. (…) Önök választottak.
A szabadságra tették voksukat. Ma sem teszünk mást, határon innen
és túl, mint hogy a szabadságot választjuk. Az önrendelkezést. Nap
mint nap. Nem akarjuk, hogy egy bürokratikus centrum, a polgárok felhatalmazása nélküli hivatalnok siserehad írja elő, hogyan éljünk. A jó
szóra, bölcs észérvekre mindig hallgatott a magyar. De most csupán
újra az érdekek kényszerét akarják érvényesíteni. Ami néhányaknak
kedvez csak, de nekünk nem jó. Ilyen szempontból mindegy, hogy irádéról, szultáni parancsról, császári „diktat”-ról, központi bizottsági
ukázról beszélünk – vagy brüsszeli ajánlásról. A lényegük ugyanaz.
Hogy ne legyünk illetékesek a sorsunk felől. Márpedig mi illetékesek
vagyunk – sőt a sorsunkat illetően egyedül és kizárólag mi vagyunk az
illetékesek. (…) Őszintén hiszünk az összefogásban. Az együvé tartozásban. A szabad magyarságban. A hazában.”
A nemzeti ünnepet nagytiszteletű Beder Imre református lelkipásztor
áldotta meg, majd a magyar és székely himnusz, valamint koszorúzás
következett. Szentendre városa nevében Verseghi-Nagy Miklós polgármester, a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesület nevében Jolanda Willemse elnök helyezte el a koszorúkat Gábor Áron szobránál.
Verseghi-Nagy Miklós szerint azért volt különösen felemelő érzés az
egyik legnagyobb határon túli nemzeti ünnepségen részt venni, mert a
kisebbségi lét sokkal inkább magában hordozza március 15-e forradalmi üzenetét. A vásárhelyi polgárok mindennapi életének szerves
része a magyar identitás megőrzése és ápolása, ezért a nemzeti ünnep
átélése is sokkal mélyebb, mint hazánkban.

Huszárok, katonák,
zászlók, márciusi ifjak

március idusa a tavasz kezdete, és felemelő nemzeti ünnepünk ideje.
Szentendre idén is huszárokkal, katonákkal ünnepelt sok-sok ﬁatallal
együtt.

A városi programsorozat a Sztaravodai úti Új Köztemetőben kezdődött
Petzelt József mérnök, honvéd alezredes sírjánál, ahol az iskola igazgatónője, Énekes rita köszöntője után a helyi pártok, egyesületek, intézmények vezetői hajtottak fejet Petzelt József és társai emléke előtt.
Különleges vendégeink a középiskola szervezésében hozzánk érkező
diákok voltak Székelyudvarhelyről, a Kós Károly Szakközépiskolából,
akik a Határtalanul pályázat segítségével látogattak hozzánk.

Fotók: Paraszkay György
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ünnep a vasvári-szobornál

Évek óta megemlékezünk a Deák Ferenc utcában álló Vasvári Pál-szobornál 1848. március 15-i lánglelkű forradalmárokról, de a forradalmat
követő szabadságharc Vasvári Pálhoz hasonló áldozatairól is.
Az idei megemlékezés is sokunk szívügye volt. Köszönet dr. Török Balázs alpolgármesternek, hogy megtisztelte a rendezvényt, és beszédet
mondott, képviselőtársaimnak, Kun Csabának, Dombay zsoltnak, valamint a civileknek, Szentendre Gyökerei Baráti Társaságnak, hogy koszorút helyeztek el a márciusi hősök, Vasvári emlékére!

A város apraja-nagyja eközben a Czóbel parkban gyülekezett, ahol a
Váci Huszárbandérium Miklós huszárai nyergelték a lovaikat. Az ünnepi menet a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia helyőrségi zenekara rixer Krisztián karnagy vezetésével indult a Czóbel parkból a
Dunakorzó – Lázár cár tér – Bogdányi út útvonalon a Fő térre, ahol már
álltak a kézműves sátrak. Papp Kornélia és Kertész József foglalkoztak
az apróbakkal, a kisﬁúk kardot, a kislányok koszorút készítettek.
Az ünnepi megemlékezés a Fő téren a Himnusszal kezdődött Farkas
Annamária nívódíjas népi énekessel. A műsorban a Dunazug együttes
szolgáltatta a talpalávalót, és Gyémánt-Csontos Lívia és Gyémánt
Ádám néptáncosok adtak elő szatmári, majd kalotaszegi táncokat.
ünnepi köszöntőt dr. Török Balázs alpolgármester mondott. Beszédében a márciusi ifjakra emlékezett, az ő lelkesedésüket és elkötelezett
hazaszeretetüket állítva mindenki elé példaként. „Az a fajta végtelen
és lángoló hazaszeretet, amit Petőﬁ és nemzedéke képviselt, valóban
példa számukra. A haza iránti lelkesedés és elköteleződés, amit márciusi ifjakként ők képviseltek, valóban elgondolkodtat, és tettre ösztönöz. Nekünk ma nem kell forradalmat csinálni, nem kell puskát ragadni,
de én azt vallom, hogy az igazi márciusi ifjak példáját igenis követnünk
kell!” – mondta az alpolgármester.
Kreisz Bence, a Ferences Gimnázium egykori diákja szavalta el Petőﬁ
Sándor A Márciusi ifjak című versét, amelyből a szervezők az ünnep
mottóját is kölcsönözték. A márciusi ifjakat
idézte a Ferences Gimnázium diákjainak The
ones Who Love elnevezésű zenekara, akik a
Nemzeti dal megzenésített változatát adták elő
különleges hangszerelésben.
A ﬁatalok után dr. Fodor
Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója, a
Történeti Intézet igazgatója, városunk díszpolgára mondott ünnepi
beszédet, történészként
elemezve a forradalomhoz vezető utat és az akkori események tanulságait. A műsort a Dunazug együttes zárta, akik a közönséggel együtt
énekelték a Kossuth nótát, majd táncházat is szerveztek a táncos lábú
nézőknek.
Az ünnepségsorozat koszorúzással folytatódott a Petőﬁ-szobornál a
Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző Egyesület szervezésében. Kun
Csaba képviselő, az egyesület elnöke beszéde után a Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klub Ezüstfény Együttese énekelt.
A nap utolsó rendezvénye a Deák Ferenc utcai Vasvári-szobornál tartott
megemlékezés volt zakar Ágnes képviselő szervezésében.
Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

Köszönet a műsorért a Vujicsics Tihamér zeneiskola tanárának, Dömény Kriszián citeratanárnak, Töreky Borbála növendéknek és Korpás
réka énekesnek. Köszönjük a Barcsay Jenő Általános Iskola diákjainak, Horváth Vilmos, Fadgyas Péter és Szita regina szavalatát, Sörés
Mariann tanárnő munkáját. Köszönet a szervezésért, dekorációért
Háfra Jánosnak, Stolz Péternek, Losonczy Lillának és a Kulturális Kft.nek, a fényképekért Martini Emilnek.
Köszönöm Huba Lilla tanárnőnek, hogy vállalta a megemlékezés öszszefogását, az ünnepély narrációját!
zAKAr ÁGNES
ÖNKorMÁNyzATI KÉPVISELŐ

zászlót minden házra!

Sokan éltek a nemzeti ünnepen a város
felajánlásával, és tűztek ki nemzeti
zászlót otthonukra. A zászlót minden
házra akció keretében a jelentkezők ingyen kaptak zászlót, amit kitűzhettek
házaikra, cserébe csak egy fényképet
kért az önkormányzat.
Sorra vették át a város által biztosított
nemzeti színű zászlókat a szentendreiek
március 15-én, délután pedig már érkeztek is a képek a fellobogózott házakról.
Szentendre Város Önkormányzata a
nemzeti ünnep előtt fordult felhívással a
város polgáraihoz, hogy ingyen biztosít
zászlót mindenkinek, aki személyesen átveszi azt az ünnepi menet kezdete előtt a Czóbel parkban. A városvezetés célja az volt, hogy minél
több házon, ház előtt lobogjon a magyar zászló nemzeti ünnepeinken.
Az akció folytatódik, a nemzeti ünnepek méltó megünnepléséhez a Városházán lehet zászlót igényelni.
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Szentendrei kitüntetettek nemzeti ünnepünkön
Balog zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk,
március 15. alkalmából magyar Érdemrend tisztikereszt, magyar
Érdemrend lovagkereszt, magyar Arany Érdemkereszt, magyar
Ezüst Érdemkereszt, magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetéseket adott át a Pesti vigadóban.
A haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként magyar
Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Aknay
János Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Magyar

Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Alkotóművészek országos Egyesületének elnöke.
Kiemelkedő színvonalú munkájáért magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült dr. Bíró friderika, a
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa és volt megbízott főigazgató-helyettese. magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Végh Tamás
táncművész, a Duna Művészegyüttes szólistája, 1988-1998 között
a Szentendre Táncegyüttes tagja.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!

még nem festettem ki mindent magamból…
IntERJÚ AKnAy JánoS
fEStőmŰvÉSSzEl

Aknay János március 15-én vette át Balog
zoltán minisztertől a magyar Érdemrend
tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést,
melynek méltatásában ez olvasható: „a magyar képzőművészetet kimagasló művészi
életművével gazdagító pályája, valamint a
hazai alkotók érdekében végzett sokrétű
művészeti közéleti és szervező tevékenysége
elismeréseként”.

Halmozza a kitüntetéseket, hiszen a munkácsy- és a Kossuth-díj tulajdonosaként
2000-ben megkapta a magyar Érdemrend lovagkereszt, idén pedig magyar Érdemrend
tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést. van
még olyan kitüntetés, amelyre vágyik?
Nem vágytam egyikre sem, ezeket kaptam.
Tulajdonképpen tényleg el vagyok árasztva kitüntetésekkel. A mostani elismerés is igazi
meglepetés volt, nem számítottam rá. A
laudációban nagyon szép gondolatok voltak,
jólesik az embernek, hogy elismerik a munkáját. Úgy gondolom, egy ilyen magas állami elismerés kötelezi az embert.

mire kötelezi?
Egyrészt a munkára, hogy a szakmát, amit művelek, magas színvonalon teljesítsem. Másrészt arra, hogy a tevékenységemről számot
adjak, ami mindig kihívást jelent. Ilyen díjak
birtokában szinte kötelessége az embernek
bemutatni a bizonyos időszakonként elkészített alkotásait, hogy megmutassa, az elismerések méltó helyre kerültek. Ezek a bemutatkozások teszik lehetővé azt is, hogy a képzőművészet iránt érdeklődők megtehessék a
visszajelzéseket, reagálhassanak a munkásságomra.

Hogyan kezdődött? már gyerekkorában is
festő akart lenni?
Általános iskolás koromtól mindenképpen, de
már előtte is, mint minden gyerek, rajzoltam,
és törekedtem az élményeim megjelenítésére.
Tavaly ünnepeltük az ’56-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulóját, melynek alkalmából a Művészeti Akadémia meghívta
tagjait az évforduló tiszteletére rendezett kiállításra. A tárlatra egy kisiskolás koromban készített rajzommal jelentkeztem, amely egy
forradalmi csatajelenetet ábrázol: a magyar

fellelhetőek az alapvető stílusjegyek, karakterjegyek, amelyekkel ma is élek. Ez természetesen folyamatosan alakult, formálódott. Már a
művészeti gimnáziumban is egyfajta dekorativitás felé mozdultam, érzékenyen érintettek
olyan dolgok, amelyek ezt a fajta személetet
jellemzik. Amikor kezdőként, 71-től Szentendrén megtaláltam a pályatársaimat, elsősorban
a saját korosztályombelieket, akkor nagy hatással volt rám a hagyomány és az idősebb
nemzedék művészete is. Ezek a hatások valamilyen módon beépültek az alkotásaimba,
mint mindenki máséba is, aki olyan ﬁatal és
nyitott volt, mint én.

Fotó forrása: haon.hu
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katonák Kossuth-címeres tankokkal és zászlókkal veszik fel a harcot a vörös csillagos
orosz-szovjet katonákkal. Nem az eredeti rajzot állítottam ki, hanem a fotóművész Csaba
ﬁam készített róla egy 70x100-as fekete-fehér
nyomatot, amely ugyan megváltoztatta az
arányait, mégis kitűnően reagált a témára, és
az eredeti rajzból egy friss szemléletű munkát
eredményezett. Utólag ettől a rajztól datálom
pályám kezdetét. Később rajzszakkörbe jártam Debrecenben, ahol idős művész tanárok
tanítottak, például Veress Géza, Menyhárt
József, akikre jó visszaemlékezni. 63-tól pedig
művészeti gimnáziumban tanultam, ahol
Sebestény Ferenc festőművész volt a tanárom, akinek nagyon sokat köszönhetek, mind
emberileg, mind szakmailag. Azóta is nagyon
komolyan veszem a hivatásom, ennek szentelem az életem jelentős részét.

töretlenül? vagy voltak megingások, kisebbnagyobb művészi válságok?
Válságos időszak gyakran volt, de mindig a
saját utamat jártam, és járom a mai napig. Ez
rettentően fontos egy művész számára. Természetesen meg kell ismerni sok szemléletet,
irányzatot, de ha ezeket be is építem a művészetembe, annak saját karaktert adok, mert
szükséges, hogy egy művésznek megfogható,
karakteres arca legyen. Ha kint van a falon egy
munkám, az legyen összetéveszthetetlen másokéval.

Hogyan, milyen hatások következtében
alakult ki ez az összetéveszthetetlen aknays
stílus?
Ha visszatekintek régebbi műveimre, azt
látom, hogy azokon már valamilyen formában

Kikre gondol konkrétan?
Nagyon megragadott a korán ideérkező nagybányai művészek munkássága, stiláris sokszínűsége. Vajda Lajos, Korniss Dezső, Pirk
János és különösen a közelről ismert Barcsay
Jenő művészete minden tekintetben megfogott, úgyis mint művész, és úgyis mint ember,
kisugárzásával, teljes munkásságával. A
tőlem kicsit idősebb, de akkor még ﬁatal generáció, élén Deim Pállal, a mai napig végigkísérik a művészetről, hagyományról, a városról
mint szűkebb pátriánkról vallott felfogásomat.
Számomra ők a példaképek.

A méltatásban kiemelték a sokrétű szervező
tevékenységét is. Alapítója volt például több
egyesületnek is…
Ezek közül számomra a Vajda Lajos Stúdió a
legfontosabb. ’71-től nagyon felgyorsultak az
események, amelyek megalapozták létrejöttét
a következő évben. olyan egyéniségek voltak
az alapítói, akik munkásságukkal a mai napig
meghatározzák a szentendrei művészetet,
még ha nincsenek is mindig a hazai képzőművészet reﬂektorfényében. A teljesség igénye
nélkül említem meg őket: efzámbó István,
Holdas György, Matyófalvi (Matyó) Gábor.
A politika sem állt távol Öntől ebben az időben…
Akarva-akaratlanul megérintett a politika, elég
ﬁatalon, a ’70-es évek elejétől, Ekkoriban rendszeresen behívták a rendőrségre azokat, akik
március 15-én kokárdával a ruhájukon az utcára mentek. Számon tartottak, ezt az ember
tudta és érezte. Mint utóbb kiderült, gyakorlatilag mindent tudtak rólam, a rendszerváltásig
komoly iratanyag halmozódott fel rólam a Történeti Hivatalban, amit természetesen kikér-
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ket egy-egy templomban. Ilyen például a balatonboglári evangélikus templom oltárképe, kiegészítve egy kisebb Mária-képpel, vagy a
kiskőrösi katolikus templom oltára felett szintén az én munkám jeleníti meg Jézus kereszthalálát. Jóleső érzés, hogy a szentendrei
református gyülekezet közösségi termét is
egy számomra fontos munkám díszíti.

tem. Ma már nem szívesen olvasok bele
ezekbe, mert van néhány olyan anyag – akciójelentések, lehallgatások –, amelyek hátborzongatóak a számomra. Nagyon jó, hogy túl
vagyunk rajta, és mögöttünk van ez az időszak.

Úgy emlékszem, alapítója volt a helyi mDfnek.
A rendszerváltás hajnala sokunkat nem ért váratlanul, s akkor kötelességemnek éreztem,
ahogyan sokan mások is, hogy véleményt formáljak. Elsők között alapítottuk meg az MDF
szentendrei szervezetét, melynek pár évig elnöke is voltam. Érdekes és színes időszak volt
ez, minden pezsgett az ember körül, sok barátra tettem szert a társadalom minden rétegéből. Sajnos közülük már egyre kevesebben
élnek, de nagyon jó visszagondolni rájuk. Később, a ’90-es évek közepétől úgy gondoltuk,
hogy legyen a vérproﬁ politikusoké a terep,
persze ez nem jelenti azt, hogy nincs véleményem a dolgokról. Van egy képem, nézetem a
történésekről, van egy hitvallásom, ami konzervatív értékrendet követ.

2011-ben választották meg a magyar Alkotóművészek országos Egyesülete elnökének,
ami nagy kihívást jelenthet…
Ez nagyon nehéz időszak volt nemcsak az én
életemben, hanem a pályatársakéban is. Egy
megváltozott szemléletű világban kellett megtalálni azt a szűk mezsgyét, ahol az ember boldogulhat. Azon dolgozom, hogy éljünk azokkal
a lehetőségekkel, amelyek a rendszerváltás
után részben megmaradtak, részben újakkal
gazdagodtak. Ez természetesen nagyon
nehéz, nemcsak nálunk, hanem egész KözépEurópában. Magunk mögött hagytunk egy
elég sötét diktatúrát, amit sokan megszoktak,
amelybe sokan asszimilálódtak, még ha utálták is, mert látszólag voltak pozitív eredményei is. De igazából soha nem adta meg azt a
szabadságot, önállóságot, ami a világ szabadabb felében élők számára természetes volt,
s akik, ha véletlenül idecsöppentek volna, nem
is tudtak volna kezelni. Nekünk ilyen körülmények között kellett helyt állni, és művészetünket magas szintre, sőt világszínvonalúra
emelni. Ez nagyon kemény kiállást követelt a
művészektől. Utána belekerültünk egy más
valóságba, egy olyanba, amire mindig is vágytunk, de többségünk erre nem készült fel,
ezért kiszolgáltatottak voltunk. Az ebből következő anomáliákat nagyon nehéz kezelni, és
csak lassan lehet orvosolni. Nekem, mint
MAoE elnöknek és a vezetésnek az a legfőbb
célunk, hogy a több ezer tagot, a képzőművészeket, iparművészeket, fotóművészeket stb.
valamilyen formában összetartsuk, lehetőséget adjunk számukra egy-egy nagy összművészeti bemutatkozásra, hogy kiállhassanak az
ország-világ elé munkáikkal, és felhívhassák
magukra a ﬁgyelmet, az érdeklődést ebben a
„szép, új világban”.

milyen eredményeket értek el ezen a területen?
Mint szentendrei művésznek, óriási dolog volt,
hogy néhány alkalommal a városomba hozhattam az országos kiállításokat, a MűvészetMalomba, illetve a V-8 uszodába, ahol még
most is láthatóak az alkotások. Nekem és a ki-
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mit jelent az Ön számára Szentendre?
21 évesen jöttem a városba, és nagyon hamar
gyökeret eresztettem. Ez a város már az
életem. Itt alapítottam családot, és ideköt
minden, ami fontos, és – nem szeretnék patetikus lenni, de – az itteni temetőbe viszem a
virágot. Sok barátom elment, és a hiányuk pótolhatatlan. Jó érezni, hogy a családom mindig mellettem volt és van, s ez megadja az
erőt a munkához.

állítások koncepcióját kidolgozó Sárkány
Győző kollégámnak az volt a célunk, hogy hagyományt teremtsünk a városban, és éventekétévente bemutassuk a színvonalas és
gazdag kortárs magyar képző- és iparművészet keresztmetszetét. A város kulturális életében létrejött szemléletváltás eredményeképpen idén már nem Szentendre lesz a bemutatók helyszíne, hanem Szeged. A reökpalotában október közepén nyílik meg Káosz
és rend címmel az egyesületünk országos
összművészeti kiállítása, közel 800 művész
részvételével.

A legutóbbi időszak nagy vállalkozása volt a
Jézus életét bemutató sorozat, mely könyv
formájában is megjelent. mennyire hatott ez
a munka az életére?
Mióta Szentendrén élek, soha nem kerültem ki
a szakrális művészettel való találkozást. Már
a 70-es években készült képeimen is szerepelnek azok az attribútumok, a városvédő angyalok, melyek a mai napig részei a művészetemnek. Vannak olyan időszakok, amikor
a szakralitás nyomatékosabban megjelenik,
de általánosságban is jellemzi a művészetemet. Az utóbbi időben örömmel töltött el, hogy
a saját felfogásom szerint festhettem olyan
munkákat, amelyek később megtalálták helyü-

Kitüntetés
az Ezüstfény
Együttesnek

A nemzeti ünnepen kitüntetettek között van a szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas
Klub Ezüstfény Együttese is a
katonazenei hagyományok
ápolása, megőrzése és népszerűsítése érdekében végzett tevékenységükért. Séra
Anna, az együttes vezetője és
felkészítője ajándékot kapott
munkája elismeréseként.

min dolgozik most, milyen tervei vannak a
közeljövőben?
Készülök egy nagyobb szabású bemutatkozásra. A Győri Múzeum meghívására az Esterházy-palotában állítom ki októberben az
elsősorban konstruktív szemléletű munkáimat. Ez nagy felkészülést igényel, és izgalommal várom az eseményt. Dolgozom folyamatosan, új munkákkal is készülök. Augusztusban pedig itt Szentendrén, a MANK
Galériában barátom, Ézsiás István szobrász
kiállításán szerepelek néhány munkámmal
társművészként.

Ha elölről kezdhetné, változtatna valamin?
Semmin nem változtatnék. Azt mondják, az
embernek megvan írva a sorsa, amivel vagy
tud élni, vagy nem tud élni. Még a legnehezebb, legrosszabb pillanataimban is tudtam
örülni az életnek. Nagy adománynak tartom,
hogy valamennyire ki tudom fejezni a gondolataimat, érzéseimet a festészet nyelvén, bár
azt nem mondhatom, hogy mindent kifestettem magamból. Szeretem, amikor érzem magamban a belső késztetést, hogy most
nekiálljak dolgozni, mert megformálódott bennem egy téma. Ilyenkor elönt egy egészséges
izgalom, hogy elkezdjem és végigvigyem a folyamatot. És az is nagyon fontos, hogy amikor
befejezem, el tudjam engedni, hiszen nemcsak magamnak alkotok.
NÉMETH ErIKA
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föld napja
– takarít
a város!

Szentendre Város Önkormányzata a hagyományokhoz híven idén is a Föld napja alkalmából széleskörű, több
napos városszépítő akciót szervez, melyre várja a városlakók, intézmények, civil szervezetek és a helyi cégek, vállalkozások csatlakozását. A program célja városunk közterületeinek takarítása,
rendezése, szebbé tétele a tavaszi megújulás jegyében. Tegyük
együtt rendbe a Duna és a patakok partját, köztereink és közútjaink
környezetét!
Az akció április 22. és 26. között zajlik.
A Föld napi hétvégén a Szentendréért elhivatottan tenni akaró civil
szervezetek, baráti csoportok külön akcióterületeken végzendő teljes körű „kertrendező” munkával segíthetik a városszépítő akciót,
míg hétköznap a cégek, intézmények dolgozóit kérjük, hogy aznap
ne munkahelyükön, hanem közterületen végezzenek közcélú munkát. A városlakókat, családokat pedig felkérjük, hogy ki-ki a saját
kerítése előtt takarítsa, szépítse környezetét. Célunk, hogy rendezett, tiszta, ápolt és átgondolt közterületet alakítsunk ki magunknak összefogással!
Várjuk bejelentéseiket a szemetes vagy gazos, elhanyagolt helyszínekről, melyeket a program alkalmából közösen megtisztíthatunk! A munkálatok elvégzéséhez kesztyűt, szemeteszsákot és
konténert biztosítunk.
Bővebb információ a városi ügyfélszolgálati Irodán (Dunakorzó
18., 26/300-407, ugyfelszolgalat@szentendre.hu) érhető el.
A könnyebb és szervezett lebonyolítás, valamint a maradéktalan
hulladékszállítás érdekében minden résztvevőnek kötelező a regisztrációs űrlap kitöltése. regisztrálni április 19-ig lehet.

megújul a Kerényi Park

Az elmúlt években a városvezetés településfejlesztési céljai számos
szentendrei közterületen megvalósultak. megújult a czóbel park, a
Postás strand, új tereket, funkciókat kapott a Posta előtti tér. A következő jelentős zöldfelület a tervek szerint a Kerényi park lesz, ahol
új funkciókkal gazdagodhat a tér.

művészváros imázs

Gyürk Dorottya kulturális alpolgármestertől megtudtuk, hogy idén befejeződik a Posta előtt a Bizottság park kivitelezésének második
üteme. A városvezetés tervei szerint a következő beruházás az egykori
felvonulási tér területén, a Kerényi parkban lesz. A volt Kerényi Jenő
Múzeum környezetének fejlesztése mintegy folytatása lesz a közeli Japánkert, a Czóbel Park tér- és parkláncnak, egyben északi párja lehet
a belváros déli részén megvalósuló, Posta előtti Bizottság térnek.
A korábbi múzeumépületet 2016 szeptemberétől a Baptista Szeretetszolgálat üzemelteti. Az ofﬂine Center a ﬁatalok új közösségi helyszíne, mely a tanulószobás jelleg mellett tartalmas időtöltést kínál
szórakozásra, beszélgetésre, tematikus napok szervezésére. Ebben a
szellemben fogalmazódik meg a létesítendő park programja is: olyan
artisztikus, rekreációs zöldfelület kialakítását tervezik ide, amely főként
a ﬁatalok számára jelent találkozóhelyet, kreatív kikapcsolódást kellemes környezetben.
A projekt artisztikus téralakítást céloz a művészváros imázs jegyében,
egyediséget tükrözve. Az újjáformálódó téregyüttesben helyet kaphatnak ﬁx, illetve mobil elemek egyaránt. A rekreációs jelleget erősítve elsősorban természetes anyagból készült tárgyak jelenhetnek meg,
amelyek egyszerre inspirálnak mozgásra és szemlélődésre is. Kétféle
hagyomány ötvözése valósulhat meg tehát, a régi szobrászati, művészeti jelleg és a mai új „landart” irányzat. Mindez kiegészülve akár ﬁtness, felnőtt játszótér, extrémsport elemekkel.

Parktervezés ﬁatal szakemberekkel

A közös gondolkodás, közös tervezés még idén megvalósul, a kivitelezést 2018-ra tervezik. A tervezés során a tájba illő gondolkodásmódot szeretnék érvényesíteni, integrálva a környezetvédelem,
a fenntarthatóság, a közlekedés alapvetéseit is. Gondolni kell tehát
a gyalogos használaton kívül a gépkocsi-közlekedésre és parkolásra,
a kerékpártárolásra egyaránt.
A projekt megvalósítására együttműködési megállapodás jött létre
Szentendre Város Önkormányzata és a BME Építészmérnöki Kar rajzi
és Formaismereti Tanszék között. Városunk kulturális fejlesztései,
hosszú távú közösségi-művészeti törekvései, valamint a rajzi és Formaismereti Tanszék integrált oktatási, tervezési és kutatási programjai
mindkét fél számára eredményesen kapcsolhatók össze. Az együttműködés keretében új kommunikációs felület nyílik ﬁatal építész/designer
alkotókkal, valamint a kar oktatóival, szakembereivel, kutatóival, és a
térrendezés építészeti, művészeti kérdéseire friss szemléletű válaszok,
megoldási javaslatok születhetnek. A hallgatók számára a tanulmányi
rendbe illesztve, a tavaszi oktatási félévben jelenik meg a projekt, ezen
kívül diplomatervezési feladatként, tudományos diákköri kutatási/művészeti vagy doktori témaként, illetve évközi és nyári workshopok, hazai
és nemzetközi művészeti alkotótáborok témájaként is feldolgozható.

SzENTENDrEI
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Jelenetek egy
házasságból

A Szentendrei tavaszi fesztivál az idén két
Bergman-darabbal is készült, a Persona bemutatója után a Radnóti Színház előadásában
a Jelentek egy házasságból című klasszikust
láthatjuk a PmK színháztermének színpadán.

A darab Bálint András rendezésében, Szávai
Viktória és Schneider zoltán főszereplésével
kerül bemutatásra április 6-án és 7-én. A konvencionális, kispolgári házasságban vergődő
pár története időtlen, konﬂiktusuk, kimondott
és ki nem mondott szavaik minden kapcsolatban felbukkanhatnak.
A szentendrei előadás előtt Schneider zoltánt
kérdeztük a darabról.
– A konﬂiktus vagy a szeretet minden időben,
minden kapcsolatban örökérvényű marad, erről
szól Bergman darabja. Míg a színdarab most is
érvényes, ugyanennek ﬁlmfeldolgozása már
valószínűleg nem éri el ugyanezt a hatást, mert
a világunk azóta rendkívül felgyorsult. Az alapproblémák ugyanazok maradtak, de úgy látom
a környezetemben, hogy sokkal türelmetlenebbek lettünk. Ha valami nem működik, könnyeb-

ben mondjuk ki, hogy akkor inkább váljunk el.
Sokan nem is törekednek arra, hogy az ellentéteket közös nevezőre, vagy legalább az elviselhetőség határára hozzák. Legtöbben a
menekülést választják.
Jó lenne, persze, ha minden úgy maradna a
kapcsolatokban, mint az elején. De a nagy lobogás után jönnek a gondok, mind az egzisztenciális, mind az érzelmi problémák, mindez a
gyereknevelés felelősségével tetézve.
A változás az egész világra érvényes, természetes, hogy a kapcsolatok is alakulnak. Nem
biztos, hogy „munka” fenntartani egy házasságot, egy kapcsolatot, inkább egymásra ﬁgyelés,
tolerancia kell hozzá. Amikor nagyanyámék a
68. házassági évfordulójukat ünnepelték, és a
család megkérdezte, hogyan lehet ennyi időt
együtt tölteni, nagyanyám csak annyit mondott:
„mindig nagyon sokáig számoltam”. Vagyis,
amikor probléma volt, fejben számolt hosszan,
és akkor már másképpen válaszolt, nem az
első fellobbanó haragtól vezérelve.
A darabot Bálint András a magyaros temperamentumtól kissé visszafogottabb ﬁgurákkal
rendezte meg. Ez a svéd szerző karakterén túl
András egyéniségéből is fakad. Nem kerülgetjük a konﬂiktusokat, de amolyan „skandináv
módon” éljük meg. Johan és Marianne, a darab
házaspárja kevésbé lobbanékony, mint mi, magyarok vagy déli szomszédaink. Két értelmiségiről van szó, akik nagyon meggondolják, mit
mondanak, hogy mondják, de mégis végigjárják
ugyanazokat a stációkat, mint egy temperamentumosabb pár. A próbafolyamat rendkívül
érdekes volt, mert András soha nem volt a „helyén”, a nézőtéren, hanem beköltözött hozzánk
a színpadra. Így az ő személyisége is ott van
mindvégig ebben a történetben.
Sz. N.

JElEnEtEK EGy HázASSáGBÓl
április 6. csütörtök, 19:00
április 7. péntek, 19:00
PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

Újra Szentendrén a Ghymes!

Ki ne ismerné és szeretné a Ghymest, és Szarka Tamást, akinek dalszövegei irodalmi értékűek, zenéje pedig egyaránt hat az érzelemre,
az érzékekre és az értelemre? A városunkban már több alkalommal
fellépett együttes népszerűsége három évtizede töretlen. Már több
mint 20 lemezük megjelent, közülük több arany-, illetve platinalemez
lett. A zenekar alapító tagjai, Szarka Gyula és Tamás 2011-ben megosztott Kossuth-díjban részesültek.
A Szarka testvérek által alapított és vezetett felvidéki zenekar alapvetően népzenét játszik, de
„Ghymes-módra”. zenéjük magyar, közép- és kelet-európai gyökerekből táplálkozik, s a népzenei
alapok, a saját alkotó elképzelések és improvizációk alapján alakult az egyedi hangzásviláguk.
„Egy jó zenét szerintem nem lehet behatárolni. Nem jó, ha egy stílust betesznek valamilyen dobozba, és ráírják, hogy ez világzene, vagy falusi muzsika, vagy bármi más, és mi ezt műveljük.
Nem ez a lényeg, hanem az, hogy mi Ghymes-zenét játszunk. Ha ezt néhány akkord után megismeri a közönség, akkor nyertünk. Ha meg is szereti a közönség, akkor végképp nyert ügyünk
van.” (Szarka Tamás)
BESt of GHymES április 1. szombat, 19:00 PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

KULTÚRA

programajánló

március 31. péntek, 19:00
ofﬂine Center (Ady Endre út 6.)

A BoR fIlozÓfIáJA

Hamvas Béla-est borkóstolóval
Előadja: rátóti zoltán,
csellón kísér: Kántor Balázs
Belépőjegy: 4000 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei
Tourinform Irodában (+36 26 317 966), és online
a szentendreprogram.hu oldalon.

április 1. szombat, 19:00

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

BESt of GHymES

koncert – 33 év dalaiból összállított válogatás
Early bird: 3600 Ft
Belépőjegy: 4200 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei
Tourinform Irodában (+36 26 317 966), és
online a szentendreprogram.hu oldalon.

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

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

JElEnEtEK EGy HázASSáGBÓl

A radnóti Színház előadása
Belépőjegy: 3100 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei
Tourinform Irodában (+36 26 317 966), és online
a szentendreprogram.hu oldalon.

április 7. péntek, 20:00

ElevenKert (Duna-korzó 11/a.)
EuRÓPA KIADÓ – koncert
Early bird jegy: 1900 Ft
Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei Tourinform Irodában (+36 26 317 966), és online a
szentendreprogram.hu oldalon.

április 8. szombat, 10:00 – 13:00

Dunaparti Művelődési Ház (Duna-korzó 11/a.)

HÚSvÉtI BütyKÖlDE

Húsvéti díszek készítése Szőllősi Katival.
A részvétel díjtalan.

április 8. szombat, 11:00

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)

zEnEBonA mESEKoncERt

Belépőjegy: 500 Ft
Jegyek kaphatók a Vujicsics Tihamér zeneiskolában (Dunakorzó 16., +36 26 785 162) és kezdés
előtt egy órával a helyszínen.

április 9. vasárnap, 10:00

PMK színházterem (Pátriárka u. 7.)
AlmA EGyüttES – koncert
Elővételben: 2200 Ft
Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei Tourinform Irodában (+36 26 317 966).22

április 9. vasárnap, 18:00

református Gimn. Kápolnája (Áprily L. tér 5.)

vIRáGvASáRnAPI HAnGvERSEny

A Musica Beata Kórus és az
Új Szentendrei Kamarazenekar koncertje
Műsor: W. A. Mozart D-dúr Missa Brevis KV 194.
Belépőjegy: 1500 Ft
Jegyek válthatók a helyszínen, kezdés előtt egy
órával.

április 11. kedd, 17:00

Városháza díszterme (Városház tér 3.)

tAvASzKÖSzÖntő KoncERt

A Vujicsics Tihamér zeneiskola Népzene Tanszakának hangversenye
A belépés díjtalan!
További programok: www.szentendreprogram.hu
és a Szentendrei Tavaszi Fesztivál programfüzetében!
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A helyi középiskolásoknak szervezett Eleven Örökség helytörténeti vetélkedősorozat újabb állomásához érkezett 2017. március 21-én,
a tavasz második napján. A versenyben most is a ferences Gimnázium, a móricz zsigmond Gimnázium, a Petzelt József Szakközépiskola és
Szakiskola, a Szentendrei Református Gimnázium, valamint a II. Rákóczi ferenc általános Iskola és Gimnázium tanulói vettek részt.
A Református gimnázium csapata:

Százéves interjú

A napokban lapunk szerkesztősége felkereste
városunk tevékeny polgármesterét, Dumtsa
Jenőt, aki nyitottan, kedvesen fogadott bennünket a Városházán.

Ismét feszes tempóban, remek feladatokon
keresztül ismerhették meg a város, az önkormányzat működését a szentendrei diákok. A
város jegyzője, dr. Gerendás Gábor tartalmas
és jól rendszerezett előadással vezette be a
feladatsort. Vázolta az önkormányzat feladatköreit, intézményrendszerét, a közfeladatok
ellátási struktúráját, a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők és a bizottságok
hatáskörét, feladatait. Átfogó képet nyújtott a
városi intézmények működtetéséről, a szerteágazó városi közfeladatokról, a jogszabályalkotás „menetrendjéről”. Az itt megszerzett
ismeretekről egy teszt kitöltésével adták viszsza a tanulók tudásukat.

Az ügyintézés rejtelmei

A Városházán a földszinttől a padlásig végigjárták a diákok a különböző irodákat, bepillantást nyerve az ügyintézés gyakorlati világába.
Hogyan kérjünk fakivágási engedélyt? Hogyan
írjunk közterület-foglalási kérvényt? Hogyan
kérjünk építési engedélyt? Hogyan intézzünk
kereskedelmi tevékenységhez kérvényt? E
kérdéseket oldották meg Kudett Krisztina városi zöldreferens, radányi Magdolna közterület-használati koordinátor, Kállay Betti és
Tejfelné Szirtesi Móni, az építéshatósági iroda
munkatársai és Fényes Erika igazgatási referens segítségével.

Anakronisztikus interjú
Dumtsa Jenővel

A helytörténeti vetélkedő egyik pontja az idei
Dumtsa emlékévhez kapcsolódott. Az interjúíró feladatban a diákok kis időutazásban vehettek részt: a dátum 1903, s az akkor már
létező sajtóorgánum, a Szentendre és Vidéke
újságírójaként kopogtatnak be a város első
polgármesteréhez. Dumtsa Jenőt egy ﬁatal
színművész alakította, Kőri Elek, aki korhű
öltözékben és igen komolyan véve szerepét
válaszolt a 100 éve elhunyt szentendrei polgármester nevében. A diákoknak nehéz dolga
volt, hiszen a beszélgetésre és az interjú megírására is csak szűk 20-20 perc jutott. Az öt
csapat remek munkát végzett, íme néhány
szemelvény a két legjobb írásból.

A Ferences gimnázium csapata:

Dumtsa, a szentendrei Széchenyi

A mai nap folyamán lehetőségünk nyílt rövid
interjút készíteni városunk polgármesterével,
Dumtsa Jenővel. Arról beszélgettünk, hogyan
munkálkodott szeretett városunk vezetőjeként
és mint magánember.

Első benyomásként megállapítottuk, egy rendkívül szerény és elhivatott emberrel van dolgunk. Legnagyobb eredménynek a Nádas-tó
lecsapolását tartotta, mellyel elősegítette az
árvízvédelmet. Mivel már ekkor megfogalmazódott benne a segíteni vágyás, úgy döntött,
hogy politikai pályára lép. Dicséretes, hogy vagyonos ember létére kötelességének érezte a
köz szolgálatát és a szegények megsegítését
saját javainak gyarapítása helyett. A jótékony
szándékhoz szaktudás is járult. Nevéhez fűződik Szentendre gazdasági felvirágzása, hiszen
az egres itteni megtelepítése az ő ötlete volt.
Beszélgetésünk során kitértünk a nemzetiségek kérdésére is, amiből kiderült a polgármester úrról, hogy minden embert egyenlőnek tart,
és a város fejlődésének érdekében elsimította
a nemzetiségek között kialakult konﬂiktust, és
így megalapozta Szentendre virágzó jövőjét.
Sajnálattal értesültünk arról, hogy ezen ciklus
kitöltése után visszavonul a hivatali életből,
azonban biztosított bennünket arról, hogy magánemberként továbbra is támogatja a várost
és polgárait.

Elsőként a közlekedés megújításáról szeretnénk érdeklődni. Milyen okból kezdte el a
Helyi Érdekű Vasút kiépítését?
A ﬁloxéra pusztítása után az elszegényedett
szentendreiek jó részét sikerült megmenteni a
beültetett gyümölcsösök, illetve a belőlük származó jövedelmeknek köszönhetően. Ugyanakkor elkerülhetetlen volt, hogy az alig 20 km-re
fekvő Pesttel valamiféle összeköttetést alakítsunk ki, ezáltal a munkaerő odaáramlását biztosítsuk.
Mi tette ezt lehetővé?
A gazdag földbirtokosok bevételi forrása megszűnt, illetve sokkal jobban érintette a kétkezi
dolgozókat. Elengedhetetlen volt, hogy ezen változtassunk. Az újabb gazdasági fellendülés lehetővé tette a város számára ezt a fejlesztést is.
A mocsár lecsapolása mennyiben csökkentette az elszegényedést?
Szentendre nagyon kevés gabonatermesztésre
alkalmas területtel rendelkezett, valójában a
mindennapi kenyérből volt hiány. Lecsapolva a
területet, művelhető földet nyertünk.
A nemzetiségi ellentétek a mindennapok részét képezték. Miben nyilvánult ez meg? Mit
gondol róluk?
Nemzetiségi ellentétek voltak, vannak és attól
tartok, lesznek is. A mi dolgunk most és mindig
ezek toleráns kezelése, az egyenlőség megtartása. Számomra nagyon fontos az, hogy Szentendre minden egyes lakosa érezze, hogy
nemzetiségétől függetlenül, egyaránt tagja társadalmunknak, a városnak.

Az Eleven Örökség márciusi fordulóját a fej-fej
mellett haladó csapatok közül a Ferences gimnázium diákjai nyerték, második a református
gimnázium, harmadik a Móricz gimnázium,
negyedik a rákóczi iskola és ötödik a Petzelt
iskola csapata lett. A következő forduló egy
hónap múlva lesz, a téma ezúttal a város története, az ókortól napjainkig.
Sz. N.

2017 – DumtSA EmlÉKÉv
2017 | március 27.

100 éve hunyt el a város első polgármestere, Dumtsa Jenő (1838-1917). Rá emlékezve az év
folyamán az önkormányzat, a szerb egyházközség és a Szerb nemzetiségi Önkormányzat, valamint a különböző intézmények rendezésében több esemény zajlik majd a városban. Ezen
emlékezésekről, rendezvényekről lapunk rendszeresen tájékoztatja a városlakókat, itt élőket.

„üdvözlet
Szentendréről”

A KÉPES lEvElEzőlAPGyŰJtő
PolGáRmEStER

Az első kutatók természetesen Dumtsa Jenő
életrajzi adatait, a város közigazgatásában betöltött szerepét jegyezték és dolgozták fel.
Majd 1996 januárjában a Szentendre és Vidéke egyik cikkében egy, a várost szerető, családja révén Szentendréhez erősen kötődő
ﬁatal újságíró, ürmös Lóránt egy sajátos
szempontból mutatta be őt.
A 19. század végén Európában kitárult a világ.
Megindult a turizmus, az emberek járni kezdték a világot, majd sorra elkezdték a „képes
kártyák” (képeslapok) küldözgetését szerte a
világban. Természetesen a mi lokálpatrióta,
több nyelven beszélő polgármesterünk,
Dumtsa Jenő is részese lett a polgári társada-

lomban megindult új szokásnak. Először gyűjteni kezdte a Szentendréről megjelent képeslapokat, majd bement a fővárosba, és sorra
vette meg a budai, pesti képeslapokat, amelyeket aztán el is kezdte küldeni szerte a világon Európától Amerikáig. Először mint
városvezető a távoli települések irányítóinak,
vezetőinek, majd a gyarapodó képeslapgyűjtőknek. S a lapokra jöttek is a válaszok
Eugen Dumtsa és Nella Dumtsa részére szerte
a nagyvilágból. A kutató szerint végül a polgármester képeslapgyűjteménye elérte
a 20 000 példányt is. Szenvedélye aztán
országosan is ismert lett. 1900-ban az I. Budapesti Nemzetközi Képeslap kiállításon
képeivel elnyerte az első helyezést, az aranyérmet. A kutatóktól tudjuk, hogy Dumtsa Jenő
értékes képeslapgyűjteményének egy része
Szentendrén, a Ferenczy Múzeum tulajdonában van. Feltehetően a nagyobb rész pedig hagyatékával elkerülhetett Novi Sadra, az ottani
Városi Múzeumba.
PETHŐ zSoLTNÉ NÉMETH ErIKA

A megújuló czóbel múzeum

A szentendrei múzeum Újragondolt Czóbel kiállításának kurátora, Barki Gergely egy éve, az ünnepélyes megnyitón bejelentette, hogy a tervek szerint a tárlat évente megújul. S valóban, a legfranciásabb magyar festőnek tartott Czóbel Béla festői életműve április elsejétől megújulva,
más hangsúlyokkal kerül bemutatásra. A múzeum állandó anyaga mellé a kiállítás gazdagítása
céljából a Ferenczy Múzeumi Centrum kevéssé vagy alig ismert, magántulajdonban vagy külföldi közgyűjteményben levő Czóbel-műveket kölcsönöz rendszeresen. A műveket a múzeum
általában egy évre kapja kölcsön, majd annak lejártával visszakerülnek tulajdonosaikhoz.
Barki Gergely elmondása szerint ezúttal tíznél több, magán- és közgyűjteményből származó
mű kerül időlegesen a kiállításba. Általuk sikerül az eddiginél több jelentős művel reprezentálni
Czóbel kevéssé ismert korai korszakát. A magángyűjteményből származó Fiú a patakparton
című festmény, bár többször szerepelt kiállításon a festő életében, azóta csak most kerül újra
nagyközönség elé. A tárlat másik újdonsága az a ritkán látható kép is, amelyen a zeebruggei
bárkákat festette meg Czóbel Béla. A festő hollandiai periódusát erősíti egy igazi főmű, a magántulajdonban levő híres Bergeni lelkész című kép, mely mostantól egy évig a Czóbel MúzerAPPAI zSUzSA
umban lesz látható.

VÁROS

Aranyszavak –
Arany-szótár

Beke József kecskeméti gyémántdiplomás magyartanár nyolcévi munkával elkészítette az Arany-szótárat, vagyis Arany
János költői nyelvének minden szavát
szótárba foglalta. 262 000-nél több adatból 22 423 különböző szó szerepel a költő
bicentenáriumára megjelentetett kötetekben 3010 oldalon.
Beke József korábban zrínyi Miklós, radnóti Miklós költők nyelvét is földolgozta.
Ilyen alapkutatást csaknem negyven éve a
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet is végzett: Petőﬁ minden leírt szavát szerkesztette egy munkacsoport szótárba. Beke József intézeti
háttér nélkül dolgozott, Arany János nyelvének szavait értelmezve a következő
nemzedékek számára. A szavak jelentésének leírását, meghatározását és bizonyos tulajdonságait találjuk a hatalmas
kötetekben.
A Toldiban olvashatjuk: „o jaj! senki sincsen, / Az én keservembe ki belé tekintsen;
/ Puszta a szivem, mint kopár őszi tarló, /
Amelyről leszedte a kalászt a sarló.” A ’félkör alakú, nyeles kézi vágóeszköz’-t, a
sarló-t sokan ismerjük. Ám a Tengeri-hántás című ballada hőséről ezt írja Arany:
„Dalos Eszti szép leány volt, de árva. […]
Deli karcsú derekában a salló, / Puha lábán
nem teve kárt a talló […]” Bizony, a salló
nem más, mint az előbb említett szerszám,
csak tájnyelvi változata. Erre a szóra rímel
a talló, amely nem más, mint ’tarló’. A lágyabb hangzású salló és talló szerepel a
szép leánnyal kapcsolatban, a keményebb,
érdesebb hangzású sarló viszont a cseh
lovag által megölt vitéz édesanyjának kesergésében szerepel.
Ez a példa is mutatja, hogy Arany János a
szavak apró, hangzásbeli különbségeiből
is képes hatást kelteni.
Az Arany-szótár nemcsak az irodalom- és
nyelvtudomány, hanem a nemzeti nyelv
összetartó erejének és az Arany János-i
hagyomány továbbőrzésének szempontjából is fontos. Be nem látható ideig
szolgálja a minden szintű oktatást, a tudományosságot, szókincsünk benne lévő
részének számontartását.
(Arany-szótár I–III. Anyanyelvápolók Szövetsége – Inter, Budapest, 2017. 9900 Ft)
BüKy LÁSzLó
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KULTÚRA

Újra nemzetközi
folklórfesztivál a PmK-ban

Március 29-én, szerdán 18 órakor a
Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka
u. 7.) megrendezett fesztivál fellépői:
Druze Folklore oSoFIA (Izrael); Group
Poltava (Ukrajna); Kud Dimitrije Tucovic (Szerbia); Nesibe Aydın School
(Törökország); Sonechko (Ukrajna);
Children's Ballet Studio zhyttya Smailyky (Ukrajna); Folk dance group
Djereltse (Ukrajna); Kud Despot Stefan (Szerbia); UC Talija (Szerbia); Ensemble for folk dances radost
(Bulgária); Dance formation yuznyaci
and Children's ensemble Jujnyache
(Bulgária); Ensemble of the Cultural
Association Skampa (Albania); Ансамбль танца Волошка (Ukrajna)
A belépés ingyenes, a szervezők szeretettel várják az érdeklődőket.

térzene a fő téren

Itt a tavasz! Egyre több szabadtéri program
lesz a városban, így a népszerű katonazenekari délelőttök is elindulnak ismét a Fő téren.
Április 8-án és 22-én, szombat délelőtt 11.00kor szeretettel várnak mindenkit!

nemzeti kincsünk Arany János!

Legyen a mi kincsünk is! Verseivel, az Önök, a Ti
versmondásotokkal szeretnénk a P'Art mozi kis kávéházát bearanyozni a Költészet Napja kapcsán
2017. április 18-án, kedden 16 és 18 óra között.
Szeretnénk összehangolni a délutánt, ezért verskedvelő, versmondók
jelentkezését várjuk április 13-ig a P'Art moziban, illetve a kertesz.jozsef44@gmail.com áramvonalas címen.
P’ArTMozI

zsíros kenyér extrákkal
vendég: Háy János író

április 5-én, szerdán 18 órakor a Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.) zsíros kenyér extrákkal
című programjának vendége Háy János író lesz.
Az íróval Péterﬁ rita olvasás szociológus beszélget. Az előadás után zsíros kenyérrel és teával
vendégelik meg a résztvevőket. A belépés ingyenes.

Itt és most

Bálint Ildikó festőművész kiállítása nyílt meg az Aba-Novák Galériában.
Úgy tűnt, fél Szentendre – a művésztársak és a barátok – jött el Leányfalura március 18-án délután, hogy részt vegyen ezen a meleg hangulatú megnyitón. Bálint Ildikó ezúttal nagyméretű absztrakt olajképeit
állította ki – e színnel és fénnyel telített alkotások a lélek intim, lírai vallomásai. A tárlat ugyan a tervek szerint április 11-ig, a költészet napjáig
látogatható, ám előtte, 7-én 17 órakor kötetlen együttléttel, baráti beszélgetéssel záródik.
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A molinón: a Welldance Sporttánc Egyesület
2017 | március 27.

VÁROS

A Szentendreiek a csúcson plakátsorozatban új arcokkal találkozhatunk márciusban. A szá-mos hazai és nemzetközi versenyen sikerrel szereplő Welldance Sporttánc Egyesület táncosai mosolyognak vissza ezúttal a molinóról. Szépolt Gabriellával, az egyesület elnökével beszélgettünk.

Hogyan kezdődött? miért döntöttél az iskola
indítása mellett?
Számomra a tánchoz való közeledés kilencévesen a ritmikus gimnasztikával kezdődött,
melyet sajnos egy komolyabb sérülés miatt
kénytelen voltam abbahagyni. Azután a versenytánc, majd az akrobatikus rock and roll
következett, mely műfajban elért sikerek elvezettek egy saját egyesület megalapításához.
A tánc és a színpadi szereplés hatására olyan
magabiztosságot, kiállást és önbizalmat szereztem, mely a mai napig meghatározza az
életemet. Megtanultam a küzdést, a kitartást,
az alázatot, a mentális jelenlétet téthelyzetben, az edzések, versenyek mellett megtanultam hatékonyan beosztani az időmet,
könnyebb lett a koncentráció és a memorizálás, és csupa olyan pozitív dolgot tapasztaltam, melyeket szerettem volna, ha minél több
gyermek átélhet a tánctanulásnak köszönhetően. Ezért vágtam bele 20 évesen az egyesület megalapításába, hogy átadjam a tapasztalataimat, hogy minél több ﬁatal átélhesse a
tánctanulással járó pozitív élményeket. Én
pedig olyan munkát végezhetek, ami számomra is szerelem, és fejlődést biztosít az edzőnek és a táncosoknak is mind mentálisan,
mind pszichésen, és nem utolsósorban ﬁzikálisan is.
Hány csoportotok, táncosotok van?
Jelenleg hat területen, Szentendrén és a környező városokban folyik Welldance-oktatás,
közel 400 táncos számára, akik közül nem
egy tanítványunk lelkesen több tanfolyamra is
jár, ahol különböző műfajokat sajátíthat el.

A Welldance többféle korkategóriában soksok táncstílust oktat. melyek ezek, és tervezitek-e bővíteni a műfaji sokszínűséget?
Táncosként én is jártasságot szereztem többféle műfajban, és tapasztaltam az egyes
stílusok sokszínűségét, és hogy mennyire
másképpen fejleszt egy-egy műfaj. Ezért jött
az ötlet, hogy a Welldance ne csak egy irányba
induljon el, hanem több műfajt is kínáljon a jelentkezőknek, egyrészt az eltérő érdeklődési
kör miatt, másrészt, hogy a különböző táncműfajok a nyári táborokban, vagy akár egy
tanfolyamon belül komplexen fejlesszék a
gyerekek mozgáskultúráját. Jelen van nálunk
az iskolás korosztálynak az akrobatikus rock
and roll, a fashion dance, a mazsorett, az ír
tánc, a hip-hop és a break, melyeket majdnem
kizárólag volt tanítványaim oktatnak. Az óvodás korúak számára az előkészítő, és műfaji
alapokat is tartalmazó táncos manótorna tanfolyam érhető el, mely nagyon jó alapozást ad
a legkisebbeknek a komolyabb tánctanuláshoz. Műfaji bővítést egyelőre nem tervezünk,
de mint tudjuk, az élet útjai kifürkészhetetlenek.
Az iskola jóval több egyszerű tánciskolánál,
hiszen az idejárók stílust, színpadi mozgást
és egyben életformát is tanulnak itt...

A Welldance célja, hogy ne csupán táncot oktassunk, hanem egy életformára neveljünk,
melynek szerves részét képezi az egészséges,
jó hangulatú, közösségben végzett, testileg és
lelkileg is feltöltő rendszeres testmozgás a
tánc világán keresztül. Már az egyesület neve
is erre utal, hiszen a wellbeing (jól lét), és a
dance (tánc) összevonásából született meg a
Welldance elnevezés. A különböző műfajok
mellett a jelentkezők színpadi mozgást és viselkedéskultúrát is tanulnak, és a közös programok, élmények hatására egy összetartó,
táncos közösség tagjaivá is válnak.

A táncegyesület közel másfél évtizedében
melyek voltak a legjelentősebb eredmények?
mire vagy a legbüszkébb?
Nagyon nehéz választanom, hiszen az alapítás óta eltelt 15 év alatt rengeteg díjat nyertünk, számtalan dobogós helyezést értünk el
csapatainkkal. Igazi mérföldkő talán mégis az
volt, amikor 2011-ben először vettünk részt az
ESDU World Dance Masters világbajnokság
kvaliﬁkációján, és utána egyből három bronzéremmel tértünk haza a nemzetközi döntőről. Illetve nagyon büszke vagyok, hogy azóta
már négy ezüst-, és három aranyérmet is gyűjtöttünk ezen a világversenyen, és a legutóbbi
kvaliﬁkáción, ahol nemzetközi bírák pontoztak, minden csapatunk megnyerte a kategóriáját, és idén is minden táncosunk megszerezte a jogot a nemzetközi döntőn való részvételre.

minek tulajdonítod a sikereket?
Véleményem szerint a sikernek sok összetevője van, amely persze fakadhat szerencséből
is, de a hosszú távú, folyamatos sikerért
keményen meg kell dolgozni. Az egyik legfontosabb a Welldance-nél kétség kívül a maximalizmus. Mindig a legjobbra törekszünk, a
tanítás és a rendezvények, versenyek terén is,

hogy kihozzuk a maximumot a táncosainkból,
és a lehető legjobbat adjuk a tanítványainknak és a szülőknek is. Tesszük ezt alapossággal, odaﬁgyeléssel, gondoskodással, ﬁgyelve
az eltérő személyiségű gyerekekre, és megteremtve egy kellemes, összetartó légkört, ahol
a kemény munka közepette mégis jó jelen
lenni, és fejlődni, feszegetve az egyre magasabb teljesítmény határait. A másik fontos tényező a kitartó, alázatos munka, hogy egy-egy
kudarc után nem adjuk fel, hanem tanulunk
belőle, és még több energiával, még keményebben, és még nagyobb alázattal készülünk
a következő próbatételre. Végül, amit nem
hagyhatok ki, az az évek alatt felépült, szakmailag felkészült, és folyamatosan fejlődő,
összetartó edzői csapat, akik nagyszerű munkát végeznek a gyerekekkel, valamint fontos
tényező a szülők támogatása, akikkel együttműködve megvalósíthatjuk az elképzeléseinket, és eredményes táncosokat nevelhetünk.

milyen célokat tűztél ki az elkövetkező
évadra?
Januárban elindult egy új év új kihívásokkal,
versenyekkel, az ezeken való eredményes szerepléseken dolgozik jelenleg is gőzerővel az
edzői csapat. Előttünk áll májusban a World
Dance Masters világverseny döntője, nyár elején pedig a Látványtánc Európa-bajnokság,
melyhez még egy területi-, illetve egy országos fordulón is jól kell teljesítenünk, hogy indulhassunk. Cél, hogy a hosszú évek kemény
munkájával elért szakmai szintet tartani, vagy
akár fokozni tudjuk, és továbbra is emlékezetes, vagy akár életre szóló élményekkel és sikerekkel tudjuk gazdagítani táncosainkat, a
szülőket, és velük együtt a Welldance Sporttánc Egyesületet.
Sz. N.
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felhívás javaslattételre:

SzEntEnDRE váRoS
PEDAGÓGIAI DÍJ

megújul a Baba-mama Klub!

A Dunaparti Művelődési Házban már öt éve működő Baba-Mama Klub
szervezését idén tavasztól a Védőnői Szolgálat veszi át. Március végén
húsvéti programmal készültek, s a legkisebbeket folyamatosan várják
a kreatív foglalkozások, játszónapok. A részvétel továbbra is ingyenes.
Várják a babákat és mamákat számos készségfejlesztő játékkal (mászó
alagút, csúszda, egyensúlyozó tölcsér, libikóka), minden csütörtökön
10:00-11:30 között a DMH balett termében (Dunakorzó 11/A).
A tervek szerint minden hónapban különböző szakemberek meghívásával babás-mamás témákat beszélnek át a klubban, ahol a Védőnői
Szolgálat egy-két munkatársa is részt vesz. Áprilisban gyermekpszichológus érkezik, a részletekről itt lehet tájékozódni: Facebook, Szentendrei
Baba-Mama Klub.

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.

Ingyenes előadások
a szeniorok számára

A szentendrei Aranykor Központ szervezésében folytatódnak a
Szeniorok Szentendrei Akadémiájának előadásai a Városháza
dísztermében.
április 5-én, szerdán 15 órától dr. Jászberényi József tart előadást a hallgatóknak Az EQ, az IQ és az SQ szerepe az emberi
kapcsolatokban címmel.
április 19-én 15 órától Novák Mária tart előadást ugyanott,
Mozgás és tánc időskorban címmel.
Ezzel együtt örömmel jelezzük, hogy a Szeniorok Szentendrei
Iskolája keretében ezúttal 14 tanfolyamunk indult el, amelyek
között immár négyféle nyelvet lehet tanulni (angol, német,
olasz, spanyol). Ezek mellett a szeniortorna és az örömtánc kurzusokra folyamatosan lehet jelentkezni a 06 30 692 4746-os
telefonszámon.
Tanulni sohasem késő!

Javaslatokat vár az önkormányzat arra, hogy kik kapják a Szentendre város Pedagógiai Díjat. Az elismerésből évente három adományozható. Javaslatot tehetnek a polgármester, a jegyző,
képviselők és a bizottsági tagok mellett szakmai és civil szervezetek, egyesületek, intézmények és legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A Városi Kitüntető Díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló rendelet szerint Szentendre Város Pedagógiai Díj adományozható azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő
eredményeket értek el az óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelő
munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai
és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. Az
elismerésből évente három adományozható. Nem adományozható
díj a képviselő-testület vagy állandó bizottságai tagjai részére, valamint annak, aki már korábban részesült a kitüntetésben.
A kitüntetést a polgármester a városi Pedagógus napi ünnepség keretében adja át. A kitüntetés bruttó 100 000 Ft támogatással, emlékplakettel és oklevéllel jár. Amennyiben a kitüntető díjban
közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy
emlékplakett és egy oklevél jár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a bizottsági tagok,
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények
d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.

A javaslatok beérkezési határideje: március 31. péntek 13.00

A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal Iktatója (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt
sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a
szentendre.hu honlapról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott határidőig a havasi.hajnalka@szentendre.hu e-mail címre.
További felvilágosítás: Havasi Hajnalka jegyzői titkárság, 26/785-033

A részletes javaslattételi felhívás a városi honlapról letölthető.
http://szentendre.hu/
szentendre-varos-pedagogiai-dij-javaslatteteli-felhivas-2/

World café a nyelvtanulási stratégiáról:
tippek a szótanulásra és a folyékony beszéd elsajátítására

Az English center Angolul a nagyvilágban programsorozatában a
világ különleges helyeivel, témáival ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

A kötetlen beszélgetős-vetítős programon az English
Center tanárai és meghívott vendégei mesélnek külföldi élményeikről, havonta egy alkalommal, természetesen angolul. A beszámolókat játékos feladatok
egészítik ki. Minimális tudásszint: A1/A2 (a teljesen kezdőknek
segítünk).
Az április 6-i workshopot Sipos Piroska vezeti, az English Center
angoltanára, tanártovábbképző tréner és fejlesztő pedagógus. A
program 11:15-kor kezdődik, és 12 óráig tart. Helyszín: Dunakorzó
18. (a pontos helyszínről tájékoztatják a regisztráltakat).
A program ingyenes, melyen az English Center hallgatók mellett
szeretettel várják az érdeklődőket is, akiket előzetes regisztráció
alapján, korlátozott számban tudnak fogadni.

Közeleg az iskolaválasztás
2017 | március 27.
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Hamarosan meg kell hozni a döntést az iskolaválasztással kapcsolatban, hiszen április 2021-én lesznek a beiratkozások. A mérlegeléshez szeretnék segítséget nyújtani néhány szempont felvillantásával.

Az önkormányzati iskolák esetében lakhely szerinti besorolás van, ezért érdemes még időben
tisztába kerülni az iskolai körzethatárokkal, valamint feltérképezni az egyházi, alapítványi,
magán és alternatív lehetőségeket is.
Az iskolák honlapján érdemes tájékozódni az adott intézmény pedagógiai programjával kapcsolatban. Érdeklődjünk arról, hogy hol, milyen tagozatos osztályok indulnak, hol folyik kiemelt
művészeti nevelés, tehetséggondozás, hol indul sport, ének, matematika, idegennyelv tagozat.
Érdemes felmérni, hogy milyen délutáni elfoglaltságokat kínál az iskola sport és szakkörök területén.
Az intézmények lehetőséget nyújtanak mind a szülők, mind pedig a gyermekek számára, hogy
bepillantást nyerhessenek a működésükbe. Általában szerveznek nyílt napokat a szülők részére,
ahol lehetőség nyílik egy-egy óra alkalmával betekinteni a leendő elsős tanítók óráira. Tájékoztató szülői értekezletet tartanak az érdeklődő szülők számára, ahol bemutatják az iskola ﬁlozóﬁáját, a pedagógiai programját és a leendő elsős pedagógusokat.
Szoktak szervezni „iskolacsalogató” programokat a gyermekek számára, ahol körbevezetik a
gyerekeket az iskolában, megmutatják a leendő termüket, találkozhatnak a leendő elsős tanítókkal, és egy-egy óra, vagy akár több „iskolaízelítő” alkalom során egy picit kipróbálhatják, hogy
milyen iskolásnak lenni. Érdemes élni ezekkel a lehetőségekkel, mert sok hasznos információhoz juthatunk, ami megkönnyítheti a döntésünket.
Fontosnak tartom, hogy a szülők a gyermekkel együtt döntsenek, hiszen ő fog iskolába járni.
Fontos, hogy érezze, hogy neki is van beleszólása a döntésbe, ráhatása a helyzetre. Fontos a
környezet, hogy hol helyezkedik el az iskola, milyen az épülete, mekkora a mérete, milyen a folyosó, milyen a hangulata, milyen a csengő hangja.
A választásnál vegyük ﬁgyelembe gyermekünk képességeit, érdeklődési körét és személyiségét,
és ezekhez alkalmas iskolát, osztályt keressünk. Érdemes mérlegelni az egyes iskolák értékés szabályrendszerét, valamint fegyelmező és motivációs rendszerét is.
Vegyük ﬁgyelembe, hogy a pedagógus személyisége illeszkedik-e majd a gyermekünkéhez,
hiába szimpatikus a szülő számára a pedagógus, ha a gyermek és a pedagógus között nem
működik a „kémia”.
Érdemes mérlegelni a távolságot az iskola és a lakhely között. Ez természetesen nem azt jelenti,
hogy a hozzánk legközelebb eső intézmény a legjobb döntés. Egy kisgyerek egész napját meghatározza, hogy mennyire kipihent. Az iskola távolsága miatt korábban kelő gyerekek nem biztos, hogy ki tudják magukat pihenni, ami a tanulmányi eredményükre is hatással lesz.
Ahol több gyermek van a családban, ne az legyen a legfontosabb szempont, hogy egy intézménybe, tagozatba járjanak, hanem az, hogy mindenki számára a képességeihez és személyiségéhez leginkább illeszkedő iskolára, tagozatra találjunk.
Fontosnak tartom, hogy alsó tagozatban mindenképpen olyan iskolára essen a választásunk,
ahol a gyermekünk meg tudja szeretni a tanulást, élvezi az iskolába járást. Ez meghatározza a
későbbiekben is a tanuláshoz való viszonyát, motivációját.
SzAKÁCS ADrIENN TANÁCSADó SzAKPSzICHoLóGUS
KoNzULTÁCIó: PAPrIKABÍró U. 1/A.

Iskolai körzethatárok

A Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala köznevelési jogkörében eljárva kijelölte
Szentendrén a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárait, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetét a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi cxc. törvény 50. § (8) bekezdésben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(vIII.31.) EmmI rendelet 24. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján.

Az iskolai körzethatárok és a pedagógiai szakszolgálatok ellátási körzete megtekinthető a
városi honlapon: http://szentendre.hu/iskolai-korzethatarok-2017/

általános iskolai
beiratkozás

A 2017/2018 tanévre történő iskolai
beiratkozásra az alábbi időpontokban
kerül sor:
április 20. csütörtök 8.00–19.00
április 21. péntek 8.00–18.00

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben
iskolakötelessé válik. A szülő köteles a
tanköteles korba lépő (2011. augusztus
31-ig született) gyermekét a lakóhelye,
ennek hiányában a tartózkodási helye
szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját)
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító
döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő a Nkt. 37.§ (2) –
(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással
nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhez vételétől számított 15 napon
belül. Az eljárást megindító kérelmet a
fenntartóhoz kell benyújtani. Amennyiben
a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a
döntés jogerőre emelkedését követő 5
napon belül köteles gyermekét beíratni a
kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. A kötelező felvételt biztosító
általános iskola köteles felvenni, átvenni
azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki
a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt
álló gyermeket kellő időben az iskolába
nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem
biztosítja, hogy súlyos és határozottan
fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.
Dr. VArGA LÁSzLó
JÁrÁSI HIVATALVEzETŐ
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műsoros irodalmi délután
Pákolicz mihály költő
75. születésnapja alkalmából

75 éves Pákolicz mihály költő
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rendezi a Szentendrei Móriczos
Öregdiákok Egyesülete
Fővédnökök: Szentendrei Móricz
zsigmond Gimnázium és a
Pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola

Ideje: 2017. április 9. (vasárnap) 16 órától
18 óráig
Helyszín: Teleki-Wattay Művészeti Iskola
hangversenyterme
cím: Pomáz, Templom tér 3.

Közreműködők:
Kertész Kata előadóművész, műsorvezető
Dr. robicsek Margit beszélgetőtárs
Vujicsics együttes
Sashegyi Sándor Általános- és Szakközépiskola versmondója
Teleki-Wattay Művészeti Iskola
növendékei
A Móricz zs. Gimnázium versmondója
Nyári Darinka színművész
Juhász Károly és Fehér Júlia
színművészek
Végső Ildikó előadóművész
Dr. Dely Attila zeneszerző és zongorista
Demeter Miklós orgonaművész
Németh oszkár és az ABS együttes

Támogatók:
Agroinform Kiadó és Nyomda Kft.
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

Az esten a szerző könyvei és képzőművészeti alkotások vásárolhatók lesznek.
A bevételt a rászoruló Móriczos öregdiákok támogatására fordítjuk!

zöld tea Íróműhely

Bekukkantottunk Halász Margit íróműhelyébe
a La Mocca Kávézóba, hogyan haladnak a
résztvevők. A foglalkozások szépen alakulnak,
legutóbb Hunyadi Sándor, Háy János és Csehov rövid prózái adták az alapot a közös munkához.
„Sokan kérdezik, hogy mit csinálunk itt. olvasunk, írunk, beszélgetünk a művekről, teázunk,
és ezáltal közelebb jutunk egymáshoz és magunkhoz" – mondta Halász Margit.
Kéthetente, szerda esténként mindig más
irodalmi művet, műveket boncolgatnak a
résztvevők, így érdemes bekapcsolódni a műhelymunkába, és az újabbnál újabb kihívásokkal megismerkedni. Ki ne szeretne novellát
vagy regényt írni egyszer, kipróbálni kreativitását!
Legközelebb erre március 29-én lesz lehetőség. Minden alkotókedvű, írni vágyó résztvevőt szeretettel várunk!
HorVÁTH ANDrEA, LA MoCCA
06 30 273 4882, CoFFEAPLANET@GMAIL.CoM

A Szentendrei móriczos Öregdiákok Egyesülete ünnepi eseményre készül: április 9-én a
pomázi teleki-Wattay művészeti Iskola hangversenytermében műsoros irodalmi délután
keretében köszönti Pákolicz mihály költőt,
egykori móriczos diáktársunkat 75. születésnapja alkalmából. A program fővédnökei a
Szentendrei móricz zsigmond Gimnázium és
a Pomázi teleki-Wattay művészeti Iskola.
Az életművedből, munkásságodból, az eddig
megjelent versesköteteidből kiderül, menynyire fontosak számodra a gyökerek.
Bár Szentendrén élek és szorosan kötődöm e
városhoz is, pomázinak vallom magam. Szeretem ezt a vidéket, a Pilisi hegyeket, a Dunakanyart, s ezt a két, ma már csaknem
összenőtt várost, Szentendrét és Pomázt.
Pomázon az Iskola utca 1. szám alatti öreg
házban, a római Katolikus templom szomszédságában laktunk.

1960-ban érettségiztél a gimnázium reál tagozatos osztályában, Dely mihály osztályfőnöki irányításával. milyen munícióval
vértezett fel az egykori alma mater, és hogyan készített fel az életre?
Már gimnazistaként a versek szerelmese voltam, különösen a lírai hangú témákat, alkotásokat kedveltem. Valójában dr. Mikulási
Béláné Erzsike néni – a gimnázium magyar
szakos tanárnője – készített fel a nagybetűs
életre. Példaértékű szépirodalom- és költészetszeretete óriási hatást gyakorolt rám.

Azóta is szívesen forgatod tolladat, verseket
írsz, papírra veted gondolataidat, emlékeidet…
Meditatív lírikusnak tartom magam. A természetes emberi logikát, az élő lelkiismeret, a
lélek vívódását próbálom az olvasók felé fordítani. Sokáig csak az asztalﬁóknak írtam.
Úgy éreztem, a vers a legmélyebbről fakadó
forrás üzenete, a személy titka és kincse. Így,
nem éppen költőhöz illő ﬁatal korban kezdtem
publikálni. Ma már vállalom a nyilvánosságot.
Publikálok, versesköteteket adtam olvasóim
kezébe, irodalmi rendezvényeken közreműködöm. Erre ösztökél évtizedek minden vers
okozta boldogsága vagy fájdalma.
Az első verseskötetem az 1997-ben megjelent
„Májusi szél” zsengéi szerelmes versek voltak. Ezt követte az 1998-as kiadású „Nincs

mosoly a hangodban” című könyvecske, mely
egy, a történelem vihara által szétrombolt szerelem verses foglalata. A 2001-ben nyomdából kikerülő, harmadik könyvemben, „Joe,
Mario, Ferrario – nosztalgikusan mosolyogtató és megkönnyeztető pillanatképek ötven
év távlatából” Ternovszky Béla neves rajzﬁlmrendező jóbarátom illusztrációival díszítve
szülőhelyemről, az ötvenes évek Pomázáról
és a pomáziakról írok.
2003-ban jelent meg „Embernek születünk,
avagy hogyan lesz a törpéből óriás” című verses kötetem Baranyi Ferenc költői ajánlásával.
Könyvem a ma emberéről – jó és rossz oldalairól, vívódásairól, küzdelméről –, az emberért
és az emberhez szól.
A 2006. év nagy boldogság számomra! Bolyki
Istvánnak, az Agroinform Kiadó Kft. tulajdonosának köszönhetően „Pomázi porból” címen
végre az olvasók kezébe kerülhetett szülőfalum, Pomáz kiválóságairól írt verses kötetem.
Az elmúlt évek alatt több antológiában, évkönyvben is megjelentek költeményeim.

családod támogatását mi sem bizonyítja jobban, mint csodálatos ajándékod, az életműved bemutatására létrehozott irodalmi
múzeum. A család minden tagja legjobb tudásával összefogott, mire elkészült a költő,
férj, édesapa, nagypapa számára a nagy meglepetés. Gondolom, szem nem maradt szárazon, amikor először megpillantottad a
személyesen neked dedikált múzeumot?
Ezt a gyönyörű ajándékot Évának, feleségemnek köszönhetem. Fáradhatatlanul készült,
tervezett, szervezett, irányította a feladatokat,
sőt, nem riadt vissza a kemény ﬁzikai munkától sem, ha csak a falon található képek felszerelésére utalok. Szívvel-lélekkel válogatta
az anyagokat, historikus és tematikus rendszerben helyezte el köteteimet, költeményeimet, a verseimet közlő folyóiratokat, képeket,
valamennyi kedves emléket – az óriásplakátoktól meghívókon keresztül az olvasók viszszajelzéséig – tárolókba, polcokra, keretekbe.
Ha végigtekintek e kis irodalmi múzeumon, a
hely minden szeglete rólunk szól: családról,
szeretetről, őszinteségről, összetartozásról,
egymásra ﬁgyelésről, egymás segítéséről. A
kiállítás ugyanazt az odaadást, megértést
üzeni, mint amilyennel Éva támogatta munkámat az elmúlt évtizedekben, aminek köszönhetően
megszületettek
költeményeim,
írásaim.
Néhány nap múlva – e csodálatos családi körben – fújod el a 75 szál gyertyát születésnapi
tortádon. A Szentendrei Móriczos Öregdiákok
Egyesülete nevében ezúton szeretnénk csatlakozni az ünnepi köszöntők táborához.
Sok-sok örömöt, boldog pillanatokkal teli mindennapokat, jó egészséget és tevékeny életet
kívánunk az előtted álló években! Isten éltessen sokáig!
Dr. roBICSEK MArGIT
ÖrEGDIÁK (1974)

A teljes cikk elérhető a Szentendrei Móriczos Öregdiák
Egyesület honlapján: http://moriczalapitvany.hu/
mzsgvendiak/index.html, valamint a városi honlapon:
http://szentendre.hu/pakolicz-mihaly-kolto-75-eves/
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Egy reneszánsz ember – Kecskés András 75. születésnapjára

városunk Pro urbe díjas polgára, l. Kecskés
András 75. születésnapját ünnepelte zenészbarátok, kollégák körében a városházán.

A meghívóban csak ennyi állt: Ajándékként
mindenki saját magát adja azzal, hogy megjelenik. L. Kecskés András rengeteg ajándékot
kapott! A Városháza díszterme szó szerint
zsúfolásig megtelt, és nem csak egyszerűen
vendégekkel, hanem vendégművészekkel,
akik dalaikkal, zenéjükkel köszöntötték a
Kecskés Együttes vezetőjét.
A műsor elején városunk polgármestere, Verseghi-Nagy Miklós méltatta a kiváló művészt:
„75 év nagyon szép kor, különösen, ha ilyen aktívan, tevékenyen telik. Kecskés András életműve, zenéje és koncertjei nem csak
Szentendrét gazdagították az évek folyamán,
hanem az egész országot, sőt, mint tudjuk
nemzetközi szinten is nagyon sokat tett a magyar kultúra népszerűsítéséért, legyen szó Kanadáról, Lengyelországról vagy éppen Kínáról.

Kecskés András igazi reneszánsz ember, az
akkori olasz kifejezéssel: oumo universale, a
szó legteljesebb értelmében. A reneszánsz
ember jellemző vonása az univerzalitásra,
mindenoldalúságra való törekvés. Az egykori
kiváló humanisták ﬁlológusok, teológusok,
jogtudósok, csillagászok és orvosok voltak
egy személyben. Némelyek esetében mindehhez még a költő, a zenész, a tudós és a diplomata képességei is társultak. Nos, úgy érzem,
Kecskés András pontosan ennek a megtestesítője: hisz nem csak a zenében, hanem irodalomban, történelemben, politikában is otthon
van, igazi sokoldalú, még egyszer: tevékeny,
univerzális ember” – mondta köszöntőjében.
A színes műsorban köszöntők váltották egymást zenével, hol együtt énekelt az egész közönség a tavaszt köszöntve, hol a színpadról
szólt a muzsika. A moderátor maga L. Kecskés András volt, ő is énekelt, zenélt, ő szólította a fellépőket. Igazi „szűk körű”, családias
rendezvény volt ez a születésnap, emlékeze-

zene-bona és hangszersimogató

A Vujicsics Tihamér zeneiskola növendékei szeretettel várják a kalandvágyó gyerekeket egy közös játékra április 8-án, szombaton 11 órától
a Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.) színháztermébe. Stark Gábor
meséje nyomán megelevenedik Fortissimo (zeneország királya) és Silentio (Csendország királya) harca. Egy félreértés miatt Silentio fogságba ejtette a dallamokat. Gyertek el ti is, és segítsetek kiszabadítani
őket! Hozzatok magatokkal jókedvet, bátorságot és énekhangot!
Előtte, 10 órától megismerkedhettek a hangszerekkel, sőt meg is szólaltathatjátok őket. Ajánlott a 6-10 éves korosztály számára!

tes, felemelő pillanatokkal, csodálatos zenével.
Isten éltesse a Művész Urat!

Rézfúvósok nemzetközi
versenye Szentendrén

április 21. és 23. között a levente Alapítvány a vujicsics tihamér
zeneiskolával közösen rendezi meg az I. In medias Brass nemzetközi Rézfúvós Kamarazenei fesztivál és versenyt.

A megmérettetésre huszonhét együttes jelentkezett Magyarországról és
külföldről egyaránt, ami összesen 117
versenyzőt jelent. Hazánkban évtizedek óta nem került lebonyolításra hasonló horderejű nemzetközi rézfúvós
rendezvény, melyre nagyon büszkék a
szervezők.
Az esti hangversenyeken olyan előadókat hallgathat a közönség,
mint Steven Mead angol eufónium művész, Kazuhiro Nakamura
japán tubaművész és dr. Hőna Gusztáv harsonaművész.
Az ünnepélyes nyitókoncerten az In Medias Brass rézfúvós Kvintett játszik, repertoárján egy különleges mű, Gershwin Kék rapszódiájának átirata is szerepel. A szólista Fejes Krisztina
zongoraművész lesz.
A verseny nyilvánosan látogatható és az érdeklődők aktív részesei
lehetnek a megmérettetésnek, kiválaszthatják azt az együttest, aki
a Közönség-díjat elnyeri.
A verseny fővédnöke: dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár
Az rendezvény helyszíne a Városháza díszterme.

2017. április 21. péntek
19.00
ünnepélyes megnyitó és az In Medias Brass
rézfúvós együttes hangversenye

2017. április 22. szombat
9.30-17.45
a verseny fordulói
19.00
zsűri-koncert és a vasárnapi gálakoncerten szereplő zeneiskolai együttesek bejelentése

2017. április 23. vasárnap
10.00-15.00 a verseny fordulói
17.00
Díjazottak gálahangversenye, ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztó és a 2017 évi Levente díj
átadása
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PROGRAM

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

BArCSAy TErEM
A fÉny RÉGÉSztE
régészeti vándorkiállítás
Megtekinthető május 28-ig

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
KRIStályváRoS
Kósza Sipos László kiállítása
Megtekinthető április 16-ig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között

Poly fIctIon
Szalay Péter művei
Megtekinthető április 16-ig

BArCSAy MÚzEUM
Dumtsa u. 10.
REStARt
A laptop mint műtárgy
Megtekinthető műjus 7-ig, keddd-vasárnap 10.00-18.00

VÁroSHÁz GALÉrIA
Városház tér 3.
ÉKES ÉRcEK
Bakos Lehel kiállítása
Megtekinthető március 31-ig, a hivatal
ügyfélfogadási idejében

MANK GALÉrIA
Bogdányi u. 51.
HommAGE À fEREnczy KáRoly
Kiállító művészek: Balogh Gyula, Károlyi
zsigmond, Kondor Attila, Konkoly Gyula,
Kovács Lehel, Lajta Gábor, László Dániel, Merényi Dávid és Szabó Ábel festőművészek.
A kiállítás kurátora: Szepes Hédi művészettörténész
Megtekinthető április 2-ig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között, hétvégén 10 és
17 óra között

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
mIntHA A mESÉKBEn JáRnánK
Szentendre más-KÉP
Dukay Barna fotókiállítása
Megtekinthető április 28-ig

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.
mEzEI SánDoR KIállÍtáSA
Megtekinthető a rendelőintézet nyitva
tartási idejében

PóTKULCS SzENTENDrE
Fő tér 11.
AntIHAnGSzER ExtRA
A Vajda Lajos Stúdió kiállítása
Megtekinthető március 31-ig

róMEr FLórIS MŰVÉSzETI
ÉS TÖrTÉNETI MÚzEUM – Győr
Nefelejcs köz 3.
április 6. csütörtök, 18.00
DRÓnoK ÚtJAI
Bihon Győző kiállítása
Megnyitja: Gulyás Gábor, a Ferenczy
Múzeumi Centrum igazgatója
Megtekinthető május 7-ig, hétfő kivételével naponta 10.00-18.00 között

ElőADáS

KoLPING AKADÉMIA
Péter-Pál u.
(bejárat a Török köz felől)
április 29. szombat 16.00
GonDolAtoK A nEmzEttuDAtRÓl
Dr. Szász István Tas orvos és író előadása
PETŐFI KULTUrÁLIS ÉS
HAGyoMÁNyŐrzŐ
EGyESüLET
Stéger köz
március 31. péntek 18.00
KI volt AnonymuS, ÉS mIt ÍRt
AnonymuS
Darkó Jenő történész előadása
április 7. péntek 18.00
nEmzEtáRulÓK – KoPPány
ÉS A tÖRtÉnElEmHAmISÍtáSoK
Varga Tibor előadás
PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.

március 29. szerda 18.00
üzEn A mÚlt
Egy néprajzi gyűjtő kedvenc tárgyai
Dr. Sipos József előadása

április 5. szerda 18.00
zSÍRoS KEnyÉR ExtRáKKAl
Vendég: Háy János író
A beszélgetést vezeti Péterﬁ rita olvasás szociológus
A közönséget zsíros kenyérrel és teával
vendégelik meg a könyvtár munkatársai

április 12. szerda 18.00
SzEntEnDRE SzAlon
Vendég: Grandpierre Attila csillagász

SzÍnHáz

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7. Jegyek válthatók a PMK
portáján (310 222), a dumaszinhaz.hu
és a jegy.hu oldalon.

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.

április 29. szombat 18.00
SzÍnHázKomÉDIA
Vígjáték két részben – premier
Szereplők: Ábrahám Edit, Czvetkó
Sándor, Ivancsics Ilona, Szirtes Balázs,
Farkasházi réka, Kertész Péter, Nagy
Enikő, Király Adrián
Az előadás az Ivancsics Ilona Színtársulat Tavaszi előadássorozatának része
Bérletvásárlás: http://iiszt.jegy.hu/seasonticket/buy/454/5
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PEST MEGyEI KÖMNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
március 29. szerda 18.00
nEmzEtKÖzI folKlÓRfESztIvál
A belépés ingyenes

DUNAPArTI MŰVELŐDÉSI HÁz,
BArLANG
Dunakorzó 11/A.
április 4. kedd 19:30
JAzz A KoS JEGyÉBEn
Közreműködik: Borbély Műhely

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
április 22. szombat 15.00
JÖn A tAvASz, JÖn máR…
A magyarnóta-műsorban fellépnek: Tarnai Kiss László, Gránát zsuzsa, Erdős
Melinda, Turai Kiss Mária, Szabó Lajos,
Kapi Gábor és a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub Ezüstfény Együttese. Műsorvezető: Horváth László. Kísér: oláh Albert
és oláh Kálmán cigányzenekara.
Belépőjegyek rendelhetők a (26) 315508 és a 06-20-954-1093 telefonszámokon, vagy megvásárolhatók a
helyszínen, az előadás előtt 2000 Ft
áron.
PóTKULCS SzENTENDrE
Fő tér 11.
március 31. péntek 19.30
DJ SPAcEcoWBoy

GyEREKEKnEK

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
április 9. vasárnap 10.00
AlmA KoncERt
Jegyek a Tourinform irodában vásárolhatók (317-965)

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!)

március 27. hétfő
10.00 MESEMozGATó
18.00 150 MILLIGrAMM (128’)(16)
20.20 STEFAN zWEIG: BÚCSÚ EUróPÁTóL (106’)(12)
március 28. kedd
10.00 MESEMozGATó

17.00 A NAGy NAPoM (86’)(6) Négy
gyerek a világ négy távoli pontján….
18.30 JACK rEACHEr-NINCS VISzSzAÚT (119’)(16) CINEBooK SorozAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.30 Az UNIVErzUM TÖrTÉNETE
(90’)(12)

március 29. szerda
10.00 MESEMozGATó
18.30 A NAGy NAPoM (86’)(6) Négy
gyerek a világ négy távoli pontján….
20.00 STEFAN zWEIG:
BÚCSÚ EUróPÁTóL (106’)(12)

március 30. csütörtök
10.00 MESEMozGATó
18.35 KITüNŐK – Török Katalin beszélgetéssorozata, vendég: Pelle Csilla a
Csokibolt tulajdonosa
18.40 Az UNIVErzUM TÖrTÉNETE
(90’)(12)
20.15 A STyLIST (105’)(16E) főszereplő: Kristen Stewart
március 31. péntek
16.00 A STyLIST (105’)(16E) főszereplő: Kristen Stewart
18.00 TESTrŐL ÉS LÉLEKrŐL
(116’)(16) Enyedi Ildikó ﬁlmje
20.05 BUKóS SzAKASz (101’)(16) –
kaliforniai akció vígjáték

április 1. szombat
15.30 zSIVÁNy EGyES: EGy STAr
WArS TÖrTÉNET (133’)(12)
18.00 MÁSoDÁLLÁS (107’)(16) franciabelga vígjáték
20.00 BUKóS SzAKASz (101’)(16) –
kaliforniai akció vígjáték
április 2. vasárnap
14.00 ÉNEKELJ! (107’)(6)
16.00 A MŰVÉSzET TEMPLoMAI:
BoTTICELLI: DANTE PoKLA (96’)(12)
17.45 KINCSEM (123’)(12) Herendi
Gábor ﬁlmje – az egykori csoda lóról
20.00 BUKóS SzAKASz (101’)(16) –
kaliforniai akció vígjáték

április 3. hétfő
18.15 150 MILLIGrAMM (128’)(16)
20.30 A STyLIST (105’)(16E) f: Kristen
Stewart
április 4. kedd
18.30 ÉrETTSÉGI (128’)(16) LÉLEKMozI SorozAT (DunaP’Art Filmklub)
20.45 A FEHÉr KIrÁLy (89’)(16)

április 5. szerda
10.00 MESEMozGATó
17.00 Az UNIVErzUM TÖrTÉNETE
(90’)(12)
18.35 MÁSoDÁLLÁS (107’)(16) franciabelga vígjáték
20.30 Az ÁLLAMPoLGÁr (109’)(12)
Vranik roland ﬁlmje
Programok:
www.partmozi.hu

DanceStar Hungary – Welldance sikerekkel
2017 | március 27.
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Ismét tarolt a Welldance, ráadásul nemzetközi zsűri előtt. Óriási az öröm, hiszen az ESDu DanceStar Hungary kvaliﬁkáción Horváth viktória
csapata, a Single ladies, Bogdán Edina duója, a Royal Girls, és Knapcsek Kitty formációja, a Welldance crewsion is I. helyezést ért el kategóriájában, és mindhárom csapat kijutott a májusban megrendezésre kerülő rangos nemzetközi döntőre. Hajrá Welldance Horvátországban, a
World Dance masters világversenyen!

mi szemnek
ingere…

Arany János híres verssora a Walesi bárdokból jutott eszembe, amint beléptem Nagy
Péter Pátriárka utcai üzletébe, a könyvtárral
szemben. Azonnal elvarázsolt a helyiség hangulata, a képek látványa, a lámpák fényjátéka.
Sokféleség, szokatlanság, egyediség jellemzi
a kínálatot.
Az 1998 óta működő képkeretező és lámpakészítő műhelyben, illetve bemutatóteremben
a helyi festők képei és szobrai mellett Tiffany
technikával készült, művészi színvonalú lámpák sokasága közül lehet válogatni. Nagy
Péter ugyanis azt vallja, hogy a képkeretezés
és a lámpaernyő-készítés is egyfajta művészet.

mai segítséget kaphatunk a tulajdonostól. A
pénztárcánk vastagsága sem annyira meghatározó, hiszen már 700 Ft/méter ártól is kaphatóak a keretek, de kínálnak méreten kívüli
képkereteket is, anyagáron. És hozzá mindjárt
megvehetjük a belevaló képet is: a tulajdonos
12 helyi művésszel dolgozik együtt, akiknek az
alkotásaik közül válogathatunk.

lámpák minden mennyiségben, ne csak a ruhatárát újítsa fel!
Ajánljuk az üzletet mindazoknak, akik szeretik
formában, színben

Az üzletben hatalmas választékban vannak
asztali- és állólámpák, csillárok és falikarok,
hagyományos Tiffany lámpák, selyem- és bőrpapír-ernyősek, festett lámpaernyők herendi
lepkés mintával. Kívánság szerint rendelésre
teljesen egyedit is készítenek, a zenekedvelőknek például antik hangszerekből épített
klarinétos, hegedűs lámpatesttel.

700 féle képkeret

olasz, cseh, lengyel és magyar képkeretek hatalmas választékából ember legyen a talpán,
aki rögtön tud választani, szerencsére szak-

és értékelik az esztétikumot, a szépet, a míves
munkát. Itt a tavasz, a napsütés. Ilyenkor mindenki vágyik arra, hogy felfrissítse a ruhatárát.
Ugyanígy lakásunk szépítése egy új, művészi
értékű tárggyal kellemesebbé teszi otthonunkat, amitől biztosan jobban érezzük magunkat. Egy próbát megér!

lámpakészítő és Képkeretező Kft.

2000 Szentendre, Pátriárka u. 8.
(a könyvtárral szemben)
Telefon: (26) 318-804, 06 30 261 7639
www.lampakepkeret.hu
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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.

álláSt KÍnál

Kereskedelmi ügyintézőt keresünk
szentendrei irodánkba. Önéletrajzokat az info@alukov.hu címre várjuk.

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

EGÉSzSÉG

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

Gerincszerviz jáde köves masszázságyon az ÚjraFitt Masszázskuckóban. További szolgáltatásaink:
talpmasszázs. Flabélos. Bioptron
fényterápia. Bejelentkezés: 06-20526-8909.

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

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

KIADÓ lAKáS

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

Kiadó Szentendrén 120 nm
alapterületű, 3 szintes családi
ház, akár szintenként is. Csendes helyen, HÉV-állomáshoz
közel. Tel. 06-70-561-2207.

Leányfalun, különálló kertes házban frissen felújított, összkomfortos lakás (33 nm) külön
mérőórákkal azonnal kiadó
(házas)pár részére; 30.000
Ft/hó+rezsi, kerti munkával is kiegyenlíthető. Tel. 06-30-485-5370.

Szoba kiadó komfortos, kertes
házban (buszmegálló 2 perc, HÉVmegálló 5 perc) komoly, leinformálható hölgy részére. Kertgondozást,
takarítást beszámolok, megegyezés szerint. Tel. (26) 314-700.

lAKáS, InGAtlAn

Surányban felújított ház gyönyörű
kerttel 11,9 millió Ft-ért eladó. Tel.
06-70-600-1807, www.iranysurany.hu.
Eladó Szentendrén 3 szintes,
120 nm alapterületű családi
ház csendes helyen, HÉV-állomáshoz közel. Tel. 06-70-5612207.

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

Szentendrén 460 nm-es, panorámás építési telek magánszemélytől eladó. Irányár: 13,5 millió Ft.
Tel. 06-20-417-3536.

Szentendre, Boldogtanyán 4100
nm-es külterületi ingatlan eladó.
Tel. 06-30-850-8591, 06-20-3355190.

oKtAtáS

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

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

Magas áron vásárolunk mindennemű antik és retro tárgyakat!
Apróságtól a bútorig!
Bútorokat (koloniált is), porcelánokat, kerámiákat, bronzokat, órákat,
ezüstneműket, festményeket, képeket, hanglemezeket, varrógépet,
gyűjteményeket. Hagyatékokat!
Díjtalan kiszállás, értékbecslés!
Nárai Erika, 06-20-365-1042, antikceg@gmail.com.

SzolGáltAtáS

Magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallásának elkészítése,
személyesen vagy online rövid határidővel az állomásnál lévő könyvelőirodában, vagy a
yelloni.konyveles@upcmail.hu
címen. Tel. 06-20-570-3419, (26)
786-892.

Esküvői videó! www.amoretto.hu.
Tel. 06-30-991-7275.

Bútorkészítés! Egyedi méretű bútorok, gardróbok, konyhák készítése,
laminált parketta lerakása. Tel. 0620-349-2224.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk.
Tel. 06-70-578-1468.

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

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

A fIGyElJ Rám !
Közhasznú Egyesület
pomázi telephelyre
könnyű betanított
ﬁzikai munkára
munkatársakat keres.

A megváltozott
munkaképességűek előnyben
részesülnek.
Érdeklődni lehet:
06-70-430-5481
telefonszámon

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

táRSKERESő

Társát keresi szentendrei úr komoly kapcsolatra 170/75/60. Tel.
06-70-416-9321.

üDülÉS

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

üzlEt

üzletnek és irodának alkalmas helyiségek kiadók a belvárosban
(Kossuth–Petőﬁ utca sarok). Tel.
06-20-585-4055.
Szentendrén étterem kiadó. Tel.
(26) 311-191.

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

Alvállalkozói szerződéssel
sorjázást,
csomagolást,
összeszerelést
és egyéb betanított munkát
folyamatosan vállalunk.
Gondolkodjunk együtt
a közös lehetőségekrő!
Kapcsolattartás:
06-70-430-5481

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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