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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

Bérbeadó ingatlan

szentendre város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzat
tulajdonában álló lakás piaci alapon történő bérbeadásáról:
szentendre, Dumtsa Jenő u. 12. fszt. 10.
szám alatti, 26 nm-es, komfort nélküli,
felújítandó, komfortosítandó lakás.
lakbér induló mértéke: 1500 ft/hó.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) április 20. 9 óráig
kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091
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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 órától ügyeletes
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 1. T. 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár, Kanonok u. 4.,
T. 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11.
T. 505-779
csütörtökön Vasvári Patika, Sas u. 10. T. 303-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár,
Dózsa Gy. út 20., Lidl mellett. T. 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár, Kálvária u. 33.
T. 787-796
Április 14-én, nagypénteken a Napvirágcsepp
Gyógyszertár az ügyeletes reggel 8-tól
szombat reggel 7 óráig.
Április 17-én, húsvéthétfőn az Ulcisia Gyógyszertár
ügyeletes reggel 8-tól kedd reggel 7 óráig.
A TÖBBI GyóGySzErTÁr zÁrVA.
Vasárnap a Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Vasárnap este 9 órától ügyeletes
ÁPrILIS 16. Kálvária Gyógyszertár
ÁPrILIS 23. Pismány Gyógyszertár
ÁPrILIS 30. Napvirág csepp Gyógyszertár
Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

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

szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442
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mindenekelőtt érdemes tisztázni, hiszen
talán nem mindenki tudja, milyen feladatkörök tartoznak a Tourinform irodához és a
TDm-hez.
A Tourinform szakszóval front ofﬁce-jellegű,
azaz elsődlegesen a vendégtájékoztatást hivatott kiszolgálni, a TDM (Turisztikai Desztináció Menedzsment – szerk.) back ofﬁce, azaz
városmarketing feladatokat lát el. A Tourinform iroda az információátadáson kívül a nyári
teátrumi előadások kizárólagos jegyértékesítője és az Interticket hálózatán elérhető valamennyi jegyet szintén mi értékesítjük. A
hajótársaságok járataira, illetve a múzeumainkba belépőjegyek is válthatók itt.
A TDM feladatkörébe tartozik többek között a
termék- és szolgáltatásfejlesztés, önkormányzati és turisztikai projektek elkészítése, turisztikai tervezéshez kutatások, felmérések végzése, a helyi szolgáltatásokból kínálati csomagok összeállítása, helyi termék fejlesztés, turisztikai információs rendszer működtetése,
naprakész információs adatbázis biztosítása,
a turizmusban érdekelt szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, idegenvezetés, érdekképviseleti tevékenység, kommunikációs
és turisztikai marketing tevékenység.

mikor alakult meg a szentendrei TDm iroda?
Magyarországon a 2000-es évek első évtizedének végén hozták létre a TDM irodákat a korábbi egyesületekből és önkéntes szervezetekből, az elsősorban Nyugat-Európában:
Németországban, Franciaországban, Ausztriában már jól működő modell alapján. Szentendrén 2009-ben indult útjára a TDM
szervezet, elsősorban pályázati források bevonására. A kezdeti sikerek és az elnyert források ellenére mégsem sikerült igazán
látványos eredményt elérnie, a szétaprózott
források és a szerteágazó feladatkör miatt.
Szerencsére a város mostani vezetése hamar
felismerte a probléma okát, és lépéseket tett
az átfedések megszüntetése érdekében,
melynek köszönhetően ma már markáns tematika mentén tudunk dolgozni.

Hogyan mérhető a turizmus minősége?
Nagyon nehezen. A legtöbb településen a vendégéjszakák alapján mérik a turizmus minőségét. Szentendrére azonban az átmenő
turizmus a jellemző, bár ez a kifejezés nem létező fogalom a szakmában. Elsősorban parkolási adatokból és a megváltott múzeumi
belépőjegyek alapján tudjuk mérni a városban
megforduló turisták számát. A tömegközlekedéssel, kerékpárral érkező, Tourinform irodába
betérő vendégeket beépített belépőszámlálók
segítségével mérjük, sőt, az irodába betérő
vendégek esetében napra pontosan vezetjük
a hazai és külföldről érkező vendégek számát
is. Ez az adat különösen fontos számunkra, hiszen a kiadványok készítésénél ez alapján választjuk ki, hogy melyik milyen nyelven
jelenjen meg.

Évtizedek óta terv a városban, hogy a szamos-kovács margit múzeum-fagyizó három-

szögből kizökkentsük a turistákat. sikerült
előre lépni ebben?
Elsődleges törekvésünk a helyi termék- és a szolgáltatásfejlesztés a városban. Ezért bevezettük
a különböző tematikus idegenvezetéseket,
egyéni és csoportos szinten is, valamint szorosan együttműködve a helyi szolgáltatókkal számos garantált programcsomagot is kínálunk.
Ezek közül talán a legnépszerűbbek a különböző
főzőkurzusaink, a városi kincskeresések helyi
borkóstolóval, a műterem-látogatások vagy a
vallási turizmusra épülő programjaink – mely
utóbbiakat örömmel gazdagítunk egy-egy kamarazenekari előadással is, ha igény van rá.

milyen új városi sétákat szervez a TDm iroda?
A saját szervezésű tematikus sétáinkon kívül
a Hosszú Lépés társasággal idén közös munkába kezdtünk, mellyel a fővárosiakat igyekszünk kicsábítani Szentendrére. Ez a társaság
egy úgynevezett startup vállalkozás, amely
Budapesten hasonló sétákat szervez, mint itt
a Szeresd Szentendrét Egyesület. Három sétájuk lesz Szentendrén, melynek tematikáit
közösen alakítottuk ki, és a vezetésükre helyi
sétavezetőket kértünk fel. Móricz János az
Egyházak tükrében című vallástörténeti sétájában a helyi egyházak, vallások megjelenését
mutatjuk be a városban az ősidőktől napjainkig, az Aczél-korszak nyomában sétánk megmutatja, hogyan lett kiemelt kulturális központ
városunk a 60-as évek végétől. Ezt a sétát
Winkler zsuzsi fogja vezetni. A Második görbe
című sétánkban pedig olyan szentendreieket
mutatunk be Láng Andrással közösen, akik
bár sikeresek voltak munkájukban, a harmincas éveik környékén mégis úgy döntöttek, váltanak, s egy éles kanyarral valami egészen
másba kezdenek itt a városban. Természetesen mindez nem azt jelenti, hogy a Szeresd
Szentendrét Egyesülettel nem szeretnénk
folytatni a megkezdett közös munkát, sőt.
Velük közösen, és az iroda önálló szervezésében is lesz még bőven sétánk, minden hétvégén május elejétől szeptember végéig.

milyen egyéb tematikus programokkal készülnek még az idei évben?
Szeretnénk, ha a város öt pontján – nagyméretű
plexi felületre nyomtatva – ki tudnánk helyezni
egy-egy nagy festőművészünk alkotását, hogy
azok is találkozhassanak a szentendrei művészet
szépségeivel, akik nem térnek be múzeumainkba. A tükrözött valóságként megjelenítendő
szentendrei ősmotívumokkal a látogatószám
gyarapításán túl fő célunk, hogy valódi tartalommal töltsük meg a város azon üzenetét, hogy
Szentendre a művészek, a művészetek városa.
Ezen felül a tavaly decemberben megjelent
mesekönyvünkhöz kapcsolódóan szeretnénk
kialakítani a Bükkös-patak mentén egy meseösvényt is a családos látogatók számára, helytörténeti táborokat szervezünk majd – szintén
a mesekönyvhöz kapcsolódóan –, művészek
bevonásával úgynevezett fotópontokat alakítunk ki a városban, és aktívan kivesszük a részünk az idei Dumtsa-év szervezőcsapatának
munkájából is.

Hidegkuti Dorottya kiadványszerkesztőként
került a kommunikációs szakma közelébe,
majd a marketing és reklámügyintéző képzés
elvégzése után a Szent István Egyetem településmarketing szakán tanult tovább. Jelenleg az ELTE PR-képzésének hallgatója.
Több évet dolgozott nagy reklámügynökségek munkatársaként, majd a HP Magyarország képalkotás-nyomtatási üzletágának
marketing vezetője volt első gyermeke megszületéséig. Az első turisztikával összefüggő
megbízása az egyik helyi étterem és szálláshely kommunikációjának megoldása volt, ekkortól orientálódott a turizmus felé. 2009-től
a TDM marketingvezetője, 2014-től a Városháza ITS, majd városmarketing koordinátora.
A TDM ügyvezetőjének 2016-ban nevezték ki.
Családjával tizenöt éve él a városban, négy
gyermek édesanyja.

Fotó: Deim Balázs

BeszÉlGeTÉs HIDeGkUTI DoroTTyÁvAl, A szenTenDre És TÉrsÉGe TDm üGyvezeTőJÉvel

ez utóbbi milyen feladatokat takar pontosan?
Lesz Dumtsa Jenő sétánk, repro-képeslapokat adunk ki, amiket még Dumtsa készíttetett
egy évszázaddal ezelőtt a városról, és azon is
dolgozunk, hogy egy nosztalgia HÉV-járat is
elindulhasson Pest és Szentendre között,
amely a tervek szerint kívül-belül a korabeli
megjelenésében várja majd az utazókat. Ezen
felül egy gasztronómiai érdekességet is kínálunk, mégpedig a tavaly kiadott Szentendre a
konyhában című szakácskönyvünkből szeretnénk, ha a város 5-6 éttermében megjelenhetne egy-két szerb, cincár és dalmát helyi
specialitás, mint „Dumtsa-menü”.
Már nyomdában van amúgy a könyv angol
nyelvű változata, s hamarosan kisﬁlmekkel is
jelentkezünk majd a könyv Facebook-oldalán,
ahová továbbra is várjuk az itt élők helyi
receptjeit a kiadvány folytatásához.

Tavaly nemcsak a receptkönyv, de sok szép
helytörténeti kiadvány, és a már említett
mesekönyv is napvilágot látott a TDm gondozásában.
Mint kommunikációs szakember, elengedhetetlennek tartom a „gyors világot”, az online
teret, ugyanakkor szerintem az is fontos, hogy
a hagyományos, kézzelfogható csatornákat
megtartsuk és erősítsük.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról
Könyveink már bizonyították, hogy van létjogosultságuk a piacon, elég csak az eladási
számokat megnézni. Ezért mindenképpen
folytatjuk ezen a téren is a munkát az elkövetkezendő hónapokban. Elsőként angol nyelven
köszönnek majd vissza ránk a mesekönyv már
megismert szereplői, és ezt követi majd a
Hurrá Szentendre! matricásalbumunk.
Természetesen ezen kívül készülnek „kötelező elemként” új imázs- és tematikus kiadványok is – megújult külsővel és aktualizált,
frissített tartalommal, és sokunk várakozására végre frissülni fognak a térképeink is. A
különböző egyéb megjelenések keretében
pedig aktualizáljuk és bővítjük a kültéri vendégirányítási rendszert, átalakul a weboldalunk, és erőteljes továbbfejlesztésre kerül rajta
az idegen nyelvű tartalom, újra beindítjuk a
Qr-kódokra épülő mobil audio guide rendszert, és jelentős szerepet kap majd a helyi
termékfejlesztés is az iroda életében.

A korábbi évekhez mérve most több erő jut a
kommunikációra és a városmarketingre?
Szerencsére a városvezetés igen fontosnak
érzi a turisztika fejlesztését, ezért az elmúlt
évekhez viszonyítva növelték a támogatásunkat. Mivel azonban Szentendrén a turizmus és
kultúra egymás nélkül nem létező fogalmak –
magunk között kulturisztikának becézzük –,
így a munkánk jelentős része nem tipikusan turisztikai kommunikáció, hanem elsősorban a
Kulturális Központ, a Ferenczy Múzeumi Centrum és a város egyéb programjainak népszerűsítésére épül. Így a város kiadványai – a
tájékoztató füzeteken keresztül a kulturális
prospektusokon, plakátokon át a molinókig –
sok esetben a TDM égisze alatt készülnek el.

vannak rendezvények, melyek szervezésében azért szerepet vállal jelenleg is a TDm?
Annak ellenére, hogy a nagy fesztiváljaink
mind átkerültek a Kulturális Kft.-hez a múlt
évben, az iroda továbbra is igyekszik támogatni minden olyan helyi civil kezdeményezést, művészeti szerveződést, ami a megítélésünk szerint a város hírnevének öregbítését szolgálja. Így idén is segítjük a kortárs
helyi művészeti piac, a KoMP megvalósítását
és a Dumtsa Korzó gasztro- és programsorozat megszervezését is, csakúgy, mint a zenés
estek létrejöttét a Városháza előtt vagy az új
színfoltként megvalósuló dunai Víziszínpadot.
A lokálpatriotizmus erősödése és a közös értékek felkarolása nélkül ugyanis a munkánk
mit sem ér. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
maga az élet: hiszen a vendégek is ott érzik
mindig a legjobban magukat, ahol a „házigazdák”, az ott élők boldogak és felszabadultak.

rengeteg feladat, megvalósítandó terv hangzott el… mi ad erőt a számtalan tennivalóhoz?
rajongok ezért a városért, nagyon sokat tanultam róla és általa. Annyi értéket rejt magában,
hogy úgy gondolom, mindezt meg kell mutatni
másoknak is, érdemes érte dolgozni. A TDMben ezért a lehetőségeinkhez mérten, a legjobb tudásunk szerint igyekszünk mindent
megtenni Szentendréért, mert ahogy már korábban említettem, az iroda nemcsak a turizmus, de a lokálpatriotizmus erősítését is
feladatának tekinti. Hiszen nincs erősebb kampány, mint a szájról szájra terjedő marketing.
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Újabb műemlékház a régi fényében

megint örülhetünk egy szép épületnek a Belvárosban: befejeződött a kossuth lajos utca
15. számú ház homlokzati felújítása. A műemléki átadás-átvétel szemlét március 30-án
tartották, melyen részt vett klaniczay Péter műemlékvédelmi szakmérnök, Dremmel Gábor,
a kivitelezés helyszíni irányítója, várszegi oktávián a TÉr kivitelező kft. részéről, Aba lehel
főépítész és szöllősy-meggyes Ildikó pályázati koordinátor a polgármesteri hivatalból. Az
épület homlokzata bruttó 19 millió ft-ból újult meg, ebből hárommilliót nyert az önkormányzat nkA-pályázaton. Az építész terveket a JAssÓ Építészműhely kft. készítette.

A műemléképület homlokzatának felújítása
tavaly novemberben kezdődött. Aba Lehel
elmondta, hogy a felújítás első lépéseként
meg kellett vizsgálni, hogy mitől károsodik
a falszerkezet. Az épületek első számú ellensége a víz, ami jöhet alulról, a pincefal
vagy a lábazat irányából, vagy felülről a
rossz állapotú tető, a vízelvezető rendszer
hiányosságai miatt. Ennél az épületnél a lábazatot és a tetőt is javították, valamint új
csatorna készült. A ház az utóbbi években
több színre volt színezve. A festő-restaurátori kutatások során előkerült az a különleges korábbi megjelenés, miszerint az
ablakkeretezések és a fal színe ugyanolyan
halványsárga színű volt. Jassó Sándor építész koncepciója alapján ez az egységes
szín került újra megjelenítésre. A főépítész
szerint a világos pasztellszín szépen hangsúlyozza a homlokzat plasztikusságát, a
ﬁnoman proﬁlozott ablakkeretezések
árnyékhatását, és a tradicionális zöld nyílászárók harmonikus homlokzatba illeszkedését. Összhatásában így kiemeli az épület
komolyságát, s megfelelő rangra tudja
emelni az érdekes sarokpozícióban álló
házat.
Klaniczay Péter megyénkben már számos
műemlék helyreállítását felügyelte, három
évtizedes tevékenységéhez tartozik városunk több templomának és történelmi épületének, illetve a belváros-rehabilitációnak a
felügyelete. Mint mondta, már tíz éve várja
ezt a pillanatot.
„A műemléképületek felújításánál nagyon
fontos a tervező folyamatos részvétele, mert
építkezés közben mindig előjönnek olyan
kérdések, amelyekről menet közben kell

dönteni. A gondot sokszor az jelenti, hogy a
szoros határidők miatt a kivitelezők nem
várnak a művészettörténészre, nincs idő az
alapos, mondhatni piszmogós munkára, dokumentálásra.”
Kérdésünkre, hogy mi a véleménye a most
felújított épületről, elmondta, hogy restaurátori szemmel az ajtó színe sötétebb és
fényesebb, mint a többi nyílászáróé. Egységesen még szebb lenne, de a kiegészítések,
pótlások, tagozatok teljesen korrektek
lettek.
„A műemlékházak felújításánál a jogszabályok szerint nem sérülhet az eredeti megjelenés művészeti értéke. Bizonytalansági
tényező, hogy a különféle elemek rendbe
hozhatóak-e ipari módszerrel, vagy restaurálni kell. Ennél az épületnél megosztott volt
helyzet: a kőelemeket, a kiegészítéseket, a
könyöklőt, a lábazatot restaurátori felügyelettel hozták helyre, a famunkáknál pedig a
díszkapu helyrehozatala volt restaurálási
feladat. Az ablakoknál a külső szárny rendbetétele volt a beruházási előirányzat. Az
ablakok és vakzsaluk restaurálási kezelése
túllépte volna az önkormányzat kereteit,
ezért a pótlások, felületkezelések minőségi
asztalosipari munkával történtek.
A végleges szín kiválasztását rengeteg
próba előzte meg. A restaurálási vizsgálat
során feltárták az egyes rétegek színeit, a
beavatkozások lehetséges idejét, hogy a
lehető leghitelesebben adják vissza az
épület eredeti megjelenését. Nem volt indokolt a sötét tónus, mert a korábbi vöröses szín csak a legutóbbi évtizedekre volt
jellemző” – mondta lapunknak a műemléki
felügyelő.

Barátságos hangvétel,
rugalmas forma
2017 | április 10.

Beszélgetés verseghi-nagy miklós polgármesterrel
a március végén elkezdett utcafórumok tapasztalatairól

VÁROS
közben érkezni és el is lehet köszönni, ha valaki már eleget látott-hallott. Lehet csoportokba szerveződve megvitatni azt, ami egy-egy utcát,
közösséget érint, lehet párhuzamos beszélgetéseket folytatni. A végén
mi összesítjük a tapasztalatokat, összevetjük azokat a kérdőívekkel,
és az egészből szűrjük le a konklúziót. Nagyon várjuk, hogy ebből a
sok beszélgetésből mit szűrhetünk le az egyes városrészekre nézve,
ez határozza meg a következő heteket számunkra, és majd ez szab
irányt a következő időszak fejlesztéseinek.

miért jobb egy utcafórum, mint egy hagyományos lakossági fórum?
Minden tekintetben jobb az utcafórum a hagyományosnál, hiszen nem
előadni akarjuk a városra vonatkozó elképzeléseinket, hanem beszélgetni
szeretnénk a polgárokkal arról, hogy az adott területen milyen fejlesztéseknek örülnének a legjobban. Szemtől szemben, közvetlenül egyeztetve
az elvárásokat és a lehetőségeket, sokkal könnyebb szót érteni. Lehet
szónokolni egy pulpitusnál arról, hogy milyen fejlesztések történtek és
milyen döntéseket hozott a városvezetés, és lehet a széksorokban fogadva ezt, vérmérsékletnek megfelelően bekiabálni, vagy felállni és elmondani, mi minden vár megoldásra. De lehet ellátogatni a városrészekre,
látni, megtapasztalni, hogy mi okoz nehézségeket az ott lakóknak, és
megvitatni, hogy hogyan tehetjük élhetőbbé a mindennapokat.

Önök tehát ezt választották. Hogyan fogadják az emberek az utcafórumokat?
Örömmel mondhatom: barátságosan. Mindenhol megtaláltuk a hangot
mindenkivel. Azzal a néhány emberrel is, akik az elején indulatosan fogalmaztak. Egyszerűen ez a közvetlen forma az, ami a barátságos
hangvételt megalapozza. Az a nyíltság és közvetlenség, amivel a polgárokhoz fordulunk, visszhangra talál. Jellemzően már az első félórában megtapasztalható az a felüdítő légkör, amelyben kölcsönösen
meghallgatjuk egymást. Az emberek elhiszik nekünk, hogy a megoldásokat keressük, mi pedig elhisszük, hogy adott esetben a közösség
számára egy játszótér megépítése vagy egy útszakasz rendbetétele a
legfontosabb.
Érdekes, hogy az eddigi utcafórumokon előbb-utóbb kisebb csoportokba rendeződtek a résztvevők, mintha kis szekciókban tárgyalnák
tovább az őket érdeklő dolgokat.
Valóban, ez is az egyik előnye ennek a formának. Nem kell, hogy mindenki az elejétől a végéig ott legyen a fórumon, nincs kínos ajtónyitás
és széksorok közt belopózás, ha valaki nem tud kezdésre megérkezni.
Az érdeklődők rendelkezésére áll két óra, amikor a polgármesterrel, a
képviselővel és más városvezetőkkel megbeszélhetik az általuk fontosnak tartottakat, de nincs kényszer arra, hogy olyasmit is végighallgassanak, ami őket kevésbé érdekli. Az utcafórumra lehet menet

Huszonháromból öt

lapunk megjelenéséig az utcafórumok sorozatából – a tervezett 23-ból – ötöt tartottak
meg: kettőt a 9. körzetben (szarvashegyen és
Pismányban), kettőt a 8. körzetben (az izbégi
focipályánál és a Pásztor utcában), valamint
az 1. számú körzetben, a belvárosban.

miért utcafórum?
Az utcafórum lényege, hogy a város vezetése
kötetlen formában találkozzon a lakókkal, akiket talán kevésbé feszélyez a megszokott környezet. Célja pedig, hogy a város vezetése
megismerje a körzetek problémáit, a lakók véleményét a prioritásokról, illetve, hogy tájékoztatást adjanak az önkormányzat terveiről. A
fórumokon részt vett az adott körzet képviselője, Verseghi-Nagy Miklós polgármester, dr.
Török Balázs városfejlesztésért felelős alpolgármester, Nagy Attila kabinetvezető, Solymosi Heléna kommunikációs vezető.

Útépítés
A fórumok rendszeresen visszatérő témája az
út- és járdaépítések, illetve a vízelvezetés meg-

oldásának szükségessége volt. Városunkban
még mindig sok a földút, az aszfaltutak minősége sem kielégítő. Többen felvetették, hogy
azokon a helyeken, ahol sok a kátyú, inkább az
egészet le kellene aszfaltozni. A válaszban elhangzott, hogy elsődleges cél a földutak megszüntetése, szilárd burkolattal való ellátása,
ugyanis ezek karbantartása rengeteg energiát
és pénzt igényel, miközben ideiglenes megoldás, mert csak az első nagyobb esőig tart ki.

Átminősítés
A szarvashegyi-pismányi fórumok „slágertémája” az üdülőterületek átminősítése volt. A
polgármester elmondta, hogy a lakóövezeti
besorolás feltételeit a jelenleg partnerségi véleményezés szakaszban lévő HÉSz-tervezet
tartalmazza. A feltételek szigorúak, mert a
közüzemi kiépítettség és az úthálózat minőségének el kell érnie a lakóövezet szintjét,
ezen kívül szomszédosnak kell lennie más lakóövezettel is.
közvilágítás
A közvilágítással kapcsolatos panaszokra a
polgármester elmondta, hogy idén átfogó terv
készül a korszerűsítésre, és a jövő évben ter-

vezik a kivitelezést. Az új, korszerű ledes rendszer ún. alkonykapcsolós lesz, mint a fővárosban. A ledes világítás annyiban különbözik a
mostanitól – azon kívül, hogy energiatakarékosabb –, hogy a kertekbe nem fog bevilágítani, a közterületen viszont jobb lesz a
világítás.

egyéb témák
Természetesen még sok minden szóba került
ezen kívül, mint például a városi kommunikáció, a súlykorlátozás és az illegális szemetelés
kapcsán a szabályok betartatása, illetve az
égetéssel kapcsolatosan, hogy május elsejétől péntekenként sem megengedett (addig is
csak az üdülőterületeken).
visszajelzések
A lakók véleménye egyöntetű volt: a kezdeményezés nagyon jónak tartják, és örültek, hogy
kötetlenül elmondhatják gondjaikat, megismerkedhetnek a város vezetőivel. Lehetőség
adódott nemcsak a nagyobb közösségek,
hanem személyes problémák elmondására is.
Az utcafórumok részletes beszámolói megtalálhatók a www.szentendre.hu oldalon.
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sorozatunk végére
hagytuk ezt az interjút, mert Ön csak
nemrégen vette át a
7. számú körzet
képviseletét. mit tudott meg a körzetéről e rövid idő alatt?
Idén január 15-én
volt az időközi választás, amit megnyertem, s aminek
nagyon örülök. Az elmúlt hetek-hónapok alatt
sok, évtizedek óta húzódó problémát ismertem meg. Számos személyes találkozáson vagyok túl, amelyekből azt szűrtem le, hogy
rengeteg felgyülemlett sérelem van az itt lakókban, amit orvosolni kell.

melyek a legsürgetőbb feladatok, a legégetőbb problémák?
A Pipiske utca és környéke vízelvezetésének
megoldása, az Egres úti kishíd átépítése, a 11es útra való kihajtás könnyítése, gyorsítása a
Barackos és az Egres úti lámpás kereszteződéseknél, az oázis üzlet környékének rendbehozatala, a Barackos út szélesítése, és
természetesen út- és járdaépítés, vízelvezetés. Körzetemben nagyon sok földút található,
ezek közül legfontosabbnak a Tábor és a
hozzá kapcsolódó óvíz utca rendbehozatalát
tartom.

vegyük sorra a feladatokat! kezdjük a Pipiske
utcával és környékével!
Ez a körzetem nagy projektje, melynek kivitelezése folyamatban van önkormányzati beruházásban. Ez a projekt négy, egymással
szorosan összefüggő részből áll: a Vasvár
Tagóvoda, a Pipiske utcai közterület és lakópark, illetve a Sztaravodai út vízelvezetéséből.
A Vasvári óvodáé már elkészült, jelenleg zajlanak a Pipiske utcai munkálatok a felszíni
árok és résfolyóka építésével. A Sztaravodai
út munkálatai április első hetében kezdődtek.
Végül a Fürj utca felső szakasza, a Fürj köz, a
Galamb utca és a Pipiske utca alsó része mart
aszfaltburkolatot kap, mivel a burkolat sérült
a munkálatok miatt. Ezzel a fejlesztéssel egy
20-25 éve húzódó probléma oldódik meg.

mikor kezdődik az egres úti kishíd építése?
Ha sikeres lesz a közbeszerzési eljárás, akkor
már nyáron elkezdődhet a híd átépítése és
szélesítése. Amint megtudom a konkrét időpontokat, azonnal jelzem a lakóknak – személyesen és szórólapokkal is –, hogy mire
számítsanak, mikor és hogyan változik meg a
környező utcák közlekedési rendje. A hídépítés elkezdésekor vezetjük be az Egres, a Nap
és a Szélkerék utcák egyirányúsítását is,
amely azután véglegesen megmarad.
milyen tervek vannak a két lámpás kihajtónál?
Tervezzük az Egres úti a kereszteződésnél a
11-esre való kihajtás szélesítését egy megfelelő forgalomtechnikai megoldással. A másik

kihajtónál, az Eper utca és Barackos út találkozásánál szintén a kihajtó szélesítését, illetve parkrendezést tervezünk.

mit lehet tudnunk az oázis bolt környékének
fejlesztéséről?
Ezt a szintén fontos fejlesztést, a Sztaravodai
út elején lévő üzlet mögötti park rendbehozatalát közösségi tervezéssel szeretnénk megvalósítani. Korábban itt játszótér volt, melynek
a nyomai még megvannak, de ez a funkció
nem szerencsés a 11-es út közelsége miatt. A
park ideális hasznosítását a lakókkal közösen
szeretnénk kitalálni, bár vannak, akik talán
nosztalgiából, de szeretnék valamilyen szinten visszahozni a játszóteret. Én inkább a
zöldfelület megújítását, egy pihenőpark kialakítását szorgalmazom, melynek mindenképpen zárt területnek kell lennie a gyerekek
biztonsága, a park megóvása miatt.

Út- és járdaépítés terén milyen tervei
vannak?
A Tábor utca és az óvíz utca felső része nagyon rossz állapotban van, folyamatos karbantartást igényel. Tervem, hogy legalább
átmenetileg szilárd burkolattal lássuk el – a
mart aszfaltozás néhány évre megoldást jelentene. Ez napirenden van, ha idén nem is, jövőre feltétlenül szeretném ezt megcsináltatni.
A Barackos úton, melynek az alsó része tartozik az én körzetemhez, járdaépítésre lenne
szükség. Körzetemben van olyan új utca, a
Csévi utca, ahol egyáltalán nincs közvilágítás,
ez is fontos feladat.
Igyekszem minden lehetőséget megtalálni a
tervek megvalósítására. Bízom az önkormányzat bővülő forrásaiban is, hogy ezáltal a körzetemben is több fejlesztésre lesz lehetőség.

A Barackos út szélesítéséről mit lehet tudni?
A Barackos út alsó részét a SzÉSz (Szentendre Építési Szabályzata) szerint szélesíteni
kell a kétirányú forgalom érdekében. Az ott
lakók viszont ezt nem akarják, mert gondot jelent a kerítések átépítése, és tartanak a nagyobb forgalomtól is.

mi lehet a megoldás?
Egyelőre nincs jó megoldás. Az itt lakók szerint a felső-pismányiaknak az Egres út végén
kellene elhagyniuk a hegyet, és kimenniük a
Sztaravodai útra, ők ennek az összekötő útnak
a megépítésében látják a megoldást, hogy ne
náluk csapódjon le a teljes pismányi forgalom.
Az önkormányzat viszont a Barackos úton is
szeretne lehetőséget biztosítani a 11-es útra
való kijutáshoz a SzÉSz alapján. A korábbi
fórum alkalmával megkérdezték erről a lakosokat, és a kérdőívekre adott válaszok szerint
a pismányi lakosok többsége igényelné a Barackos út alsó szakaszának kétirányúsítását.
Úgy gondolom, muszáj mindenkinek kicsit engedni a közösség érdekében, mert a problémákat csak így lehet megoldani, és csak így
tudunk előbbre jutni. Sajnos nem tudunk mindenki kedvére tenni. olyan nincs, hogy minden
mindenkinek jó, mert ütköznek az érdekek, és
valakié mindig sérül, kérdés, hogy milyen mértékben. És az a gondolkodásmód sem lehet-
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séges, hogy csak nekem legyen jó, a másikkal
pedig nem foglalkozom. A ﬁlozóﬁám, az életfelfogásom az, hogy mindenkinek kell tenni
egy lépést a megoldás felé.

Úgy tűnik, elég nehéz körzete van…
Igen, mert több évtizedes problémák halmozódtak fel. Megértem a lakosokat, szívesen
meghallgatom őket, és evidenciában tartom a
kéréseiket. Az egyik felem az önkormányzatnál, a másik felem a lakosoknál van, és próbálom közelíteni az álláspontokat. Mindannyiunk
célja, hogy előre menjenek a dolgok, és hogy
mindenkinek a lehető legjobb legyen.

Hogyan tartja a kapcsolatot a körzet lakóval?
Nem tartok meghatározott napon fogadóórát,
hanem azt javaslom a körzetemben lakóknak,
hogy nyugodtan hívjanak a 06-70-339-8668as számon, vagy küldjenek e-mailt a negyessy.katalin@szentendre.hu címre. Ezekre
mindig szakítok időt, és egy levelet sem hagyok megválaszolatlanul. Időpont-egyeztetés
után mindig személyesen kimegyek helyszínre, és a tudomásomra jutott problémákat
továbbítom a megfelelő helyre. rengeteg „utcafórumot” tartottam már ilyen módon. Sok az
elfoglaltságom, tanítok és koncertjeim vannak, de még senkit sem utasítottam vissza.

fülöp zsolt – 5. körzet

Az elmúlt egy év képviselői munkája során
mit sikerült elérnie a
körzetben?
Képviselőként
az
egyik szemem sír, a
másik meg nevet.
Kezdjük az örömtelivel, amire három példát hoznék fel: épült
út a lakosság plusz
áldozatvállalásával;
sikerült a legnagyobb kátyúkat befoltozni; a lakótelepen a fűtési szezon
kezdetekor sikerült elhárítani a fűtési rendszer
hibáit.
Ami miatt pedig sírni lehet: az önkormányzat
saját erőből, plusz lakossági beﬁzetés nélkül,
1 méter utat vagy járdát sem épített; a választókerület útjain az idén is vígan nőnek ki az
újabb kátyúk; a lakótelepen a fűtési szezon
kezdetekor, idén is problémák adódtak a fűtési
rendszerben.
melyek a fontos feladatok a körzetében?
A legfontosabb feladat, hogy egy teljesen új
gondolkodásmód honosodjon meg városunkban.

mire gondol?
Ez a síró-nevető példa is jól mutatja, hogy a
napi kárelhárításon kívül csak arra futja az önkormányzatnak, hogy az orrát a vízfelszín felett tartsa. Egyre több felelősen gondolkodó
polgár teszi fel nekem a kérdést, hogy „zsolt,
mondd, miért van az, hogy évek óta ﬁzetem a
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helyi adókat, és nem tudom, hogy hol használják azt fel, nem tudom, mi értelme ennek így?"
Ilyenkor visszakérdezek, hogy van-e véleményed, mire kellene használni a beﬁzetett helyi
adódat. Eddig mindenki megfogalmazta saját
javaslatát. A beszélgetések során szinte az
első mondatok között szerepel, „hogy ha 1020 éve lényegében ugyanez jön ki a rendszerből, akkor nem kellene levonni a tanulságokat,
és valami mást csinálni”?
Nos, ez a legfontosabb, hogy levonva a tanulságot, valami mást csináljunk, amit közösen
fogalmazunk meg a szentendrei polgárokkal.
Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha változik az aktuális városvezetők gondolkodásmódja, és persze nekünk, szentendrei
polgároknak is változnunk kell, mert közvetlenebb, aktívabb és folyamatos közösségi részvétel nélkül egy helyben toporgunk majd
tovább. Közösen, együtt tanulni a hibáinkból
nem szégyen!

Hogyan vehet aktívabban részt valaki a közösség ügyeiben? Ón szerint erre most nincs
lehetőség?
Most is van lehetőség véleményt nyilvánítani,
mégis nagy a közöny, a passzivitás, hangzik el
például a városvezetők részéről is. Bizony van
ebben igazság, és mi ezért mondjuk, mindanynyiunknak változnunk kell, és – például – bővíteni kell a véleményezés lehetőségeit, sőt
bizonyos esetekben kötelező elemmé kell
tenni a döntéshozatal során. Csak akkor várhatjuk el a nagyobb, közvetlenebb lakossági
részvételt, ha a döntéshozók valóban ﬁgyelembe veszik a véleményeket. A TESz (Társaság az Élhető Szentendréért) ezért is
javasolta, hogy az önkormányzat készítsen
egy kötelező lakossági tájékoztatási rendeletet, amit egyelőre még nem sikerült elfogadtatni.

milyen fejlesztésekre lát lehetőséget a körzetében?
A jelenlegi „rendszerből” adódóan csak akkor
lehet érzékelhető fejlesztésekről beszélni, ha
sikerül pályázati forrásokat bevonni, vagy a
szentendrei polgárok vállalnak plusz pénzügyi
terheket, mint például az úgynevezett 1+1
program keretén belül megvalósuló út- és járdaépítések esetében. Itt a lakosok a beﬁzetett
helyi adóforintjaikon felül, a családi költségvetésükből ﬁzetnek még, hogy épüljön végre
aszfaltos út vagy járda az utcájukban. A Püspökmajor-lakótelepen egyre sürgetőbb feladat
az igen elavult fűtési rendszer felújítása is. Ezt
csak külső állami források bevonásával lehet
elvégezni, és remélem, ezen a téren az idén
végre pozitív lépések történnek.

Képviselői évértékelés-sorozatunkat ezzel befejeztük,
következő lapszámainkban a körzetek megoldandó
gondjaival és fejlesztési lehetőségeivel az utcafórumok
sorozatunkban foglalkozunk.

A helyreigazítás helyreigazítása

Előző számunkban a március 13-án megjelent
testületi hírek egyik pontját javítottuk: „városunk
sajnos nem 156 milliárd forintot kapott középületek
felújítására, korszerűsítésére, hanem (egy nullával)
kevesebbet, 156 millió Ft-ot” – írtuk.
A szöveg helyesen: városunk sajnos nem 156 milliárd forintot kapott középületek felújítására, korszerűsítésére, hanem (három nullával) kevesebbet, 156
millió Ft-ot.
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szakmai egyeztetés a város
fejlesztési és rendezési terveiről

március 30-án a városháza dísztermében tartott egyeztetést a szentendre Építési szabályzatát – szÉsz- és szabályozási Tervét (szT) – készítő Pro-Terra kft. vezető tervezője
s. vasi Ildikó és munkatársa, szilágyi Csilla, Aba lehel főépítész, valamint a szentendre
és környéke Építész egylet (szÉpe) tagjai. Az alábbiakban két szentendrei építész értékelését közöljük a szabályozási tervekről, a szakmai egyeztetés hasznosságáról.

Borbás Péter DlA építész, a szÉpe vezetője
A szakmai beszélgetés során S. Vasi Ildikó részletesen bemutatta a város településszerkezeti tervét, valamint kitért a SzÉSz és SzT egyes részeire. Lényeges a két terv közötti viszony, valamint az időbeliségükben megmutatkozó különbség. Míg az előbbi egy hosszú
távú városfejlesztési koncepciót vázol fel, megteremtve a lehetőséget a jövőbeni szabályozási ﬁnomhangolásnak, addig az utóbbi pragmatikusan a most építkezni vágyók számára
ad szabályozási kereteket, konkrét mutatókkal, paraméterekkel. A kettő között már most
vannak átfedések, de egyes területek pontos szabályozása a településszerkezeti tervben
megadottakon belül, a változó városi igények és lehetőségek alapján még váratnak magukra.
Az ismertetés utáni hozzászólásokban a város egyes területeit vagy egyes konkrét, problémás témáit – pl. új lakóterületek, az ipari park, az elkerülő út helyzete, a sort még hosszan
lehetne folytatni – vizsgálva alakult ki szakmai diskurzus a város jövőjéről. A SzÉSz-t készítő csapat és a vezető tervező a forrongó és folyamatosan változó jogi környezet mellett
is megnyugtatóan széles kontextusba helyezve válaszolt a felvetésekre, szakmai felkészültségük és helyismeretük elismerést váltott ki a jelenlévők között. Ezúton is köszönöm munkájukat, és a lehetőséget a beszélgetésre!

B. szabó veronika építész
A jogalkotói szándék, azaz az előírások változásának megismerése segíti az adott jogszabály alkalmazóit – jelesül az építészeket – abban, hogy helyesen értelmezzék és alkalmazzák azokat. Most, amikor a 300 m2-es (és annál nagyobb) lakóépületek építésénél,
bővítésénél nincs már semmilyen műszaki-jogi szűrő az építés megkezdése előtt, csak az
építészek megfelelő szakmai felkészültségén múlik, hogy a területen érvényes jogszabályokat betartja-e. Ezért volt fontos, hogy a SzÉSz tervezőivel és a főépítésszel kötetlen
beszélgetésen ismerhettük meg azokat a várospolitikai döntéseket, amelyekből a szabályozás egyes elemei, változásai következtek.
A SzÉSz-t megalapozó előzetes helyzetfeltáró anyag rendkívül részletes, alapos, ennek
alapján épül fel a hosszú távú fejlesztési koncepció, azaz szerkezeti terv, melyet a város
képviselő-testülete határozattal fogad el. Ez kifejezetten várospolitikai döntéseket tartalmaz, melynek a „régi” szentendreiek számára egyik legfájóbb eleme az, hogy a jelenlegi
városvezetés szerint „Szentendre megtelt”, ezért nem kívánja a lakófunkciót kiterjeszteni
a ma mezőgazdasági külterületekként funkcionáló területekre. Azt gondolom, hogy ez a
város növekedése és kötelező feladatainak ellátása szempontjából akceptálható elhatározás, de ugyanilyen fontos gondoskodni arról, hogy a szentendreiek gyermekei ne szoruljanak ki a városból az igen magas ingatlanárak miatt. Ezért hiányolom a jelenlegi városvezetés
részéről a szentendrei ﬁatalokról való gondoskodást, mint ahogy azt korábban pl. a Szmolnyica-sétány beépítésének lehetővé tételével, vagy a Jóléti lakásépítő program megvalósításával tették korábbi városvezetők.
Másik fájó pont az elkerülő vagy tehermentesítő út létesítésének szándéka, mely nyomvonal
kisebb-nagyobb módosításokkal már az ezredforduló előtti szabályozásokban is szerepelt.
Azóta a közlekedési helyzet még drámaiabbá vált a 11-es úton. Ennek az áldatlan helyzetnek
a feloldására szolgálna a nyugati tehermentesítő út. Addig nem tud „beforrni” az a fájó sebhely, melyet a 11-es út építése vágott bele a város testébe, addig nem fogjuk tudni városi
főútként birtokba venni és belakni a 11-es út mentét, amíg jelentős forgalmat nem tudunk
„leszedni” erről a nyomvonalról. Sokan mondják, hogy ez megoldható lehetne a 11-es átmenő forgalmának föld alá helyezésével a belvároson keresztül, de azt tudnunk kell, hogy
a 11-esen Szentendrére dél felől érkezők több mint 75%-a itt marad a városban, és csak cca.
25%-a hagyja el északon a várost, tehát nem az átmenő forgalom aránya a mértékadó
(kivéve a nyári hétvégi napokat).
De hadd említsek néhány aprónak tűnő változást is az elfogadás előtt álló SzÉSz-ből,
melyek mindenképp javulást jelentenek a korábbi szabályozáshoz képest. Például teljesen
eltűnik a szabályozásból a szintterületi mutató fogalma, ami azt jelenti, hogy az eddig
stikában beépített padlásterek most gond nélkül beépíthetőkké válnak. Vagy a korábbi „építménymagasság” helyett „épületmagasság” lesz szabályozva, mely minden esetben legalább fél méterrel magasabb lesz a korábbi értéknél.
Összességében az igen bonyolult összefüggéseken alapuló szabályozási tervet felkészült
és lelkiismeretes szakemberek készítették, köszönet érte.
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pályázat
Házigondozói álláspályázat

A Gondozási központ szentendre házi segítségnyújtás szervezeti egységébe pályázatot hirdet
házigondozó munkakör betöltésére.

A Gondozási Központ Szentendre
(2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.)
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet házi segítségnyújtás
szervezeti egységébe
HÁzIGoNDozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az 1993. évi III.
törvény alapján házi segítségnyújtás keretében
a gondozottak otthonában személyi gondozás,
ill. szociális segítés biztosítása.
Illetmény és juttatások: Kjt. alapján
Pályázati feltételek: Az 1/2000. SzCSM rendelet
3. mell. alapján: szociális gondozó és ápoló, szociális segítő (szociális asszisztens), szociális
szakgondozó (szociális gondozó és szervező),
általános ápoló szakképesítés megléte.
Elvárt kompetenciák: nagyfokú türelem, empátia,
alkalmazkodó készség.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017.
május 1.
A pályázat benyújtásának határideje: április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető vagy Kissné Pető Ilona gondozásvezető
nyújt, a 06/26-311-964 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ
Szentendre címére történő megküldésével
(2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzMo-r/1202/2013, valamint a munkakör megnevezését:
házigondozó.
Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea
részére a kecskesne.andrea@freemail.hu e-mail
címen keresztül
Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea,
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók közül kiválasztjuk azokat, akiket egy
személyes beszélgetésre behívunk.
A pályázat elbírálásának határideje: április 28.

III. szentendrei
Idősügyi Tanács

verseghi-nagy miklós polgármester elnökletével március 29-én megtartotta idei első
fórumát a szentendrei Idősügyi Tanács.
A fórumon részt vettek a szentendrei idősklubok, egyesületek és civil szervezetek képviselői, valamint jelen volt zsák Jánosné, az
országos Idősek Tanácsának tagja.
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sterilszoba
önkormányzati
segítséggel

Petricskó zoltán általános alpolgármester
otthonában látogatta meg a szentendrei
lakos, tüdőtranszplantált Paska Józsefet,
akinek a lábadozás idejére a lakásukban
kialakított steril szobáját önkormányzati
támogatásból tudta a család biztosítani.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester, IT elnök
köszöntötte a vendégeket, majd Petricskó zoltán általános alpolgármester ismertette a tavalyi főbb idősprogramokat, felvázolta az
önkormányzat elképzeléseit az idősekkel való
kapcsolattartásban, valamint elmondta, hogyan képzeli el a jövőben a város az időseket
érintő további fejlődési irányokat. Kiemelte,
mennyire fontosnak tartja az önkormányzat az
idősekkel való törődést, ami nem csak az aktív
korúakat, hanem a passzív helyzetben lévő
időseket is érinti.
Kecskésné Sipos Andrea, az önkormányzat
által fenntartott Gondozási Központ vezetője
az intézmény munkáját ismertette, továbbá
részletes információt adott, hogy milyen feltételrendszerrel tudnak adott esetben demens
idősek is ellátást kapni.
Kóbor Edit protokollvezető a városi programokra hívta fel a ﬁgyelmet, és részletes tájékoztatást adott, Soltész Emese civilkapcsolati
referens az idősek számára elérhető aktív kikapcsolódási lehetőségeket ismertette, valamint a speciﬁkusan idősek részére elérhető
sportolási, oktatási és különböző közösségi
programokról beszélt.

megújult a Családsegítő
tettőszerkezete

kormányzati támogatással újult meg a családsegítő központjának
tetőszerkezete a szentlászlói úton.

2016 decemberében kezdődött el a kormányzati támogatásból, Szentendre Város Önkormányzata és a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás hozzájárulásából megvalósuló fejlesztés,
a Család- és Gyermekjóléti Intézmény Szentlászlói út 89. szám alatti
központjának tetőfelújítása.
A Városi Szolgáltató Nonproﬁt zrt. kivitelezésében megvalósuló beruházásban az épület tetőszerkezetének már régen esedékes felújítása
történt meg. Új tetőlécezés, részbeni új cserépfedés, bádogozási,
vízelvezetési munkák, fa lambéria csere, pótlás és festés valósult meg
mintegy 4 millió Ft értékben.

Paska József elmondta, hogy tüdőtágulatát 2007-ben állapították meg, a műtét
előtti 20%-os tüdőkapacitás a műtét
utánra 90%-os lett. Felesége segít az ápolásában, és nagyon örül annak, hogy a
szoba kialakításával otthon, nyugalomban
töltheti a hónapokig tartó lábadozási időszakot, valamint nagyon hálás az egész
család a gyors és önzetlen önkormányzati
segítségért.
Petricskó zoltán alpolgármester együttérzéséről biztosította a beteget, és elmondta, hogy ilyen esetekben külön
problémát jelent a rászorulók támogatása,
hiszen az eddigi elkülönített összeg nem
tette lehetővé az ilyen jellegű támogatásokat. Ebből az esetből okulva az idei évi
költségvetésben 1,5 millió forintos elkülönített gyorssegélykeretet hozott létre az
önkormányzat, hogy segíteni tudjon a hasonló esetekben.
Paska Józsefnek az alpolgármester
mielőbbi felépülést és jó egészséget kívánt, mind a maga, mind a város nevében.
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elég a tudatos környezetszennyezésből!

Illegálisan elhelyezett hulladékhegyei felszámolására szólítja fel Holló
Istvánt szentendre önkormányzata. A helyi képviselő vállalkozásának
környezetszennyező tevékenysége miatt számos lakossági panaszt
kap az önkormányzat, a városnak azonban ebben az ügyben nincs hatósági jogköre.

Holló István telepe a város déli kapujában, az Ipar utcában van, a Derapatak és a kerékpárút szomszédságában. Működésére a környezetvédelmi hatóság nem adta meg a tulajdonos által kért fennmaradási
engedélyt. Holló azonban sem a hatóság, sem az önkormányzat éveken
át ismételt felszólításaira nem szüntette be a környezetszennyezést,
sőt, időközben a hulladékhalom közterületre is átterjedt: mintegy 150
négyzetméter önkormányzati területet foglal el.
A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal az ügyben nem illetékes,
hatóságként nem járhat el, ezért Holló István ellen a Pest Megyei
Kormányhivatalnál, mint illetékes környezetvédelmi hatóságnál tett panaszt.

KÖRNYEZET

megújul a római sánc utcai
csomópont

Húsvét után, az április 18-i héten megkezdődik a római sánc utca
Dunakanyar körút és Acél utca közötti szakaszának burkolatmegerősítése. A kivitelezés tervezett befejezése április 30.

A római sánc utcának ez a szakasza folyamatosan nagy terhelésnek
van kitéve, ezért a korábbi, 2009-es felújítása után újból szükségessé
vált a burkolat javítása.
Az építkezés ideje alatt a gépjárműforgalom mindvégig biztosított lesz,
de a korlátozások miatt – forgalomelterelés és sávlezárás – torlódások
alakulhatnak ki.

Javasolt elkerülő útvonalak:
• a római sánc utcáról a Vasúti villasor felé a Szatmári és a Csabagyöngye utca
• a Vasúti villasor felől a római sánc utca irányba az Acél utca és a
Tómellék utca
A projekttel kapcsolatos kérdésekkel, bejelentésekkel a Városi ügyfélszolgálathoz lehet fordulni:
tel. (26) 300-407, e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
A munkálatok okozta kellemetlenségek miatt kérik a lakók türelmét!
Az április 6-án rendezett sajtótájékoztatón Verseghi-Nagy Miklós
polgármester bejelentette: a városvezetés megelégelte az évek óta
tartó környezetszennyezést, és a lakosság egészségének védelmében
úgy döntött: saját költségén szállíttatja el a területén található hulladékot, mely költséget azután továbbhárítja a vállalkozóra.
A sajtótájékoztatón Verseghi-Nagy Miklós hangsúlyozta: a szeméthegy
veszélyezteti a levegőt, a talajt, rontja a városképet, kárt okoz Szentendre lakóinak, és csökkenti a város turisztikai vonzerejét, és különösen felháborító, hogy a környezetszennyezést egy városi képviselő
vállalkozása okozza.

komposztáljunk együtt!

Szentendre Város Önkormányzata nyolcadik alkalommal rendezi meg a Helyi komposztálási
programot a város állandó lakosai, valamint helyi
intézményei között. A program során a résztvevők egy darab komposztáló ládát vehetnek át ingyenesen, és igényeiknek megfelelően további
egy ládát rendelhetnek meg az önkormányzattól.
A programban való részvételhez a www.szentendre.hu oldalon elérhető jelentkezési lap kitöltése és az ügyfélszolgálati Irodára (Dunakorzó
18.) történő visszaküldése szükséges. Az ügyfélszolgálati Irodán a jelentkezési lap személyesen is kitölthető, illetve leadható. A programban
maximum 200 jelentkező vehet részt, akiket a jelentkezés sorrendjében választanak ki. Amennyiben a jelentkezők száma a megjelölt határidő előtt betelik, úgy a program korábban kerül lezárásra.
A jelentkezési lapok visszaküldésének határideje: 2017. május 20.
Érdeklődni lehet: ügyfélszolgálati Iroda: 26/300-407, e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Várjuk jelentkezését!
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A skanzen második otthonom lett
ÜNNEP

magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült nemzeti ünnepünkön dr. Biró friderika, a szabadtéri
néprajzi múzeum nyugalmazott főmuzeológusa és megbízott főigazgató-helyettese.
A néprajzkutató a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek
gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként kapta a kitüntetést.

zetes tájegységeinek népi építészetét, lakáskultúráját, paraszti életformáját. A tájegység
felelősének feladata többek között a megfelelő épület kiválasztása. Ez mindig azonos
elvek alapján működik: kezdődik szakirodalmi,
levéltári, helyszíni kutatással, az építkezési
módok feltérképezésével, hogy milyen periódusok voltak, és ezt hogyan tudjuk majd bemutatni. Nagy munkát igényel a berendezési
tervek elkészítése, amit szintén alapos kutatómunka előz meg, nem beszélve a hosszadalmas, alapos tárgygyűjtésekről. Úgy kellett
és úgy kell berendezni az épületeket, hogy
meg tudjuk jeleníteni a különböző változásokat is a lakáson belül. Szerencsés az a néprajzos, aki végig tudja kísérni ezt a munkát a
kezdetektől fogva.

mire gondolt, amikor megtudta, hogy ilyen
rangos állami elismert kap?
Csodálkoztam, ugyanis nem tudtam róla, nem
készített fel senki a meglepetésre. A Miniszterelnöki Kabinetirodából kaptam egy e-mailt,
amelyben közölték a hírt. rögtön fel is hívtam
a főigazgatót, Cseri Miklóst, hogy igaz-e.
„Igaz” – mondta.

Az ő munkatársa volt hosszú évtizedeken keresztül…
Igen, ő éppen 30 éve dolgozik a Skanzenben,
én 1968-tól megszakítás nélkül a múzeum
munkatársa voltam. Annak ellenére, hogy már
közel 10 éve nyugdíjba vonultam, ma is odatartozónak érzem magam. A mai napig aktív
kapcsolat van köztem és a múzeum között.
Gyakran járok be a könyvtárba, vagy az adattárunkba kutatni. Többször hívnak kiállítás-vezetésre, konferenciákra, előadások tartására.

Ha jól tudom, a nyugat-Dunántúl tájegység
tartozott Önhöz.
A Vas megyei Őrség, meg a zala megyei Göcsej és Hetés népi építészete, lakáskultúrája
a szakterületem, a Nyugat-Dunántúl tájegység
néprajzos muzeológusa voltam. Időközben
más feladatot is kaptam: a Felföldi mezőváros
tájegységünk két gyöngyösi lakóházának berendezését kellett megterveznem és kiviteleznem.

Hogyan kezdődött? otthonról hozta magával
az érdeklődést?
Az indíttatást valóban otthonról kaptam, de
igazán a Néprajzi Múzeumba kerülve „fertőzött” meg a néprajz. Vidéken nőttem fel, bár
Nagymaros nem egy „tipikus” falu, de a vidéki
emberekkel való együttlét, a velük való barátság befolyásolta gondolkodásmódomat. Amikor 1966-ban egyetemi gyakorlaton voltam az
Őrségben, már elkötelezettje lettem a szakmának.

És hogyan került a múzeumba?
Érettségi után nem tudtam, mit válasszak,
ugyanis művészettörténész szerettem volna
lenni, de abban az évben nem indult ilyen képzés. Véletlenül kerültem 1961-ben a Néprajzi
Múzeum könyvtárába, ahol társadalmi munkában dolgoztam, vagyis ingyen, szerelemből, de
nagyon boldogan. Megszerettem a néprajzot.
Két év múlva felvettek ún. egyéni levelező tagozatra néprajz szakon, amely mellé felvettem
a magyar szakot is. ’68-ban végeztem, s
abban az évben léptem be az akkor a Néprajzi
Múzeumhoz tartozó Falumúzeumba. Akkor
így hívták. A két intézmény ’72-ben vált ketté.
Az önállósult Szabadtéri Néprajzi Múzeum
1974-ben költözött végleg Szentendrére.
Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a múzeum ha
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Dr. Biró Friderika néprajzkutató, muzeológus,
a Szentendrei Szabadtéri Múzeum nyugdíjazott
munkatársa. Egyetemi tanulmányait az ELTE
Bölcsészkarán végezte, 1972-ben ugyanitt szerzett
bölcsészdoktori címet. Népi építészettel és lakáskultúrával foglalkozik.

marosan hírnevet szerzett magának nemcsak
itthon, de a nagyvilágban is. Nem azért, mert
itt dolgoztam, és a fél életemet itt töltöttem,
de büszkén mondhatom, hogy a Skanzenek
sorában az egyik legjobb Európában.

ez minek köszönhető?
A felfogásnak és a koncepciónak. Az egyes
tájegységek megtervezése, megalkotása, az
épületek kiválasztása, a berendezések kialakítása több szakember közös tudományos
koncepciója alapján jött létre. Noha a hosszú
évtizedek alatt változtak, módosultak is az
eredeti tervek, az alapelképzelés nem változott. A paraszti kultúra egy-egy korszakának
hiteles bemutatását tűztük ki célul, a kutatásban, a dokumentumok gyűjtésében, a tárgygyűjtésben, a berendezések kialakításában ez
volt a legalapvetőbb, a meghatározó felfogás.
Vagyis a hitelesség. Arra törekedtünk, és ma
is erre törekszünk, hogy a látogató, ha belép
egy házba, egy pajtába, kamrába, egy műhelybe, bele tudja élni magát abba paraszti
vagy éppen mezővárosi környezetbe, abba a
korszakba, amit bemutatunk. Megpróbáljuk
elérni azt is, hogy megérezze, átérezze a pillanatot, amit elé tárunk. Mert van úgy, hogy csak
egy pillanatot mutatunk be a kiállításokban, a
születés vagy a halál pillanatát, egy esküvői
ebédet, egy keresztelőt, ünnepi együttlétet,
otthoni munkát, vagyis egy-egy jelenettel próbáljuk megragadni a paraszti élet fordulóit.
nagy kutatómunkával járhat egy ház, egy
tájegység megjelenítése…
A szabadtéri néprajzi múzeumnak elsősorban
az a feladata, hogy bemutassa hazánk jelleg-

A múzeumi tevékenységét végigkísérte az
írás…
Igen, mint mindenkiét, aki ezen a területen és
ilyen végzettséggel dolgozott, dolgozik. Szakdolgozatom témájául a Vas megyei Szalafő
népi építészetét és lakáskultúráját választottam. 72-ben, a doktori disszertációmban az
Őrség ház- és lakáskultúráját dolgoztam fel,
amit később, 1975-ben a Vas Megyei Levéltár
megjelentett, ez volt az első könyvem. Két
könyvem jelent meg Göcsej néprajzáról. A 80as évek végén a „Göcsej” címűt a Gondolat
Könyvkiadó adta ki, „A szegek világa” a zalaegerszegi Megyei Múzeum gondozásában jelent meg 2003-ban. Közben és azóta is
rendszeresen jelentek meg publikációim, tudományos írásaim a Skanzen kiadványaiban,
más szakmai folyóiratokban, könyvekben.
2013-ban jelent meg a „Búcsú a parasztságtól” című trilógia első két kötete.

Amit für lajossal közösen írtak…
Férjem történészként többek között a magyar
parasztság történetét kutatta. régi terve volt,
hogy feltárja, megírja azokat az okokat, amelyek a hagyományos paraszti élet felbomlásához vezettek. Kutatásának kezdeti eredményeit meg is írta tanulmányokban, de tudta,
hogy még hosszú évekig tartó kutatás kell
ahhoz, hogy a felvetett kérdésekre választ
kapjon, illetve adjon. Sokat mesélt nekem elképzeléseiről. Arról is beszélgettünk, hogy hogyan tudnék ebben a munkában részt venni.
Azokban az időkben, az 1970-es évek közepén
és később is nagyon sokat jártam néprajzi
gyűjtőutakra. A múzeumban megkezdődtek
az épületbontások, tárgygyűjtések, életmódkutatások. Ez a munka azt is jelentette, hogy
napokig távol voltam otthonról, falvakban, parasztházaknál laktam. Munka után esténként
sokat tudtam beszélgetni a háziakkal, szomszédokkal, ismerősökkel. És ők szívesen válaszoltak kérdéseimre. Férjem összeállított
egy kilenc pontból álló kérdőívet, ami a paraszti élet különböző területeire vonatkozó
kérdésekből tevődött össze. Ennek alapján
magnófelvételeket készítettem. Később már a
kollégákat, férjem tanítványait, múzeumi gyakorlaton lévő egyetemi hallgatókat is bevontuk a munkába. A hosszú évek alatt 4-5000
oldal szöveg gyűlt össze. Miután a 2000-es
évek közepén a kutatás folytatására férjem elnyert egy pályázatot, lehetőség adódott arra,
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hogy az összegyűlt anyag feldolgozásra kerüljön, de további kutatásokat, főként levéltári kutatásokat is végezhettünk. Négy év alatt
hatezer oldalnyi dokumentum gyűlt össze vidéki és fővárosi levéltárakból. Miután a pályázat gondozását a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum vállalta, a teljes dokumentumgyűjtemény feldolgozás után a múzeum adattárába
került.
Az első kötetben férjem a magyar parasztság
ezerévnyi történetét foglalja össze. Nagy teret
szentel azonban a parasztság 20. század közepén lezajlott erőszakos felszámolásának
bemutatására is. Továbbá keresi a választ a
hagyományos paraszti élet felbomlásának
okaira. A második kötet az interjúgyűjtemény,
amit a kérdésekre adott válaszok alapján állítottam össze. A harmadik kötet pedig egy
„szomorú” kötet: férjem halála után rám hárult
a feladat, hogy befejezzem azt a munkát, amit
közösen indítottunk el. Ebben eredeti levéltári
dokumentumok alapján a parasztság 1945-től
’60-ig tartó felszámolásának időszakát, a teljes szétesést ismerheti meg az olvasó. Ez a
kötet 2014 őszén jelent meg.

visszatekintve a skanzenben eltöltött időre,
hogyan összegezné azt a majdnem fél évszázadot, mindazt, amit adott a múzeumnak, és
amit kapott a múzeumtól?
Mit adtam a múzeumnak? Csak közvetítő voltam. Ötven éven át közvetítettem. Közvetítet-
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tem, átadtam mindazt a tudást, ismeretet,
amit megtanultam, és amit nekem is átadtak
azok a „főszereplők”, azok a parasztasszonyok, parasztemberek, azok a falusi segítők,
barátainkká vált városlakók, akik megértették
és fontosnak tartották az elmúló parasztvilág,
vagy történetesen a mezővárosi közösségek
hagyományainak átörökítését. Legyen az egy
lakóház, malom, templom építése, berendezése, faragott ágy, szőttes terítő, festett láda
elhelyezése a térben, ünnepi együttlétek vagy
éppen egy megragadott pillanat megjelenítése.
Mit kaptam a múzeumtól? részese lehettem
egy új múzeum születésének. Társaimmal,
kollégáimmal együtt szinte első pillanattól
kezdve tervezője, építője, alakítója, formálója
lehettem a semmiből kinövő múzeumnak. Közülünk, akik együtt kezdtük ezt a felemelő
munkát, többen is mondhatjuk, hogy befejeztük tájegységünk építését. Azóta új munkatársak érkeztek, ők is terveznek, bontanak,
építenek, berendeznek. Talán egyszer majd
tőlük is megkérdezi valaki, hogy mit kapott a
múzeumtól. És talán a válasz akkor is az lesz,
hogy „Európa legjobb és legszebb szabadtéri
néprajzi múzeumát építhettem.”
N. E.
Következő lapszámunkban a múzeum alapításának 50. évfordulója alkalmából a dr. Cseri
Miklós főigazgatóval készült interjút közöljük.
(Szerk.)

forgalomkorlátozás a sztaravodai úton

Húsvét a skanzenben!

Mindaz, ami a keresztény kultúrkör húsvéti
hagyományaihoz kötődik, megjelenik a Skanzen Húsvét kétnapos rendezvényén április
16-17-én.
Tojásfestés, locsolkodás, zöldág-járás eleveníti meg a húsvéti népszokásokat. A gyerekeket bábszínház, mesemondó, gólyalábasok
szórakoztatják. Énekel Szalóki Ági és Bognár
Szilvia, itt lesz a Makám Együttes és a világzenét játszó Napra is. A tojáspatkolás mellett
szagosvíz-szimatolás, játék- és ékszerkészítés, locsolóvers faragás, húsvéti felfedezőtúra,
tojás-labirintus, tikmony nyomozás vár kicsiket és nagyokat.
részletes program: www.skanzen.hu.

felHÍvÁs PArTnersÉGI eGyezTeTÉsre!
skanzen – erdélyi tájegység – Helyi Építési szabályzat és szabályozási Terv módosítás tárgyalásos eljárás partnerségi véleményeztetése.

Április 4-től várhatóan két hónapon át forgalomkorlátozás lesz a
sztaravodai úton a Pipiske utcai csapadékvíz-elvezetés munkálatai miatt.
Várhatóan május 31-ig forgalomkorlátozásra kell számítani a Sztaravodai úton (a Pipiske és Fürj utca közé eső szakaszon) a Pipiske
utcai csapadékvíz-elvezetés projekt kivitelezése miatt. A Sztaravodai út átvágásra kerül, ugyanitt jelzőlámpás forgalomirányításra
kell számítani. Előfordulhat, hogy ezen a szakaszon egy-egy este
nem lehet beállni a gépkocsikkal a betonozás miatt, de a kivitelező
arra törekszik, hogy az itt élők estére haza tudjanak menni.

városi takarítás a Tesz-szel

Az előző évekhez hasonlóan, a Föld napja tiszteletére, április 22én hulladékgyűjtési akciót szervez a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület Szentendre határában, a Kőhegy lábánál.
Gyülekező helyszíne: Lászlótelepi buszforduló parkolója
Gyülekező időpontja: április 22. szombat, 9:00
Délben, a munka végeztével a Püspök-forrásnál közös bográcsozásra, illetve közös fényképezkedésre hívják a résztvevőket, közreműködőket! További részletek: www.szentendre.hu

Áprilisi lőgyakorlatok Izbégen

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia izbégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak április 10., 11., 12. 13-án; 19., 20., 21-én, 24.,
25., 26., 27., 28-án. A fenti napokon a lőtér területére 06.00 órától
24.00 óráig belépni tilos és életveszélyes!

Szentendre Város Polgármestere tájékoztatja az érintetteket, hogy a
Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánította a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (a továbbiakban: SzNM) Erdély tájegységének létrehozását. Ez a fejlesztés megkívánja egy tárgyalásos eljárás keretében szabályozni a SzNM érintett
területeit. Ennek érdekében elkészült az SzNM megbízásából a Telepítési Tanulmányterv, mely megalapozza a területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv tervezetének kidolgozását. Az
eljárás kapcsán a partnerségi egyeztetést április 19–28. közötti időszakra meghirdeti.

Véleményező partnerek: Szentendre lakossága, a városban működő egyházak, valamint az érdek-képviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek.
A véleményezési anyag:
• elektronikusan Szentendre Város honlapján a Városfejlesztés/ Főépítészi Kabinet: településkép, városrendezés/ Partnerségi egyeztetések
menüpont alatt megtalálható,
• vagy nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal előterében és az
ügyfélszolgálaton megtekinthető.
A partnerségi véleményezés részeként április 20-án, 18:00-tól lakossági fórumot tart az Önkormányzat, a Skanzennel közös szervezésben.
Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum (2000 Szentendre, Sztaravodai
út), konferenciaterem.
A településrendezési eljárás véleményezési szakaszában a szabályzattal kapcsolatos partneri észrevételeket, javaslatokat április 28-ig várjuk,
melyekre a tervező csapat hivatalosan reagál.
A partneri vélemények benyújtása az alábbi formában lehetséges:
• Aba Lehel főépítésznek címezve,
• papíralapon vagy a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre való
megküldéssel,
• megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet nevét, képviselőjét,
postai és e-mail címét, lehetőség szerint telefonszámát.
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megemlékezés

Kérjük, emlékezzünk együtt hajdani szentendrei zsidó szomszédainkra a Szántó emlék- és imaházban április 28-án, pénteken délután 4 órakor.
A szentendreiek mellett a leányfalui, tahitótfalusi, visegrádi, pócsmegyeri, szigetmonostori zsidó mártírokra is itt emlékezünk neveik
felolvasásával, akiket a szentendrei gettóból vittek Auschwitzba,
ahol meggyilkolták őket 1944-ben.
FIGyELEM! A nevek felolvasására – hogy emlékük fent maradjon
– várjuk a szentendreiek és környékbeliek jelentkezését
az info@mizbtszentendre.hu címre.
HELyTÖrTÉNET – A Szentendrén élt zsidók hétköznapjai és sorsa
képekben, SzoMBATFoGADÁS.

Szeretettel várjuk családjával együtt a rendezők nevében

VAJDA JÁNoS MIzBT ELNÖK
SzÁNTó ANDrÁS HITKÖzSÉGI ELNÖK

Bronzba öntött aláírásával
egészült ki Czóbel Béla szobra

I. In meDIAs BrAss rÉzfÚvÓs
kAmArAzeneI feszTIvÁl És verseny

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.
Programok:

április 21. péntek

19.00 ünnepélyes megnyitó és nyitóhangverseny
A zsűri bemutatása, köszöntő beszédek,
az In Medias Brass rézfúvós együttes
hangversenye.
A koncert programja:
Benedetto Marcello: Bevezetés, Ária és
Presto
Joseph Haydn: Magyar rondo
Pietro Mascagni: Parasztbecsület
- Intermezzo
Enrique Crespo: Suite Americana
– részletek
George Gershwin: Kék rapszódia
George Gershwin: I got rythm
Vittorio Monti: Csárdás
Don Gillis: Just a closer walk
zongorán közreműködik: Fejes Krisztina

április 22. szombat

9.30-11.00 Professzionális kategória kvartettek I. forduló
11.15-12.15 Professzionális kategória –
kvintettek I. forduló
12.15-13.30 Ebédszünet
13.30-14.30 zeneiskolai kategória I. forduló
15.00-16.30 Középiskolai kategória I.
forduló
16.45-17.45 zeneiskolai Kategória II.
forduló

19.00 zsűritagok koncertje és a vasárnapi gálakoncerten szereplő zeneiskolai
együttesek bejelentése

A koncert programja:
Prof. Kazuhiro Nakamura előadásában:
Jerry Lackley: Jazz Concerto
Satoshi yagishawa: Love song
Astor Piazzola: Adios Nonino

Prof. Hőna Gusztáv és az In Medias
Brass előadásában:
Másik János: Déli banya
(szünet)
Prof. Steven Mead előadásában:
Antonio Soler: Fandango
John reeman: Sonata for Euphonium
Astor Piazzola: Café 1930
Ivor Bosanko: Heart in Heart
zongorán közreműködik: Fejes Krisztina

április 23. vasárnap

10.00-11.00 Középiskolai kategória II.
forduló
11.30-12.30 Professzionális kategória kvintettek II. forduló
12.30-13.30 Ebédszünet
13.30-15.00 Professzionális kategória kvartettek II. forduló
17.00 Díjazottak gálahangversenye, ünnepélyes eredményhirdetés, díjkiosztó
valamint a 2017 évi Levente-díj átadása
A koncertek helyszíne a Városháza
díszterme

Varga Imre szobrászművész 1977-ben készítette el Czóbel Béla festőművész ülő szobrát, mely a művész műtermének helyén, a mai Czóbel
parkban található (Ady Endre utca – Dunakorzó sarok). Az arra sétálók
számára azonban eddig semmi nem jelezte, hogy kit is ábrázol a mű.
Ezt a hiányosságot pótolva, a szoborhoz illeszkedő módon, Páljános
Ervin szobrászművész közreműködésével és kivitelezésében elkészült
a felírat, Czóbel Béla bronzba öntött aláírása.

virágos
rendelőintézet

A SzEI előtt tavaszi színekben
pompázó árvácskákkal beültetett virágládák teszik barátságossá a bejáratot mindenki örömére.
A szakrendelésekre érkező betegek és a rendelőintézet munkatársai köszönik Boda Anikó
önkormányzati képviselő ajándékát!
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Húsvéti nevetés

A középkori szerzetestemplomok húsvéti prédikációit nevetéssel töltötték meg. A különös
szokás szerint a nagypénteki döbbenetes és
szomorú keresztrefeszítés, valamint a nagyszombati csend után az igehirdető egyik jellegzetes feladata volt a templomba ünnepre
érkező sokadalmat megnevettetni. A humoros
történetek, vicces bibliai helyzetek elmesélése
a húsvéti örömre hangolás eszköze volt. Ezt
nagyon szerették az emberek, népszerűek voltak a nevettető prédikátorok, talán a tavasz érkezésével is harmóniába hozható a hosszú,
komor, hideg böjt utáni vidám percekre vágyók
serkentése az egyre melegedő, virágba boruló
természet zöldellő ölén.
A nevetést nem minden időben vették jónéven. Voltak korok és talán ma is vannak keresztény kegyességi irányzatok, lelkiségek,
ahol a komolyság édestestvére a komorság.
Ez nem csupán furcsa ellentmondás, hanem
taszító is tud lenni. A Krisztus által levédett
márkájú kereszténység nem savanyú emberek
gyülekezete. Azt azért mindannyian tapasztaljuk, hogy a 21. századi keresztények alapvetően szeretnek nevetni. Korunkban, különösen
igaz ez hazánkra, a vidámság a keresztény
hívő ember egyik ismérve, egy jó keresztény
közösség lakmuszpapírja a felszabadult
öröm. Ahol mást látnak, érdemes tovább
imádkozni.
Ma már külön tudományág, a gelontológia is
intenzíven foglalkozik a nevetés hasznos, sőt,
gyógyító hatásával. Kutatják, milyen élethoszszító, életminőséget javító előny származik a
sok nevetésből. A halottak nem nevetnek,
csak az élők – mondogatták a régiek. Az élet,
az elevenség jele a nevetés, a lélek haldoklásának sajátja a búskomorság. Egyiknek a Teremtő, másiknak a romboló a gazdája.
Nevetni jó, nevetni érdemes, nevetni olykor létkérdés. De minek kell meghúzódnia az őszinte
nevetés mögött, amit nem mesterségesen ébresztenek bennünk? Ki tud belülről nevetni?
Jézus feltámadástörténetének érdekes feldolgozását kísérhetjük végig Kevin raynolds
risen (Feltámadott, 2016) című ﬁlmjében. A
Krisztus halálától induló események főszereplői azok a tanúk, akik negyven nap alatt, akár
többször is találkoztak a Feltámadott Krisztussal. Clavius, a hitetlen római százados, a kiváló tribunus kapja meg a kényes, egyben
sordöntő feladatot Pilátustól: keresse meg
Jézus holttestét, hiszen az eltűnt, aminek
igazsága rettenetes politikai botránnyá fajulhat egy új vallás kialakulása mentén. Az érdekes szálakon induló kutatási történet újra meg
újra egy-egy tanítványba, Jézust követő aszszonyba, szem- vagy fültanúba akad el. Ők
Jézus legközelebbi barátai. Ekkorra már apostolok (és bátorkodom leírni), apostolasszonyok. A ﬁlmben sorra feltűnő, a feltámadott
Jézussal találkozó, őt megérintő, vagy meg
sem érintő követőkben egy közös van. Amikor
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kihallgatják őket, amikor egymással beszélgetnek, vagy csak élik mindennapjaikat, mindannyian nevetnek. Nevetésük más, mint amit
megszoktunk. A színészek remek hűséggel
adják át azt a nevetést, amelynek lényege
Jézus feltámadásának valósága; vagyis az az
öröm, amit Jézus feltámadása jelent az egyes
ember számára. Ez elképesztő erővel köti őket
össze. A sok esetben szavakba sem önthető
beszámolókkal vajmi keveset tud kezdeni Clavius, ám lassan kezdi észrevenni, hogy a feltámadás szemtanúi megdönthetetlen bizonyítékkal rendelkeznek. Tapasztalásuk azonban nem igényel bizonygatást: ők maguk a bizonyíték: ami történik velük, ahogyan átfordul
az életük, amilyen bátorságot és erőt merítenek Jézus feltámadásából. Az összezavarodott, de óriási belső utat megtett Clavius a ﬁlm
végén neki szegezett kérdésre, hogy őszintén
hiszi-e a történteket, hebegve csak ennyit tud
válaszolni: „Abban hiszek, hogy sosem leszek
a régi.” Clavius a húsvéti feltámadáshit embere. Az újjászületett katona.
Az ember mélyéről forrásozó nevetés elején,
közepén és végén Isten áll. Csak Isten tud
megnevettetni minket úgy, hogy az túlcsorduló
örömként hasson mindenkire, aki látja, aki
hallja, aki megtudja örömünk okát. Vajon
ezekben a napokban minek örül legjobban
Szentendre és vidéke? Milyen nevetéseket hall
ez a vidék, ennek a vidéknek Istene? Ha Isten
benéz hozzátok Húsvét ünnepén, mi lát majd,
mi felett fogtok örülni?
Nevetni, mi több, örülni, nem könnyű. Pedig
Jézus azt szeretné, hogy örömteli ünneped legyen. A faarc nem húsvéti arc. A húsvéti arcra
kiül az öröm. Ez az öröm az általános öröm kategóriákból nem csak kilóg, hanem újat alkot.
A vidámság, jókedv, humor és öröm közötti
különbség a mélységben keresendő. Igazán
mély öröme, az a hamisíthatatlan, el nem múló
abból fakad, akinek forrása nem emberi.
A húsvéti feltámadás öröme tehát nem emberi
öröm. Jézussal Isten örömre váltja a gyászoló,
magára hagyott emberiség sorsát, ahogyan
azt a 126. zsoltárban is olvassuk, miután Isten
jóra fordítja övéi sorsát: „Akkor megtelt a
szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön.” (zsolt 126,2)
Ilyenek voltak a húsvéti tanítványok. „Könynyezve vetettek és ujjongva arattak.” (zsolt
126,5) Ez a húsvéti nevetés, ez az öröm bőven
elég volt, hogy kétezer és akár még sokszor
kétezer évig kitartson. A Krisztussal megélt
kapcsolat kéz a kézben jár a derűvel. Az öröm,
mint pozitív érzéshez tartozó másodlagos érzések a békés, bizakodó, elégedett, gondtalan,
hálás, kedélyes, magabiztos, nyitott, reményteli, szárnyaló, türelmes. Ki ne szeretne ezek
közül akárcsak kettőt-hármat állandó életérzésnek? Keresd hát az el nem múló örömöt és
másodlagos ajándékait!
Húsvét ünnepe szorosan kapcsolódik Nagypéntekhez. 2017-től mindannyiunknak van lehetősége a nagypénteki munkaszüneti napon
Krisztus értünk hozott áldozatával, halálos

szeretetével tölteni. Húsvéti nevetésre, húsvéti örömre csak az számítson, aki Nagypéntek fájdalmas történetéből nem marad ki. „Én,
én okoztam minden szenvedésed, bűneim vittek keresztfára téged.” (Evangélikus Énekeskönyv 198,3)
Németországban van egy templom, amelynek
harangja helyett húsvét ünnepén a gyülekezet
húsvéti nevetéssel hívogatja az embereket istentiszteletre. Talán április 16-án, Szentendre
húsvét hajnali utcáin itt-ott hallunk majd
örömteli nevetéssel mondott: Krisztus feltámadt! köszöntést, amit hasonló hitvalló boldogság-örömmel tudunk majd viszonozni:
Valóban feltámadt!
HorVÁTH-HEGyI oLIVÉr
EVANGÉLIKUS LELKÉSz

Húsvéti elmélkedés

Húsvéttól pünkösdig 50 napunk van, mely mutatja, hogy milyen kiemelt ünnep számunkra
Jézus feltámadásának ténye. Az ősegyház
tapasztalatát éljük át, ahogyan az akkori emberek találkoztak a Feltámadottal, a megváltás titkával, úgy nekünk, hívő embereknek is
adatik, hogy mi is megtapasztaljuk ezt az
életet átformáló találkozást.
Az emmauszi tanítványoknak volt egy csodálatos tapasztalatuk: „Ugye lángolt a szívünk,
amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette
az Írásokat?” Mit is jelent a „szív lángolása”?
Pünkösdkor volt az apostoloknak ez az élményük. Talán még intenzívebben, mint az emmauszi tanítványoknak. Ők Isten tüzét kapták
meg, mely gyökeresen megváltoztatta az életüket. Ebből a tapasztalatból született az Egyház, mely ma is létezik és jelen van az egész
világon.
Pascal francia matematikusnak és természettudósnak a halálakor a ruhájába belevarrva találtak egy sűrűn teleírt papírdarabot, mely
láthatóan nagyon sokat jelentett számára.
1654. november 23-án volt egy élménye, melyről így írt: „Körülbelül este fél 11-től éjfél után
félóráig – tűz. Ábrahám, Izsák, Jákob Istene,
nem pedig a bölcselőké és a tudósoké. Bizonyosság. Bizonyosság. Megérzés. Öröm.
Béke. Jézus Krisztus Istene”. Pascal az Istennel való találkozását írta le, melyet a szíve fölé
varrt be a ruhájába, mert meghatározó élménye volt az életében.
A mi életünkben is lehetséges egy ilyen tapasztalat? A tapasztalatom szerint, igen! Ez
akkor történik, amikor én is felismerem „a kenyértörésben” „az Írásokban”, amikor sokkal
több történik, mint egy egyszerű visszaemlékezés. Ez egy mély találkozás a feltámadt
Krisztussal. Az ilyen találkozások életeket alakítanak át.
Add Uram, hogy ma mindnyájunknak lángoljon
a szívünk a végtelen szereteted miatt. Ámen.
BLANCKENSTEIN GyÖrGy
KAToLIKUS PLÉBÁNoS
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Dukay Barna kiállítása

XXXI. évf. | 7. szám

Szentendre más-KÉP – Mintha mesékben járnánk címmel nyílt meg
Dukay Barna fotó- és fotógraﬁkai kiállítása március 31-én a Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka u. 7.). Az előcsarnokban látható tárlat
megtekinthető április 28-ig a könyvtár nyitvatartási idejében: hétfőn,
kedden, csütörtökön és pénteken 9-től 19-ig, szombaton 9-től 13 óráig.

levitáció

FeLugossy László, Bukta Imre és Szirtes János képzőművészek a gravitációt legyőzve lebegnek Szentendre felett azon a plakáton, amely a
MűvészetMalomban most nyíló közös tárlatukat hirdeti. Ez a lebegés,
idegen szóval levitáció fejezi ki a városhoz való viszonyukat. Mindhármuk alkotói pályája – bármennyire is eltérőek – szorosan kapcsolódott
egykor a városhoz, annak művészeti hagyományaihoz. Ma már Szentendrétől távol élnek és alkotnak, mégis sok szállal kötődnek hozzá. Ez
a kötődés és elszakadás, a nehézkedés és felemelkedés viszonya adja
a Levitáció című tárlat témáját.
Bukta Imre, FeLugossy László és Szirtes János másfél évig készültek
erre a közös megmutatkozásra a MűvészetMalom különleges hangulata inspirálta installációkkal, fotósorozatokkal és videómunkákkal. A
rendhagyó tárlaton hagyományos értelemben vett táblakép nem lesz
látható. A húszegynéhány alkotás között számos érdekesség, különleges látvány is fogadja a látogatót. Aki egy ’60-as évekből származó
IL 22-es repülőgép pilótafülkéjével, akár egy öt és fél méteres, a kiállítótérbe belógatott jegenyefával, akár egy börtönt idéző installációval is találkozhat ezen az izgalmas kortárs tárlaton.

vendég: Háy János író

Háy János író volt a Pest Megyei Könyvtár zsíros kenyér extrákkal
című sorozatának vendége április 5-én. A József Attila-díjas íróval Péterﬁ rita olvasás szociológus beszélgetett. A megjelenteket – szokás
szerint – zsíros kenyérrel és teával vendégelték meg a könyvtár munkatársai. A következő író-olvasó találkozó vendége Halász Margit író
lesz május 3-án, szerdán 18 órakor, melyre szeretettel várják az érdeklődőket. A könyvtár rendezvényeire ingyenes a belépés.

A kiállítás április 8. és június 11. között látogatható.

számítógéppel vagy nélküle?

Lehet-e számítógép nélkül létezni? Segítség vagy nyűg? Barát vagy ellenség? Korfüggő vagy kortalan e bonyolult szerkezet kezelésének elsajátítása?
Ezekről a „sorsdöntő” kérdésekről is beszélget tárlatvezetésük alkalmával a restart – a laptop mint műtárgy című kiállítás két azonos korú
alkotója: Asszonyi Tamás szobrászművész és Kemény zoltán tervezőgraﬁkus. A partvonal két oldaláról jönnek – Kemény zoltánnak az
élete, a munkája számítógép nélkül már elképzelhetetlen, Asszonyi
Tamás pedig mindmáig hadilábon áll vele.
Lehet-e egyáltalán erről az ellentétről barátsággal, jókedvűen beszélgetni? E két, mindig játékra kész művész szubjektív tárlatvezetése
során meggyőződhetnek erről április 16-án, vasárnap délután 4 órakor.

Az erdő

Április 21-től látható Kopacz Mária festőművész
Az erdő című kiállítása az Innoart Műhely Galériában (Fő tér 20). Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 11 és 17 óra között.

Helló, szentendre és környéke!
Helló, Budapest!

Asszonyi Tamás: Savas eső és Kemény Zoltán: I Face

A restart – a laptop mint műtárgy című kiállítás a nagy sikerre való
tekintettel május 21-ig látogatható keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. A tárlat alkotói: Aknay János, Almási Gertrud, Asszonyi Tamás,
Baksai József, Bálint Ildikó, Barakonyi zsombor, Bihon Győző, Bojtor
Verabella, Borsódy Eszter, efzámbó István, Farkas zsóﬁ, Fekete János,
Lugossy László, Gulyás Andrea, Jávor Piroska, Kemény zoltán, Krizbai
Alex, Lukoviczky Endre, orbán Attila, Pacsika rudolf, Paraszkay
György, Pistyur Imre, regős Anna, regős István, Szabó Tamás, Tímár
Gergő, závodszky Ferenc.

Gyere el családoddal, gyermekeiddel, barátaiddal a Paniﬁcio il Basilico,
azaz a Bazsalikom Pékség szentendrei családi napjára! Izgalmas
programok várják a kicsiket, de természetesen a nagyok sem fognak
unatkozni. A remek szórakozásról egy gyermekanimátor gondoskodik,
lesz arcfestés is, kisállatsimogató és még pónilovaglás is (12-17 óráig)!
Természetesen a Paniﬁcio il Basilico ételmesterei is rendre készülnek:
szezonális olasz-magyar ﬁnomságok kerülnek ki a konyhából.
Szeretettel várunk április 22-én, szombaton 11-től 18 óráig.
Címünk: Szentendre, János utca 2.
üdv: Szabi, a pék és a Paniﬁcio il Basilico csapata

*esőnap 04.29., a szervezők a változtatás jogát fenntartják!

SzENTENDrEI
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TAVASzI FESzTIVÁL

w w w . s z e n t e n d r e p r o g r a m . h u
A líra jegyében fogant idei fesztiválprogramban a zenei, irodalmi, táncporgramok mellett erős
volt a drámai vonal is. két Bergman-darabot tűzött műsorra a szentendrei kulturális központ:
a Jelenetek egy házasságból című előadást a radnóti színház művészeinek tolmácsolásában,
a Personát pedig a szentendrei Teátrum saját bemutatójaként. A fesztivál Arany János születésnapjától a költészet napjáig nagy sikerrel tűzött műsorára színes mozaikként sokféle műfajban esteket.
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programajánló

április 11. kedd, 17:00

Városháza díszterme (Városház tér 3.)

TAvAszkÖszÖnTő konCerT

A Vujicsics Tihamér zeneiskola Népzene Tanszakának hangversenye
A belépés díjtalan!

április 11. kedd, 19:00

ofﬂine Center (Ady Endre út 6.)

külÖnBÉke – szABÓ lőrInC,
AHoGy ADorJÁnI BÁlInT lÁTJA

Irodalmi est ínyenceknek, sok-sok dallal és zenével. Előadja: Adorjáni Bálint | zongorán kísér:
Nagy Szabolcs
Belépőjegy: 2000 Ft

sörmajális szentendrén
2017. április 29-30., május 1.

Fotók: Deim Balázs

DUNAKorzó

Április 29. szombat
Dunakorzó Nagyszínpad
12.00-19.00 Szentendrei Nagyszínpad
Könnyűzenei Tehetségkutató verseny
19.30-20.30 Dizzy Dog Együttes
21.00-22.30 Deák Bill Gyula és zenekara
22.30-24.00 Utcabál
Lázár cár tér
17.00-19.00 Görög táncház
A Tavaszi Fesztivál szenzációja Ingmar Bergman Persona című művének
szentendrei bemutatója volt Györgyi Anna, Balsai Móni és Horváth Erika
szereplésével.

A szerető álma – Tóth Krisztina írásaiból fűzött zenés-táncos lírai kompozíciót láthattunk Takács Katival.

Tompos Kátya és a Fugato Orchestra
koncertjén Bach motívumainak
újragondolt változatát hallhattuk.

A varázsszekrény meséi a VSG Táncszínház előadásában
a Dunaparti Művelődési Ház balettermében.

A bor ﬁlozóﬁája. Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színművész adott elő részleteket a műből az Ofﬂine Centerben.

Ivan & the Parazol koncert az ElevenKertben.

Április 30. vasárnap
17.30-18.30 The Fibrillators
19.00-20.30 Mary Popkids zenekar
21.00-22.30 Pál Utcai Fiúk koncert
22.30-24.00 Utcabál

május 1. hétfő
14.30-14.50 Vujicsics Tihamér zeneiskola
fúvószenekara és szaxofon kamara zenekara
(felkészítő tanár: Nagy Viktor és Czifra Gergely)
14.50- 15.20 Csillagszeműek Néptánccsoport
15.30-15.50 Kengurú Kötélugró SE-ugrókötél
bemutató
16.00-16.30 Body Holy Dance Club növendékei és az Euro-Gym felnőtt csapatának bemutatója
16.45-17.15 Pink Panthers Akrobatikus rock
And roll csoport
17.30-18.00 Bailar tánciskola táncbemutatója
18.15-18.45 Welldance Sportegyüttes bemutatója
19.00-19.30 zumba Éva és tanítványai bemutatója
20.00-21.30 Schwartz Dávid: Legbelül –
lemezbemutató koncert

Társprogramok
Dunaparti Művelődési Ház
10.00-17.00
Gyermekfoglalkozások, kézművesfoglalkozások az Árvácska és a Szentendrei Nagycsaládosok Egyesületével
Sakkfoglalkozás Tusák József sakkmesterrel
10.00-13.00
rendőrségi bemutató a Lázár cár térnél
10.00-13.00 biztonsági őr szimulátor,
tanpálya
A műsorváltozás jogát fenttartjuk!
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szentendrei lány a mindenki
és a Testről és lélekről stábjában
KULTÚRA

még csak 22 éves, de már olyan nagy sikerű
alkotásokban dolgozott, mint a mindenki
vagy a Testről és lélekről című ﬁlm. kézdi
klementinával beszélgettünk.

Hogyan kerültél közelebbi kapcsolatba a
ﬁlmezéssel?
Mindig rengeteg ﬁlmet néztünk otthon közösen, nálunk ez állandó családi program volt, s
a nővérem, Karolina is a Színház és Filmművészeti Egyetemre jelentkezett, ma már
televíziós szerkesztő-műsorvezető. Amikor
tizenegyedikes voltam, ő javasolta, hogy
próbáljam ki az oKTV Mozgóképkultúra és
médiaismeret mezőnyében magam. Megszerveztem a forgatást, és már ekkor tudtam, hogy
nem a kamera előtt kell állnom, hanem sokkal
jobban érdekel a szervezés, irányítás a háttérben. Pár évvel később nővérem mutatott be
több ﬁlmesnek egy színművészetis összejövetel keretein belül, s Molnár Dániel, aki akkor
még gyártásvezetőnek tanult, meghívott a
Nekem Budapest című diplomaﬁlm forgatására, hogy tapasztalatot gyűjthessek. Neki köszönhetem, hogy beleszerettem a szakmába,
ő a mentorom a mai napig. A Móricz Gimnázium elvégzése után egyértelmű volt, hogy a
Színház és Filmművészeti Egyetemre jelentkezem, sok készülés és nagy szerencse, hogy
bekerültem, és elkezdhettem a gyártásszervezői szakot.

milyen célokat tűztél ki magad elé a ﬁlmes
szakmában?
Nagyon nagy vágyam, hogy gyártásvezető
lehessek egy francia filmdrámában, mert a
drámai műfaj áll a legközelebb hozzám. Itthon már kaptam egy felkérést, ami közelebb
vitt ehhez az álomhoz, hiszen a Paraziták a
Paradicsomban című nagyjátékfilm gyártásvezetője lettem. Kasvinszki Attila elsőfilmes
rendező abszurd filmdrámájában Győri Márk
az operatőr, s ez az a film, ami miatt
Marozsán Erika, a film főszereplője visszatért Magyarországra. Most tartunk a tizenkilencedik forgatási napnál és még hátra
van öt nap.

milyen ﬁlmek elkészítésében vettél részt
eddig?
A Nekem Budapest szkeccsﬁlm volt az első
produkció, amiben részt vettem, utána az
Act/or című ﬁlmben, ami angol-magyar koprodukcióban készült, de sajnos jogegyeztetés
miatt nem került a mozikba, csak egy vetítése
volt a tavalyi ﬁlmhét keretein belül. Több
kisjátékﬁlm elkészítésében is részt vettem,
illetve produkciós asszisztens voltam a Brazilok című ﬁlmben, aminek most lesz a
premierje. Dolgoztam a Liliomösvényben is,
a produkció marketing pályázati rendszerében
segédkeztem, Enyedi Ildikó Testről és lélekről
című ﬁlmjében pedig utómunka produkciós
asszisztens voltam. A Mindenki című oscardíjas kisjátékﬁlm után jelenleg a Paraziták a
Paradicsomban ﬁlmet készítjük.

kicsit beszéljünk arról, mi a feladatod a forgatások alatt, hiszen a mindenkiben például
még nem gyártásvezetőként dolgoztál…
A Mindenkiben felvételvezető voltam Farkas
Ádámmal együtt, azaz a gyártásvezető aszszisztenseként a telefonálgatós, papírmunkás
részt bízták ránk, mert a forgatás nagyon sok
adminisztrációval is jár. Sokan összekeverik a
gyártásvezetőt a producerrel, a különbséget
jól kifejezi a szólás: „a producer szerzi a pénzt,
amit a gyártásvezető elkölt”. Az európai ﬁlmgyártás nem teljesen úgy működik, mint az
amerikai, nálunk inkább rendező-központú a
forgatás. A Filmalap által létrehozott rendszer
miatt azonban néha producer-központúvá kell
válni. A producer dönt a ﬁlmre szánt összegről, a rendező a ﬁlm kreatív részéért felelős, a
gyártásvezető e kettőt próbálja egyensúlyba
hozni és a kompromisszumokat megtalálni.
Ezen felül a helyszínek megtalálása, a technikai felszerelések egyeztetése és minden szervezési, logisztikai feladat idetartozik.
A sokrétű munka nyilván rengeteg időt rabol
el. Hogy bírod a tempót?
Nagy elhivatottság és hatalmas szerelem kell
ehhez a szakmához, mert a gyártásvezetőnek
nincs munkaideje, a telefon folyamatosan
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A Mindenkiért kapott Oscar-díjjal és Molnár Dániel
gyártásvezetővel

csörög, éjjel, hajnalban, a nap huszonnégy órájában. Napra készen választ kell adnunk minden kérdésre, ami a forgatással kapcsolatban
történik. Nehéz szabadidőt találni, de úgy
érzem, nagyobb a szerelem, mint a fáradtság,
és ez hajt engem.

A szerelemről jut eszembe, a magánéletedre
marad időd a nagy pörgésben?
Most pillanatnyilag egyedülálló vagyok, és valóban tapasztaltam, hogy a párkapcsolatban
a munka bizonyos akadályokat szül, főleg a
folyton csörgő telefon a nagy ellenség. De biztosan érzem, hogy megtalálom azt, aki elviseli
mindezt, és büszke is arra, amit csinálok.

nővéred és te is a ﬁlmes szakmát választottátok. szüleitek támogatták az elképzeléseiteket?
Nagypapám, Kézdy György színművész volt,
anyukám tanítónő, apukám műtárgy-értékbecslő, a művészetszeretet mindenkiben
megvan. Szüleim maximálisan támogattak,
bár kicsit féltettek minket, mert ez a közeg nagyon pörgős és küzdős, és nehéz elhelyezkedni. A mai napig nagyon kedvesek és
segítőkészek, ha szükségem van például a
forgatáson egy autóra pluszban, akkor bármikor kölcsönadják. Igaz, apukám egyszer halkan megkérdezte, lesz-e olyan produkció, ahol
pénzt is keresek, megnyugtattam, hogy egyszer biztosan, csak addig ugye, végig kell járni
a ranglétrát.
Sz. N.

lego-napok szentendrén

kreatív családi program április 8-16. között az Altiszti Akadémia művelődési házában! A minden korosztály számára tartalmas időtöltést kínáló kiállításon egyedi építésű leGo® alkotásokkal, játszóházzal és érdekes programokkal várják az egész családot.

A kicsik és nagyok egyaránt elmélyülhetnek a több száz, vagy akár a több ezer LEGo® kockából
megépített alkotások izgalmas részleteiben és a kalandokban bővelkedő színes terepasztalokban. Egy izgő-mozgó LEGo város mindennapjaiba is bepillanthatnak a látogatók; a különleges
épületek között futó vonatsíneken zakatoló vonatokkal. A „kreatív tárlat” megtekintése után a
kisebbek játszóházunkban fedezhetik fel kreativitásukat. Itt lehetőségünk lesz építeni, technic
autókat vezetni, vagy külön ebből az alkalomból összeállított, a látogatók alkotásaival kiegészített LEGo vonatot kipróbálni.
A legaktívabb látogatók, akik több programon is részt vesznek, megnyerhetik a kiállítás fődíját,
egy menő LEGo Creator 31064 repülés a sziget felett készletet is. A látogatók között további
5 mini LEGo szettet is kisorsolnak.
A kiállítás az Altiszti Akadémia művelődési házában lesz: Dózsa György út 12.

A molinón:
Páljános Anna
2017 | április 10.

KULTÚRA

könyvajánló

Balla m. Anna:
A nő... amikor fecseg
és mond is valamit…

A szentendreiek a csúcson sorozat áprilisi
plakátján a ﬁatal fuvolatehetség, Páljános
Anna szerepel. Páljános ervin szobrászművész és Páljános erika tanító lánya a szent
András Általános Iskolában és a vujicsics Tihamér zeneiskolában kezdte bontogatni
szárnyait, ma már a kecskeméti kodály zoltán zeneművészeti szakközépiskola végzős
tanulója, s tanulmányait a zeneakadémián
szeretné folytatni.

nemrégiben megjelent a szentendrén élő
Balla m. Anna kilencedik könyve: e kissé
talányos címről és a könyvről kérdeztük
a szerzőt.

miért pont ezt a hangszert választottad?
Általában női előadók szoktak játszani a hangszeren, s a hangján kívül kisgyerekként az is
tetszett, hogy szép fényesen csillog.

Hány évesen kezdtél fuvolázni, és kik voltak
a tanáraid a zeneiskolában?
Harmadikos koromban, kilencévesen kezdtem
fuvolázni Kovács zsuzsannánál, s amikor kisbabája született, Herczegh Máriánál folytattam, s most végzősként Dratsayné Berényi
Beánál tanulok.

Az első versenyedet mikor, hol élted át?
Tízéves voltam, amikor Kaposváron a Jeney
zoltán országos Fuvolaversenyen bemutatkozhattam. Nem volt jelentős sikerem akkor,
mert a döntőbe nem jutottam be, de rá egy
évre megrendezték Szentendrén a Pest Megyei Fuvolaversenyt, ahol második lettem.
onnantól fellendültek a szerepléseim, nagyon
megszerettem a versenyeket. Éreztem, hogy
jó helyen vagyok a zeneiskolában és jó hangszert választottam. Ettől kezdve gondolkoztam a zenei pályán.

milyen céljaid vannak a későbbiekben? Az
előadó-művészeti pálya vonz, vagy inkább
tanár szeretnél lenni?
Elsősorban az előadó-művészet vonz, de nagyon szeretem a gyerekeket is. Ha a kettő egyben összejön, például egy zenekarban
elhelyezkedek, lesznek koncertjeim és mellette tanítok, az ideális lenne.

Önálló zenekar alapításán gondolkoztál már,
vagy kipróbáltad magad más műfajokban is?
Duóban is játszottam már egy tanszaktársammal, és harmadik éve egy kvartettben játszom az osztálytársaimmal. Nagyon
szeretjük, nagyon sok fellépésünk van, legutóbb Baján, előtte Debrecenben jártunk. ütőhangszerekkel
is
kamaráztam
már:
játszottam marimbával, jelenleg pedig egy fuvola-vibrafon darabot tanulunk az osztálytársammal, amit év végén az iskolai záró
koncerten fogunk előadni.
nem okozott nehézséget elszakadni otthonról, és más városba költözni az általános iskola után?
Szerencsére nem, mert a szüleimtől nagyon jó
nevelést kaptam, olyan biztos alapot adtak,
hogy szépen be tudtam illeszkedni, és nem
jelentett számomra problémát, hogy másik városban, másokkal együtt éljek itt, a kollégiumban. Azért négy év után már nagyon vágyom

haza, emiatt is szeretném a zeneakadémiát a
folytatáshoz, hogy közelebb lehessek a családomhoz.

Amikor majd meglesz a diplomád, és tegyük
fel, külföldre hívnak, mit gondolsz, könnyűszerrel át tudnál települni más országba?
Igen, nagyon szívesen. Már tavaly hasonló
gondolataim voltak, amikor azt terveztem,
hogy Ausztriába megyek továbbtanulni, de
most nyáron jártam egy kurzuson romos
zsoltnál, és annyira megtetszett ahogy tanít,
hogy elhatároztam, maradok, és a zeneakadémiát célzom meg.

lehet, hogy ez nehéz kérdés, de van kedvenc
zeneszerződ vagy zeneműved?
Legjobban a romantikusokat szeretem. A felvételire december óta készülök egy Karg-Elert
darabbal, nagyon szeretem, a címe Sinfonische Kanzone. remélem, hogy majd az
egész életpályámat el fogja kísérni, mert
nekem nagyon sokat jelent.

Amikor marad egy kis szabadidőd, mivel foglalkozol?
Vonattal szoktam hazajárni, ilyenkor nagyon
szeretek olvasni, ezen kívül a zenehallgatást
szeretem még, a mai popzenék tetszenek,
egészen széleskörű a zenei ízlésem.

melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
Tavaly az Elek Tihamér emlékére rendezett X.
országos Fuvolaversenyt megnyertem. Egész
évben készültünk rá, s viszonylag sokan, az én
osztályomból is négyen indultunk. Izgalmas
volt a többfordulós verseny, hogy ki jut tovább,
mert reálisan latolgatva az esélyeket, nem volt
biztos, hogy mindenki ott lesz közülünk a döntőben. A debreceni zsűrinek azonban annyira
megtetszett a kecskemétiek játéka, hogy az
első három hely a miénk lett. Ez is alátámasztja a döntésemet, hogy érdemes volt
ebbe az iskolába jönni. A tanáraimnak nagyon
sokat köszönhetek, és nagyon sok támogatást
kapok a szüleimtől, akik mindig segítettek a
Sz. N.
zenei pályán.

ki a nő, miről fecseg, és miért?
A nő ezúttal én vagyok, vállalva is önmagam az Előszóban. A velem történt dolgokat, illetve egy merőben más témáról
saját véleményemet osztom meg az olvasóval, amelyet egy valós történettel hitelesítek. Ennek értelmében három részből
áll a könyvem, de ha műfajilag kellene
meghatároznom, inkább nevezném ismeretterjesztőnek,
mint
szépirodalmi
műnek. Ez talán azzal is magyarázható,
hogy elvem: a „cipész maradjon a kaptafánál”.

ez a közmondás hogy jön ide?
Pszichológusi végzettséggel egészségügyi szakújságíróként éltem aktív életem
jelentős részét. Ezért ha e témában látok,
hallok vagy tapasztalok dolgokat, nem
tudok parancsolni magamnak, és keresem a formát, hogy hallassam magam.
November végén csípőműtéten estem át,
és a műtétem napján zuhanyozhattam,
ráállhattam, harmadnap pedig hazatérhettem otthonomba. Nem kellett varratszedés, három hét rehabilitáció stb.
Mindez olcsóbb a társadalomnak, sokkal
kényelmesebb az egyénnek. A fájdalomcsillapítót, ha kellett, megkaptam a patikában, a gyógytornász pedig az otthonomban tanított meg alkalmazkodnom „új
testrészemhez”. Műtétem záloga az orvosi beavatkozás azon módszere, amelyet talán két orvos végez az országban.
Szemléletváltozásra, a módszer képzésbe
történő integrálására lenne szükség, hogy
mindenki – közﬁnanszírozás keretén
belül – részesülhessen abban, amiben én.
És nagyon sok a rászoruló. Az artrózis
mára népbetegség. Sajnos „Isten malmai
nem őrölnek”, mert nagy az ellenállás…

mi a másik téma?
A gender, ez a számomra felfoghatatlan
őrület. Nincs összefüggés a két téma között, ezt oldja fel a cím. Hogy fecsegek…

És a harmadik téma?
Ez viszont némileg összefügg a másodikkal, csak műfajilag tér el. Egy valós történetet beszélek el, mikor egy tudományos
karrierje csúcsán álló NŐ úgy dönt, hogy
feladja egzisztenciáját anyaságáért. S
hogy miért nem tudta a kettőt összeegyeztetni, arra megadja a választ egyéni
sorstörténete.
kiknek ajánlja könyvét?
Fiatalnak, idősnek. Nincs korhoz kötve.
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Térzene a fő téren
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Folytatódnak a népszerű katonazenekari délelőttök ia Fő téren. Április
22-én, szombat délelőtt 11.00-kor szeretettel vár mindenkit az MHH
Altiszti Akadémia katonazenekara rixer Krisztián vezényletével!

fassang lászló orgonakoncertje

zenei Esték a Szentendrei református Gimnázium Kápolnájában:
április 30-án, vasárnap 18 órakor Fassang László orgonaestje.Műsor:
Frescobaldi: ricercare cromatico, Ligeti: ricercare (omaggio a Frescobaldi), Bach: Passacaglia BWV 582, Improvizációk a közönség témáira.
A belépés ingyenes. Adományokat köszönettel fogadnak zenei rendezvények támogatásához.

nemzetközi folklórfesztivál

Ismét nagy sikerrel zajlott Szentendrén a Nemzetközi Folklórfesztivál!
Az Ukrajnából, Izraelből, Albániából, Bulgáriából, Törökországból, Szerbiából érkezett néptáncegyüttesek a Fő téren vonultak fel a PMK-ban
március 29-én megrendezett fellépés előtt.

elmúltál 18 éves? Akkor nálunk a helyed!
felHÍvÁs frAnCIAorszÁGI feszTIvÁlon vAlÓ rÉszvÉTelre

Várjuk azon lelkes, idegen nyelven beszélő ﬁatalok jelentkezését, akik
szívesen eltöltenének 10 napot Franciaországban, a European People’s
Festivalon. Szórakozás, pörgés, nemzetközi környezet, sportolás, kaland. Ez vár rád is!
Legyél Te is a csapatunk tagja! Július 20–30. között felejthetetlen kalandban lesz részed. Ha otthon érzed magad a sportok világában (röplabda, kosárlabda, úszás, foci) és szívesen kipróbálnád magad külföldi
környezetben, ne várj tovább, utazz velünk, és gyakorold játszva az idegen nyelveket!
részvételi díj 75.000 forint, amely tartalmazza a fesztiválon való részvételt, autóbuszos utazást, napi háromszori étkezést, szállást.
További információ: Jolanda Willemse +36 30 279 2688 és
https://www.facebook.com/epf2017france/

Jön a tavasz, jön már…

nótaest a Pest megyei könyvtárban (Pátriárka u. 7.) április 22-én
szombaton, 15 órától.
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) 315-508 és a 06-20-954-1093 telefonszámokon, vagy megvásárolhatók a helyszínen, az előadás előtt 2000
Ft áron

A Dunakanyarból a fülöp-szigetekre
2017 | április 10.

mindennapokban. A kiadómnál jelent meg dr.
Alexander Loyd és dr. Ben Johnson könyve, A
Gyógyító Kód. A kód, azaz a módszer lényege,
hogy mindannyiunkban ott van az öngyógyítás
képessége. A módszer segít tehermentesíteni
magunkat a félelmektől, a stressztől, megszabadít önkorlátozó hiedelmeinktől, semlegesíti
a gátló blokkokat. A módszert én is rendszeresen alkalmazom, illetve tanítom is egy helyi
gyógyközpontban, önkéntesként. Emellett korábban volt az életemben olyan időszak, amikor napi 5-6 órát töltöttem meditációval.

Cserkúthy Balázs zenész, biogazdálkodó,
könyvkiadó tavaly nyáron gondolt egyet, öszszecsomagolt, és paradicsompalántái mellől
paradicsomi környezetbe, a fülöp-szigetekre
költözött. Palawan pálmafái alatt szerkeszti
most kiadója könyveit, nyugodt és kiegyensúlyozott. otthonra talált a ﬁlippínók földjén.

mikor és hogyan jött a gondolat, hogy országot, földrészt válts?
Valójában a semmiből, minden előzmény nélkül, úgy másfél éve, szeptemberben jelent
meg bennem az érzés, a hívás, hogy ide kell
jönnöm. Kezdetben Thaiföldre vagy Vietnamba készültem, zsákos turistaként, de átalakult bennem ez a késztetés, így csavargás
helyett új lakhelyet, ﬁx pontot kerestem magamnak. Ahogy negyven éven át a Dunakanyarban, Szentendrén, Leányfalun, Surányban
volt számomra ez a ﬁx pont, most ugyanezt itt
találtam meg. Szerettem volna más kultúrában élni, ahol az atmoszféra nem olyan sűrű,
mint Magyarországon.

mit értesz „sűrű atmoszféra” alatt?
Bármennyit is dolgozik, tisztít az ember
magán, otthon van egy olyan energetikai,
külső tényező, ami rátelepszik a vállunkra…

Pedig a kezedben a kulcs, kivédeni a stresszt,
a külső tényezőket, például a Gyógyító kód
című könyved segítségével.
Kiadóként sok, tudományos alapokra épült,
ezotériával foglalkozó könyv fordult meg a kezeim között. Ezek olyan módszereket tanítanak, melyek segítenek a gyógyulásban, a
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most mégis a világ másik felén élsz. nem jelent ez valamilyen menekülést?
Vállalom, hogy az is van benne. Jogos evolúciós stratégia volt részemről, hogy a számomra kellemetlen nyomás elől kitérjek.

A stresszelméletek éppen erről szólnak, beleállsz a konﬂiktusba, vagy menekülsz…
A harc helyett a futást választottam, de a döntésemnek csak 20%-a menekülés, mert a 80%
egyszerűen kalandvágy. A változatosság tényleg gyönyörködtet, itt pedig minden napom
máshogy telik.

A hangodból ítélve nem bántad meg a döntésedet.
Semmiképpen. Gyönyörű a táj, és itt sokkal
könnyebb a létezés. otthon telente sokat fáztam, és nagyon elegem lett ebből. Itt mindig
nyár van, állandóan 25-32 fok. Két évszak
váltja egymást, most éppen a száraz évszakban vagyunk, havonta egyszer-kétszer esik
csak. Amikor ideköltöztem, a monszunba érkeztem, de az sem megterhelő, egyszerre
zúdul le nagy mennyiségű eső, aztán ismét
tiszta az ég.

mivel foglalkozol ott kint, és mik a terveid?
A könyvkiadómat irányítom, eddig közel tizenöt könyvet jelentettünk meg, és rendszeresen tartok előadásokat a Gyógyító Kódról,
mert szeretném, hogy itt is minél többen megismerjék a módszert. Emellett azt tervezem,
hogy hamarosan újra kertészkedésbe fogok.
otthon a sok eső miatt a vegyszermentes gazdaságom odalett, a paradicsomok, amelyekre
a gazdálkodásom alapoztam, egymás után
négy évben mentek tönkre. Öt év alatt minden
évben csak veszteséget termeltem. Itt éppen
egy biogazdaság területén lakom, minden

Garázsvásár!

adott, hogy a földbe magyar nemesítésű zöldségeket ültessek. A vetőmagokat már megvettem.

elmondtad, mit csinál a könyvkiadói, mit
tervez a gazdálkodói éned. És a zenész? A
sajnosbatárban és a Presszó Tangóban baszszusgitároztál sokáig. nem hiányzik ez a
közeg?
Nem hiányzik, mert arra fókuszálok, ami van,
és nem arra ﬁgyelek, ami nincs. Most meg az
van, hogy itt vagyok. A Sajnosbatárban több
mint húsz évig játszottam, a Presszóba akkor
hívtak, amikor a basszusgitáros, Török Gergő
Kínába költözött. Amikor elmondtam a srácoknak a tervemet, elszomorodtak, de elfogadták
a döntésemet. Újdonságokra, új közegre vágytam. Bár szeretem a stabilitást, ezzel együtt
olyan fordulóponthoz értem, aminél éreztem,
hogy egy kis különbség a korábbi éveimhez
mérve már nem elég. Kevés lett volna, mondjuk, Budapestre költözni, vagy valahova Európába. Elkezdtek más kultúrák is érdekelni.

Hogyan alakultak a baráti kapcsolataid a
váltás miatt?
A barátaim egy részével ugyanúgy tartom a
kapcsolatot, mint korábban. A Skype, a Facebook összezsugorítja a bolygót, ez a több mint
tízezer kilométer csak földrajzilag nagy távolság, de ezekkel az eszközökkel pár másodperc alatt áthidalható. A régiek mellett sok új
barátra találtam itt. Nincsenek óriási kulturális
különbségek, mivel a ﬁlippínók többnyire
keresztények, és remekül beszélnek angolul.
Nagyon kedvesek, segítőkészek.

Hogy tervezed, mennyi időre költöztél ki a
fülöp-szigetekre? mi lesz, ha honvágyad
támad?
Talán évekig vagy évtizedekig itt leszek. Ha
meg honvágyam lesz, akkor hazamegyek.
Nincs kőbe vésve semmi. Szabad és mozgalmas életet élek. Mindenkinek üzenem innen,
hogy legyen bátor. Sokan szeretnének más
életet élni, de nem lépnek, aztán egyszer csak
ott találják magukat nyugdíjasként, és megbánják, hogy nem azt csinálták az életükben,
amit szerettek volna. Én a példámmal, az életemmel inspirálni szeretném az embereket,
bátorítani őket arra, hogy merjenek álmodni,
és ne legyenek restek cselekedni.
Sz. N.

Garázsvásárt szervezünk a református Gimnáziumban április 22én, szombaton 9.00-12.00 óra között. Az összegyűjtött támogatással a pilisszentlászlói reformátusok közösségi helyének
megteremtését segítjük.
A vásár sikeres lebonyolításához tárgyi felajánlásokat kérünk és várunk, melyeket 21-én 16.00–20.00 óra között veszünk át a gimnázium aulájában. Ezek lehetnek: feleslegessé vált, de jó állapotban
lévő ruhaneműk (gyerek, női, férﬁ), játékok, sporteszközök, konyhai
és lakás felszerelési tárgyak, csecsebecsék, táskák, cipők, könyvek.
Ami nekünk megunt, másnak kincset jelenthet! Úgy jótékonykodhatunk, hogy közben megszabadulunk a felesleges holmijainktól. Szeretettel hívunk Mindenkit, akár hoz, akár visz, vagy mindkettő!
Legyünk aktív támogató részesei a második reﬁs garázsvásárnak!
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megújult a Baba-mama klub!

A Dunaparti Művelődési Házban már öt éve működő Baba-Mama Klub
szervezését idén tavasztól a Védőnői Szolgálat vette át. 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).

előadások a szentendrei
szeniorok számára

A szentendrei Aranykor központ szervezésében folytatódnak a
szeniorok szentendrei Akadémiájának előadásai a városháza
dísztermében!

Havonta különböző szakemberek meghívásával babás-mamás témákat beszélnek át a klubban, ahol a Védőnői Szolgálat egy-két munkatársa is részt vesz. A programokról, részletekről itt lehet tájékozódni:
Facebook, Szentendrei Baba-Mama Klub.

kul-Túra irodalmi barangoló
HAmvAs BÉlA nyomÁBAn

• Április 19-én 15 órától Novák Mária tart előadást Mozgás és
tánc időskorban címmel.
• május 10-én, 15 órától Szabó Endre tart előadást Vállalkozási
lehetőségek időskorban címmel.
Mindenkit szeretettel várunk, nemcsak az 50+-os korosztályt!

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). A kurzusok listája elolvasható a http://korkozpont.
szentendre.hu oldalon.

A szeniortorna és az örömtánc kurzusokra még folyamatosan
lehet jelentkezni a 06 30 692 47 46-os telefonszámon, illetve a
Geopolitika kurzusok alkalmi látogatói jeggyel (1500 forint) is látogathatóak!
Tanulni sohasem késő!

SzENTENDrEI ArANyKor KÖzPoNT

A VSzC Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai
és Páliné Szappanos zsuzsanna emlékeztek Hamvas Béla Kossuthdíjas íróra, ﬁlozófusra, esztétára születésének 120. évfordulóján,
Szentendrén, március 23-án.

2017 | április 10.
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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.

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

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/

Apátkúti erdei Általános Iskola

A Visegrád csodálatos övezetében található iskola (Apátkúti völgy 03/157., 06 26 376 998)
Waldorf iskolaként indult, majd 2012-ben bezárta kapuit. 2016 szeptemberétől a Dunakanyar oktatási Műhely Alapítvány indította újra az oktatást.
A DoM alapítványi Apátkúti Erdei Általános Iskola mindenekelőtt a kötelező kerettantervi
kínálaton túli programokat, szemléletet, gondolkodást, attitűdöt jelent. Az Apátkúti Erdei
Általános Iskolában olyan gyermekeket akarnak nevelni, akik fejlett esztétikai érzékkel rendelkező felnőttek lesznek, fogékonyak a művészetek iránt, ismerik, védik természeti környezetüket, tudnak élni jogaikkal és teljesítik kötelességüket.
A kislétszám miatt szinte mindenkinek „magántanára” van, a feladatokat így mindig az egyénekre igazítják. Az oktatás lényege az élmény alapú tanulás, nem a katedráról való ismeretközlés. Fontos teret adni a kreativitásnak, meglátni minden gyermekben azt a szellemi
és lelki kincset, amelyet ki kell bontani. Az iskola célja a kudarc elsimítása, a frusztráció kiküszöbölése, az
öröm alapú tanulás. A szokványos
tantárgyakon kívül a kínálatban találhatunk sakkot, népi játékokat, néptáncot, dráma- és társasjátékot,
kézműves szakkört. Ugyanilyen gazdag a sportélet is: íjászat, lovaglás,
kézilabda, kosárlabda, úszás. A tanulási idő reggel 9-től 15.30-ig, pénteken 14.00-ig tart. A gyerekeknek
Szentendréről és Esztergomból iskolabusz könnyíti meg a bejárást, melyen kísérő tanárral utazhatnak
reggel és a tanítás végén is.

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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Programok
kIÁllÍTÁs

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

BArCSAy TErEM
A fÉny rÉGÉszeTe
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

MŰVÉSzETMALoM
Bogdányi u. 32.
levITÁCIÓ
feLugossy László, Bukta Imre és Szirtes
János közös nagy kiállítása

BArCSAy MÚzEUM
Dumtsa u. 10.
resTArT
A laptop mint műtárgy
Megtekinthető május 21-ig, keddd-vasárnap 10.00-18.00

VÁroSHÁz GALÉrIA
Városház tér 3.
HAJÓvAl szenTenDrÉre
Kiss Adél graﬁkusművész kiállítása
Megtekinthető április végéig a hivatal
ügyfélfogadási idejében

MANK GALÉrIA
Bogdányi u. 51.
A lÁTvÁnyon TÚl
Hakan Esmer török festőművész
kiállítása
A kiállítás kurátora: Kemal orta, a Güler
Sanat Galéria vezetője
Megtekinthető április 19-ig, hétfőtől
péntekig 9 és 17 óra között, hétvégén
10 és 17 óra között

INNoArT MŰHELy GALÉrIA
Szentendre, Főtér 20.
április 21-től
Az erDő
Kopacz Mária festőművész kiállítása
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig
11.00–17.00 között

SKANzEN GALÉrIA
Sztaravodai út
skAnzen 50
Jubileumi kiállítás
Megtekinthető október 31-ig

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
mInTHA A mesÉkBen JÁrnÁnk
Szentendre más-KÉP
Dukay Barna fotókiállítása
Megtekinthető április 28-ig

PóTKULCS SzENTENDrE
Fő tér 11.
május 5. péntek 19.00
kIÁllÍTÁs-meGnyITÓ
Verebélyi Diána szürrealista, szimbolista művész festményei

SzEI GALÉrIA
a rendelőintézet felső emelete
Kanonok u. 1.
mezeI sÁnDor kIÁllÍTÁsA
Megtekinthető a rendelőintézet nyitva
tartási idejében

APÁTI GALÉrIA
Kertész u. 10.
APÁTI ABkArovICs BÉlA fesTőmŰvÉsz emlÉkkIÁllÍTÁsA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 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
április 21. péntek 18.00
InDUlJ el eGy ÚTon...
Kallós zoltán és életműve
Dr. Bereczki Ibolya, a Skanzen
főigazgató-helyettesének előadása
április 28. péntek 18.00
keleTkUTATÓInk – GermAnUs
GyUlA
Kiss Mao-Tun István vetítettképes előadása

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
Április 12. szerda 18.00
szenTenDre szAlon
Vendég: Grandpierre Attila csillagász
április 22. szombat 11.00
kÖnyvBemUTATÓ
Marte Huke: Természettörténet című
kisregénye (Napkút Kiadó, 2017)
Tor Eystein Øverås két esszéje (Napút
folyóirat 2017. 4. szám)
A norvég íróházaspárral Bancsik Ágnes
és Kovács Katáng Ferenc író, műfordító
beszélget.
Április 26. szerda 18.00
kÖnyvBemUTATÓ
Dr. S. Nagy János: Emlék-képek ónodi
Béláról
A könyvet bemutatja P. Szabó Ernő művészettörténész
május 3. szerda 18.00
zsÍros kenyÉr exTrÁkkAl
Vendég: Halász Margit író
A közönséget zsíros kenyérrel és teával
vendégelik meg a könyvtár munkatársai

szÍnHÁz

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

SKANzEN
Sztaravodai út
április 17. hétfő 16.30
szAlÓkI ÁGI nÉPzeneI konCerTJe
oFFLINE CENTEr
Ady Endre út 6.
április 17. hétfő 19.00
loCsolÓBÁl
Közreműködik a Dunazug Együttes

PóTKULCS SzENTENDrE
április 14. péntek 20:00
BUJDosÓ TrIo
Bujdosó János – gitár, Vajdovich Árpád
– nagybőgő, Németh Csaba – ütőhangszerek
április 22. szombat 20:00
TzomeT BAnD
Bogdán Márta -ének
Flaisz Ágoston – spanyolgitár
Koltai Bálint – cajon, darbukka
Schreier Norbert – szaxofon, klarinét
Hambalkó Bandi – hegedű
Szentkirályi György – udd, buzuki,
spanyolgitár, ének

ELEVENKErT
Dunakorzó11/A
április 21. péntek 20:00
A HIÁnyzene 2. BemUTATJA:
20:00 IGAzIGAz feat. ef zámbó Öcsi
21:00 PoSzTMoLETT (búcsúkoncert)
22:00 TUDóSoK
Belépő: 1000 Ft

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!)

április 10. hétfő
18:30 rÉG NEM SzErELEM (100’)(16)
20:15 ÁrTATLANoK (115’)(16)
április 11. kedd
16.45 HÁzIÚr KIADó (97’)(12)
18:30 HALÁL SzArAJEVóBAN (85’)(16)
CINEBooK SorozAT (DunaP’Art FK)
20:00 SzÍVVEL-LÉLEKKEL (103’)(12E)
április 12. szerda
16.40 rÉG NEM SzErELEM (100’)(16)
18:30 ELVESzVE PÁrIzSBAN (83’)(12)
20:00 ÖrÖK SzErELEM (105’)(16E)
április 13. csütörtök
14.00 A SzÉPSÉG ÉS A SzÖrNyETEG
(129’)(12)
16:30 TEJBEN, VAJBAN, SzErELEMBEN (125’)(16) – Emir Kusturica ﬁlmje
18.45 AMErIKAI PASzTorÁL (108’)(16)
– f: Ewan McGregor, Jennifer Connelly,
Dakota Fanning
20:40 VÉN róKÁK (96’)(12) f: Morgan
Freeman, Michael Caine, Alan Arkin
április 14. péntek
14:35 NyUSzI SULI - Az ArANyToJÁS
ÖrzŐI (79’)(6) – családi animációs ﬁlm
16.00 ÖrÖK SzErELEM (105’)(16E)
17.30 P’ArTI DALoLó - Lázár Enikővel
és Szepesi zsuzsával
18.00 MENEDÉK (124’)(12) – f :Jessica
Chastain, Daniel Brühl
20:15 BrAzILoK (95’)(12) rohonyi
Gábor és M. Kiss Csaba ﬁlmje
április 15. szombat
14:00 NyUSzI SULI - Az ArANyToJÁS
ÖrzŐI (79’)(6) – családi animációs ﬁlm
15.25 PINGVINEK VÁNDorLÁSA 2.
(82’)(kn)
16.50 BrAzILoK (95’)(12) rohonyi
Gábor és M.Kiss Csaba ﬁlmje

18.30 KINCSEM (123’)(12) Herendi
Gábor ﬁlmje – az egykori csoda lóról
20:40 VÉN róKÁK (96’)(12) f: Morgan
Freeman, Michael Caine, Alan Arkin
április 16. vasárnap
HoLoKAUSzT MAGyArorSzÁGI ÁLDozATAINAK EMLÉKNAPJA
13.30 HUPIKÉK TÖrPIKÉK - Az ELVESzETT FALU (90’)(6)
15.05 NyUSzI SULI- Az ArANyToJÁS
ÖrzŐI (79’)(6) – családi animációs ﬁlm
16:30 VÉN róKÁK (96’)(12) f: Morgan
Freeman, Michael Caine, Alan Arkin
18.10 MENEDÉK (124’)(12) – f:Jessica
Chastain, Daniel Brühl
20:20 BrAzILoK (95’)(12) rohonyi
Gábor és M.Kiss Csaba ﬁlmje
április 17. hétfő
13.30 NyUSzI SULI - Az ArANyToJÁS
ÖrzŐI (79’)(6) – családi animációs ﬁlm
14.55 HUPIKÉK TÖrPIKÉK- Az ELVESzETT FALU (90’)(6)
16.35 BrAzILoK (95’)(12) rohonyi
Gábor és M. Kiss Csaba ﬁlmje
18.15 SzÉPSÉG ÉS A SzÖrNyETEG
(129’)(12) f: Emma Watson
20:30 AMErIKAI PASzTorÁL (108’)(16)
– f: Ewan McGregor, Jennifer Connelly,
Dakota Fanning
április 18. kedd
16.00 ArANy NAP – A Költészet Napja
14.30 VÉN róKÁK (96’)(12) f: Morgan
Freeman, Michael Caine, Alan Arkin
16.20 KINCSEM (123’)(12) Herendi
Gábor ﬁlmje – az egykori csoda lóról
18:30 Az ELJÖVENDŐ NAPoK
(102’)(16) LÉLEKMozI SorozAT (DunaP’Art Filmklub)
20:15 MENEDÉK (124’)(12) – f:Jessica
Chastain, Daniel Brühl
április 19. szerda
16.25 BrAzILoK (95’)(12) rohonyi
Gábor és M.Kiss Csaba ﬁlmje
18:05 AMErIKAI PASzTorÁL (108’)(16)
– f: Ewan McGregor, Jennifer Connelly,
Dakota Fanning
20:00 TEJBEN, VAJBAN, SzErELEM
BEN (125’)(16) – Emir Kusturica ﬁlmje
április 20. csütörtök
15.00 BÉBI Úr (97’)(6) családi animációs ﬁlm
16:40 SzÍVVEL-LÉLEKKEL (103’)(12E)
18.00 NyITVA - Komjáti orsolya
selyemfestményei
18.30 TESTrŐL ÉS LÉLEKrŐL (116’)(16)
Enyedi Ildikó ﬁlmje
20:30 DESIErTo - Az ÖrDÖG
orSzÁGÚTJA (88’)(16)
április 21. péntek
16:20 BÉBI Úr (97’)(6)
18:00 A FEGyVErTELEN KAToNA
(131’)(18) – Mel Gibson ﬁlmje
20:15 ALIBI.CoM (90’)(16)
április 22. szombat
– A FÖLD NAPJA
15:00 BÉBI Úr (97’)(6)
16:45 PINGVINEK VÁNDorLÁSA 2.
(82’)(kn.) Az oscar díjas Pingvinek vándorlása, folytatása…
18.15 Az UNIVErzUM TÖrTÉNETE
(90’)(12)
20:00 MENEDÉK (124’)(12) – f:Jessica
Chastain, Daniel Brühl
április 23. vasárnap
13.30 BÉBI Úr (97’)(6)
16:45 PINGVINEK VÁNDorLÁSA 2.
(82’)(kn.)
16.35 ALIBI.CoM (90’)(16)
18.10 ÖrÖK SzErELEM (105’)(16E)
20.05 KINCSEM (123’)(12) Herendi
Gábor ﬁlmje – az egykori csoda lóról
április 24. hétfő
16.15 VÉN róKÁK (96’)(12) f: Morgan
Freeman, Michael Caine, Alan Arkin
18:00 AMErIKAI PASzTorÁL (108’)(16)
– f: Ewan McGregor,Jennifer Connelly,
Dakota Fanning
20:00 TEJBEN, VAJBAN, SzErELEMBEN (125’)(16) – Emir Kusturica ﬁlmje
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HIRDETÉS

ADÁsvÉTel

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

140 négyzetméter jó állapotú használt
cserép 80.000 Ft-ért eladó Szentendrén, a Bartók Béla u. 4 szám alatt. Tel.
06-30-440-6640.

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

ÁllÁsT kÍnÁl

Többféle pozíció, THErMAL
HoTEL VISEGrÁD**** superior
recepciós
Elvárások: hasonló környezetben
szerzett 1-2 év releváns szakmai
tapasztalat, minimum angol nyelvismeret, jó megjelenés, jó kommunikációs készség, önálló és precíz
munkavégzés, mely több műszakos beosztásban történik.
Cukrász és szakács
Elvárás: középfokú szakirányú
végzettség és minimum 1-2 éves
releváns szakmai tapasztalat.
Munkájára igényes és megbízható
munkavállalók jelentkezését
várjuk. A munkavégzés több
műszakos beosztásban történik.
Konyhai kisegítő/mosogató
Elvárás: munkájára igényes és
megbízható munkavállalók jelentkezését várjuk. A munkavégzés
több műszakos beosztásban
történik.
felszolgáló
Elvárások: vendégek magas szintű
kiszolgálása, udvarias, szakszerű
felszolgálás, rendezvények előkészítésében és lebonyolításában
való részvétel. A munkavégzés
több műszakos beosztásban
történik.
villanyszerelő
Elvárások: középfokú szakirányú
végzettség, 1-2 éves releváns
szakmai tapasztalat. Munkájára
igényes és megbízható munkavállalók jelentkezését várjuk. A munkavégzés több műszakos
beosztásban történik.
Amit kínálunk: versenyképes ﬁzetés, utazási hozzájárulás, ingyenes
személyzeti étkezés, egyéb személyzeti juttatások.
Amennyiben a hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el önéletrajzát a nagyzs@thv.hu e-mail
címre!

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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Friss nyugdíjas hölgyek ﬁgyelem!
Szentendrei kis ABC-be keresünk kisegítő munkatársnőt napi bejelentéssel.
Jó nyugdíjkiegészítés. Tel. 06-30-9528389, e-mail:
laszlojozsef49@gmail.com.

Szentendrei ékszerüzletbe angolul beszélő kolléganőt keresünk heti 2-3
napra. Tel. 06-20-367-7494.

Szentendrei éttermünkbe idegennyelvet
beszélő felszolgálót, valamint pultost
felveszünk. Korrekt bérezés, hosszú
távú munkalehetőség. Jelentkezés: maestro.szentendre@gmail.com címen
fényképes önéletrajzzal.

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

Szentendrén,frekventált belvárosi étterem munkatársakat keres felvételre
hosszú távra. Lendületes csapatunkba
szakács, konyhai kisegítő, pultos,felszolgálók jelentkezését várjuk. Tel. 0670-529-2242.

Pék kerestetik! Szeretnél az ország
egyik legklasszabb kézműves pékségének szentendrei egységében dolgozni?
Ha jó pék vagy, tudsz önállóan dolgozni,
szereted az igazi kovászos kenyeret és
a kihívásokat, várunk csapatunkba! Az
info@basilico.hu email címre küldd el
jelentkezésed, leveled tárgya legyen:
szuperpék. Tel. 06 30 373 9027.

eGÉszsÉG

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

Gerincszerviz jáde köves masszázságyon az ÚjraFitt Masszázskuckóban.
További szolgáltatásaink: talpmaszszázs. Flabélos. Bioptron fényterápia.
Bejelentkezés: 06-20-526-8909.

Érszűkület kezelés, nehézjárás, görcs –
széndioxid-kezelés. Tel. 06-30-3401392.
Akupunktúra magánrendelés a
Szent-endrei rendelőintézetben.
Fogyókúra támogatása, allergia
kezelése, fájdalomcsillapítás. Bejelentkezés: 06-30-831-1934. rendel: dr Bor Márta allergológus,
immunológus. www.bormarta.hu

Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak kezelése, teljes testmasszázs.
Szakrendelőnkben vagy az Ön otthonában! Csipak zoltán gyógymasszőr, 0620-595-3057.

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

Természetgyógyász rendelés a Veltmed
Egészségközpontban: 06-30-183-4327.

kIADÓ lAkÁs

Kiadó Szentendrén 120 nm alapterületű, 3 szintes családi ház, akár
szintenként is. Csendes helyen,
HÉV-állomáshoz közel. Tel. 06-70561-2207.

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

lAkÁs, InGATlAn

Surányban felújított ház gyönyörű kerttel 11,9 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-70600-1807, www.iranysurany.hu.
Eladó Szentendrén 3 szintes, 120
nm alapterületű családi ház csendes helyen, HÉV-állomáshoz közel.
Tel. 06-70-561-2207.

Összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel. 06-30605-7199.
Szentendrén, Szarvashegyen örökpanorámás, 1601 nm-es ingatlan, áron alul
eladó. Víz, villany van, 50 nm kőház,
nagy terasz, víztárolóval, gyümölcsössel. Irányár: 16,5 millió Ft. Web:
telek.dago.hu Tel. 06-30-602-0232.
Szentendrén 460 nm-es, panorámás
építési telek magánszemélytől eladó.
Irányár: 13,5 millió Ft. Tel. 06-20-4173536.

Hévíztől 7 km-re kis nyaraló (szoba,
konyha, terasz, pince) 1.550.000 Ft-ért
eladó. Tel. 06-20-386-9498.

Szentendre, Boldogtanyán 4100 nm-es
külterületi ingatlan eladó. Tel. 06-30850-8591, 06-20-335-5190.

rÉGIsÉG

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.

A fIGyelJ rÁm ! közhasznú
egyesület
pomázi telephelyre könnyű
betanított ﬁzikai munkára
munkatársakat keres.
kizárólag megváltozott
munkaképességűeket
keresünk!
Érdeklődni lehet:
06-70-430-5481
telefonszámon

szolGÁlTATÁs

Magánházaknál éves takarítást, ablaktisztítást, takarítást vállal cégünk. Ha fáradt vagy elfoglalt, hívjon bizalommal.
Tel. 06-70-284-3387.
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. 06-20-349-2224.
Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70578-1468.

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

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

TÁrskereső

Társát keresi szentendrei úr komoly
kapcsolatra 170/75/60. Tel. 06-70-4169321.

üDülÉs

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

üzleT

Szentendre központjában pinceétterem
kerthelyiséggel kiadó. Tel. 06-20-4371153.
Szentendre belvárosi (Fő tér) 60 nm-es
üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-30-2966962.

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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SPORT

Tavaszi pingpongsikerek

Április elseje igazi pingpong-bolondoknak való programot hozott. Az
Eurokapu SE két izbégi utánpótlás játékosa végigverte a mezőnyt Az
amatőröknek szervezett versenyen olyan ﬁatalok indulhattak, akik még
sosem indultak országos ranglista versenyen. A versenyt Dunaharaszti
Asztalitenisz Szakosztálya szervezte, az indulók száma pedig mindenkit meglepett, 123 ﬁatal indult. Mivel pedig sokan az “idősebbek” közé
is nevezhettek, összesen több, mint 200 nevezés érkezett a kilenc versenyszámban.

eB-n mutatkoznak be a kenguruk!

A Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK tehetséges versenyzői lelkes
szponzorokat keresnek a Portugáliában, idén júliusban megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra!
A csapat kijutását az EB-re az alábbi számlaszámon lehet támogatni:
11742087-20082769.

kirándulók ﬁgyelmébe:
buszjárat Dömörkapura

elérkezett a nyári időszámítás időszaka, indul a 2014-ben a turista
társadalom, a Pilis Parkerdő zrt. és a Duna–Ipoly nemzeti Park Igazgatóság közös kérésére visszaállított szentendre–Dömörkapu hétvégi buszjárat.

A busz abban az esetben közlekedik, ha a járatra a menetjegy a Volánbusz bármely pénztárában elővételben (legkésőbb az utazás napján 9:00-ig Szentendrén) megváltásra került. A busz Szentendréről
9:10-kor indul Dömörkapura, Dömörkapu állomásról 17:25-kor indul
vissza Szentendrére. Kiváló családi program busszal kiutazni Piliszszentlászlóra, onnan a közforgalom elől lezárt erdei műúton lesétálni
a Bükkös-patak völgyébe, azon át Dömörkapura, s onnan a késő délutáni busszal visszatérni Szentendrére.
Április 29-én szintén megkezdi szezonális, hétvégi közlekedését a
(Szentendre –) Visegrád – Fellegvár – Nagy-Villám – Kis-Villám buszjárat is.

Az Eurokapu SE Szentendre négy játékost nevezett, és mindenki kiválóan teljesített. Két izbégi játékos viszont külön is nagy dicséretet érdemel. Az Izbégi Áltlalános két hetedikese, Bálint Barnabás és
zsengellér Dániel nem csak asztaliteniszből, de kitartásból is csillagos
ötöst érdemel. A többiekkel együtt ők is reggel hétkor indultak a versenyre, ám akkor még nem számítottak arra, hogy ekkora mezőny gyűlik majd össze. Csak este 22:00 után értek, de előtte még a nap
legutolsó mérkőzését a legnépesebb szám döntőjében egymással is
megvívták! A csoportmeccsekkel és az egyéni küzdelmekkel együtt
mindketten nagyjából 10-10 mérkőzést játszottak. Ez már önmagában
is komoly terhelés, felnőtt-versenyeken már 5-6 győzelemmel is érmet
lehet nyerni. Amiből a mieinknek négyet is sikerült!

Az EUroKAPU SE-t 4 ﬁatal képviselte:
Bálint Barnabás (2004 – Izbégi Ált. Isk.); a 2002-2003-as kategóriában
is indult, megnyerte mindkét számot, 100%-os teljesítménnyel!
zsengellér Dániel (2003 – Izbégi Ált. Isk.) a 2000-2001-ben születettek
között is indult, mindkét számában második helyezett lett.
Pászti zalán (2007 – Szentistvántelepi Általános Iskola), a 2006-ban
születettek között is indult, csoportelső lett, a legjobb nyolcba jutott a
számaiban.
Sándor György (2005 – Barcsay Ált. Isk.) sajnos nem tudta végigjátszani a számait, csoportelsőként kellett feladni a küzdelmeket 16:30kor, mert egyéb elfoglaltsága is akadt erre a napra, és nem tervezett
ilyen hosszú versennyel.
A teljes eredménylista a Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség weboldalán.
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