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pályázat
Ingatlanpályázat
szentendre város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú 4486/1, 4487, 4488, és
4491 hrsz-ú, Pap-szigeten található ingatlanok hasznosítására.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2018.
február 19. 11 óra 00 percig (Városház
tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Minden
szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási
Irodán vehető át és a https://szentendre.hu/felhivas-pap-szigeti-ingatlanok-hasznositasara/ címről tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

közérdekű

Gondozási Központ szentendre
pályázatot hirdet

• szociális étkeztetés szakfeladatára adminisztrátor-segítő munkakör betöltésére közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan időtartamra,
részmunkaidőbe (heti 20 óra)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény pénzkezelő-adminisztrátorának segít az
adminisztrációs feladatok ellátásában.
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium,
érettségi bizonyítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz és motivációs levél, végzettség
másolata, erkölcsi bizonyítvány.
Benyújtási határidő: február 26.
• Hajléktalanellátás szakfeladatra szociális segítő munkakör betöltésére
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan időtartamra, teljes munkaidő
Pályázati feltételek: szociális végzettség megléte: szociális gondozó, szociális gondozó és
ápoló, pszichiátriai gondozó, gerontológiai gondozó, szenvedélybeteg-gondozó,szociális gondozó és szervező, szociális asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, iskolai végzettség másolata, erkölcsi bizonyítvány.
Benyújtási határidő: április 2.

• Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye és nappali
melegedője Hajléktalanellátás szakfeladatra 2 fő
takarítót
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan időtartamra, részmunkaidőben (heti 20 óra)
Pályázati feltételek: 8 általános iskola
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány.
Benyújtási határidő: április 2.
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• Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye és nappali
melegedője Hajléktalanellátás szakfeladatra
szállóvezető, szociális- mentálhigiénikus munkatársat
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan időtartamra, teljes munkaidőben
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és egy újonnan létrejövő hajléktalanok nappali
melegedőjének irányítása, ill. a feladatellátásban
való részvétel.
Pályázati feltételek: Felsőfokú szakképesítés,
szociális végzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz és motivációs levél, végzettség
másolata, erkölcsi bizonyítvány.
Benyújtási határidő: április 2.

• Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye Hajléktalanellátás 2 fő szociális segítőt
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan időtartamban, teljes munkaidőben
Pályázati feltételek: Szakképesítés megléte, szociális gondozó, szociális gondozó és ápoló, pszichiátriai gondozó, gerontológiai gondozó,
szenvedélybeteg-gondozó,szociális gondozó és
szervező, szociális asszisztens.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz és motivációs levél, végzettség
másolata, erkölcsi bizonyítvány.
Benyújtási határidő: április 2.

a pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton a Gondozási Központ Szentendre címére (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.
Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com
címre vagy személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Szentendre, Sztaravodai út 2.
További információ: 06/26-311-964, Kecskésné
Sipos Andrea intézményvezető

általános segélyhívó – 112
mentők – 104

mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

tűzoltóság – 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018
rendőrség – 107

rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás – r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő -r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László – c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre – r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc – c. r. zászlós
Polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Simonyi Zsolt +36-30/6212600, alelnök: Cziferi István, titkár: Mendzsák István

szentendrei járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

dmrv +36 27 511 511
elmŰ +36 40 383 838
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
tIGáz +36 26 501 100
magyar telekom nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198
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

orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
HÉTKÖZNAP, HÉTVÉGÉN, ÜNNEPNAP:
24 óráS orVoSI ÜGyELET MŰKÖDIK.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap 9-13-ig,
nem szentendrei gyermekek esetén a helyileg illetékes
ügyeletet kell keresni.

Gyógyszertári ügyelet
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óráTóL 380 FT
Hétköznap (a Kálvária Gyógyszertár nyitva este
9-óráig.)
Este 9-órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u.1. T:500-248
Kedd Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4. T:310-868
szerda Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T:505-779
Csütörtök Vasvári Patika
Szentendre, Sas u.10. T: 303-825
Péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy.u.20. T:319-354
szombat Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796
vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796
Vasárnap ESTE 9 órától Ügyeletes
január 28. Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u.1. T:500-248
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

fejlesztések, felújítások, új beruházások
2018 | január 29.
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Összeállításunkban a 2017 év folyamán szentendrén történt beruházásokat, kisebb-nagyobb felújításokat gyűjtöttük össze tematikus csoportosításban. az önkormányzat tavaly a korábbi éveknél több forrást fordított fejlesztésre, a nagy beruházások helyett inkább azt tartva szem
előtt, hogy minden városrészben javuljanak az ott élők életkörülményei.

megnyert pályázatok

• 156,6 millió forint támogatást nyert Szentendre KEHoP pályázata. A támogatásból
három közintézmény – II. rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium, Izbégi általános Iskola, Gyermekorvosi rendelő –
energetikai korszerűsítése valósult meg. A
beruházáshoz 29,1 millió Ft-tal járult hozzá az
önkormányzat.
• Közel 245 millió Ft-ot nyert a város a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán 30 millió forint önerővel, így csaknem 300 milliós
beruházással mintegy 8 km-es összefüggő
kerékpárút-hálózat épül ki a közeljövőben a
HÉV – Püspökmajor lakótelep – Bükkös patak
– Izbég – Belváros között.
• 150 millió forintot nyert az önkormányzat
útfelújításra a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán, melyből már megújultak a
Móricz Zsigmond, a Bimbó és a Barackvirág
utcák, illetve 2018-ban a Vasúti villasor egy
szakasza.

Kátyúzás

2017-ben rekord mennyiségű kátyúzás történt: míg 2015-ben 3800 nm, 2016-ban 5500
nm kátyús útfelületet szüntettek meg, 2017ben 8-9000 nm-t.
A Városi Szolgáltató NZrt. 2017. évi fejlesztése az ún. repedésjavító eszköz, mellyel a kátyúk kialakulásának folyamatát tudják
lassítani.

1+1 pályázat

• Megújult a Barackos út 230-235. számú házaknál lévő szakasz; a Dália utca a járdával
együtt, az Angyal utcai macskaköves járda 20
méteres szakaszon, a Tarsoly utca 50 méteres
szakasza, a Szöcske utca 60 méteres szakasza, a Pannónia utcában 23 méteres járdaszakasz, a Szentendrei Evangélikus Zenei óvoda
előtti járdasziget és parkoló.

földút-program

2017-ben 13 földút újult meg: a Jobbágy, a
Klapka György, az orgona, az Üstökös, a Puskin, a Szamóca, a Muﬂon, a Galóca, a Kaptató,
az Akácfa, a Horgony és a Sellő utca, illetve a
Vanília utca eleje. A beruházás összköltsége
bruttó 69,42 millió Ft.

járda- és lépcső építés

• Megújult a háziorvosi rendelő előtti, 20 méteres rossz állapotú járdaszakasz.
• Új támfal és lépcső épült a Csend utca –
Tábor utcai torkolatnál.
• Járda, lépcső és rámpa épült a Duna-korzó
déli szakaszánál, a Kacsakőnél.
• A Barackos úton összesen 450 méter hoszszúságban épült járda, a beruházás keretében
három buszmegálló aszfaltburkolatot kapott.
• Megújult a Vasúti villasoron a Szatmári és a
Harkály utcák közötti járdaszakasz.
• Járda épült a János utcában.
• Járda épült a Szentlászlói úton a Sas utca és
a Füzes köz között.
• Járda épült a Dózsa György úton aknafedlapcserével, aknajavítással és akadálymentesítéssel.
• Megújult a lépcső és a járda a Jobbágy utcában.
• Járdát javítottak a Barcsay iskolánál, a Fehérvíz utcai parkolónál pedig lépcsőt alakítottak ki.

Út- és hídépítés

• Megerősítették a római sánc utca burkolatát
a Dunakanyar körút és Acél utca közötti szakaszon.
• Felújították az Egres utcai hidat, valamint 50
méteres vonzáskörzetében az utat és a közvilágítást. A régi híd teherbírása 3,5 tonna volt,
az új, kiszélesített híd alkalmassá vált 40 tonnás járművek közlekedésére is.
• Mart aszfaltos burkolatot kapott a Lövész utca,
melynek során közmű-kiváltásra is szükség volt.
• Felújították a Bükkös-patak két – Eötvös és
Vajda utca – megrongálódott gyalogos hídjait.
A Szmerdán-híd szerkezetének károsodása
miatt meg kellett erősíteni a kőboltozatot is.
A helyreállítást kormányzati vis maior támogatással, saját beruházásban végezte a város.
• Megújult a Fürj utca alsó szakasza, valamint
a Sztaravodai úti áteresz.
• Kisebb felújítások, javítások történtek a Kálvária út 57-60. előtt, a Kálvária út Fehérvíz és
János utca közötti szakaszán, a Kondor B. utcában, a Katona József utcában, a Török Ignác
utcában és a Szmolnyica sétányon.
• A Szentlászlói út Forgács utcai csatlakozásánál felújították a szervizutat és a járdát.
• Felújították a Fülemüle utca burkolatát 70
méteres szakaszon.

• Új aszfaltréteget kapott a Duna-parti kerékpárút a Határcsárda és a Sztelin-patak közötti
szakaszon, 740 méter hosszan.
• Megkezdődött a Vasúti villasor – HÉV végállomás P+r parkoló kiépítésének első üteme.
A projekt három ütemben valósul meg: • I.
ütem: zúzott köves parkolófelület kiépítése
mintegy 3000 négyzetméteres területen; • II.
ütem: a Vasúti villasor kopórétegcseréje és
körforgalom kiépítése; • III. ütem: a terv teljes
körű megvalósítása.

Csapadékvíz-elvezetés

Vízelvezetés történt: a Gesztenye utca – Fűzfa
utcai csomópontban; Teátrum parkolóban; a
Pipiske utcában; a Vasvári úti Tagóvodától a
Pipiske utcáig, illetve elkészült a Bogdányi
utca és környékének csapadékvíz-elvezetésének II. üteme.

Épületfelújítás

• Megújult a Kossuth Lajos utca 15. számú ház
homlokzata.
• Korszerűsítették háziorvosi rendelőt a 24
órás ügyelet biztosítása érdekében.
• Felújították a Kucsera utca 5. szám alatti önkormányzati ingatlan tetőszerkezetét.
• Felújították a Bükkös part 27. sz. alatti háziorvosi rendelő bejárati kapuját és gépkocsi
behajtóját.

Korszerűsítés

• Korszerűsítették a Hamvas Béla utca 20-30.
szám előtti utcai távhővezetéket. A korszerűsítéssel kapcsolatos munkák érintették a
nyomvonalon lévő fákat és cserjéket is.
• Kilenc új kamerával bővült a térﬁgyelő-rendszer az alábbi helyszíneken: Barackos u. – Kömény u. régi buszfordulónál, a Barackos u. –
Tátika u. kereszteződésénél, az Ipar utcában
(3 db), a Cseresznyés u. – Pismány u. sarkán,
az Ady E. u. – Várkonyi Z. u., az Ady E. u. – Barackvirág u. sarkon és a Boldogtanyai utcában. A kamerarendszer bővítésének fő célja a
szabálytalan behajtások ellenőrzése, illetve
szelektív tárolók környezetének ﬁgyelése.
A beruházás értéke bruttó 5,19 millió Ft.
• Felújították a honvédségi zsilipet.
• Mederkorrekciót végeztek az Eötvös utcai
hídnál.
Folytatás a 4. oldalon
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Közvilágítás

• Két új világítótestet szereltek fel a Barcsay
iskola főbejáratánál. A világítótestek kiépítésének munkadíját az önkormányzat, az anyagköltséget az iskola ﬁnanszírozta.
• Öt új villanyoszlopot telepítettek a Csermely
utcába.
• Fejlesztették a közvilágítást a pismányi Csermely utcában.
• Napelemes lámpákat szereltek fel a Szabadságforrás buszmegállónál és a Tegez utcai
buszmegállóknál.
• Napelemes kandelábert telepítettek a Vasvári utcai játszótérre.

Parkosítás, játszótér,
környezetszépítés

• Játszóeszközöket cserélték a Vasvári Pál
utca – Nyár utca közötti területen.
• Parkosították a 2016-ban renovált Toldy
pince környezetét.
• A Postás-strandon megtörtént a vandalizmus okozta károk rendbehozatala.
• Befejeződött a Posta előtti tér felújításának
II. üteme (térkövezés, új évelőágyak kialakítása, hulladékgyűjtő, biciklitároló, padok
elhelyezése).
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• Üzembe helyezték a Duna-korzón a riverside
elnevezésű többfunkciós úszóművet két szentendrei vállalkozó beruházásban. Az önkormányzat hozzájárulása 2,54 millió Ft, valamint
a terasz napágyainak megvásárlása.
• Megújult a Daru-piac tér növénytelepítéssel,
ülőfelület kialakításával.
• Megújult az Angyal utca – Bartók Béla utca
kereszteződésénél lévő zöldfelület.
• Felújították a Szűcs József utcai játszóteret.
• Folytatódott a Patak utca – Stromfeld Aurél
utca – Móricz Zsigmond utca kereszteződésénél található zöldfelületen a parképítés sziklakert kialakításával, növénytelepítéssel,
utcabútorok kihelyezésével.
• Műfüves sportpálya épült a Barcsay Jenő általános Iskola melletti focipályája helyén.
• A Postás strandon szabadtéri röplabdapályát
alakítottak ki az önkormányzat támogatásával, a Szentendrei Kinizsi Honvéd Egyesület
segítségével.
• Fedett várakozóhelyet építettek a révkikötőnél. A beruházás pályázati forrásból, illetve az
önkormányzat és a révet üzemeltető Pásztor
révhajó Kft. összefogásával valósult meg.
• rusztikus közkutat telepítettek a Czóbel
parkba, padot helyeztek ki a Művész téren.
• áthelyezték a Sztaravodai út elején lévő
téren álló szerb ortodox keresztet a Vasvári

Házszámtáblák ellenőrzése

szentendre több utcájában is problémát jelent az ingatlanok beazonosítása a házszámok nem megfelelő feltüntetése miatt. azon utcákban, ahol a házszámok felülvizsgálata már megtörtént, és az
egyszerűbb tájékozódást megkönnyítő, házszámokkal is ellátott közterületnév-táblák már kihelyezésre kerültek, az önkormányzat átfogó
ellenőrzésbe kezd.
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Bizonyára Önnek is sok bosszúságot okozott már magánéletében, vagy
munkájának ellátása során, amikor nem talált meg egy-egy címet.
Szentendre város több utcájában is problémát jelent az ingatlanok beazonosítása a házszámok nem megfelelő, nem kellőképpen látható feltüntetése miatt.
A tájékozódást segítő táblák hiánya megnehezíti a betegszállítók, postai kézbesítők, mentők, tűzoltók és egyéb közszolgáltatók munkáját is.
Ennek javítása érdekében – a központi jogszabályok alapján jegyzői
hatáskörbe utalt feladatot ellátva – azon utcákban, ahol a házszámok
felülvizsgálata már megtörtént és az egyszerűbb tájékozódást még in-

utcai elágazás előtti járdaszigetre. A kereszt
restaurálása és áthelyezése a szerb és a
szentendrei önkormányzat összefogásával
valósult meg.
• Bozótirtás és tereprendezés után autóval is
megközelíthetővé vált a Kulacs utca.
• A Dumtsa emlékév alkalmából restaurálták a
régimódi Vendéglő falán lévő utcanévtáblát.

Közlekedés

• oldalparkolót építettek ki a Posta előtti tér
mentén 75 méter hosszan.
• Közel 60 db pollert helyeztek ki a római sánc
közben.

dunyha Program

2017-ben fejeződött be a Dunyha Program,
melynek köszönhetően közel 1 milliárd Ft értékű fejlesztés valósult meg a városban. Az
önkormányzat az „otthon Melege” program
energetikai korszerűsítési pályázatán induló
társasházakat támogatta, illetve a lebonyolítás szervezésében is segítséget nyújtott a projektmenedzseri munkával. A Dunyha Programban 26 társasház indult a rózsakert-, a
Püspökmajor- és a Dózsa György úti lakótelepen, s 2017 végére 24 épület felújítása rendben lezárult.

kább megkönnyítő, házszámokkal is ellátott közterületnév-táblák már
kihelyezésre kerültek, az önkormányzat átfogó ellenőrzésbe kezd.
Kérem, hogy 2018. január 31. napjáig gondoskodjon az ingatlan házszámának Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a
közterület- és településrész-nevek megállapításáról, valamint a házszámozás rendjéről szóló 20/2016. (VI.20.) önkormányzati rendeletének 11. §-a szerint az épületen való feltüntetéséről, amennyiben az
korábban még nem történt meg, vagy nem a megfelelő házszámot tartalmazza.
Az ellenőrzésre váró utcák a következők: Barackos út, Sztaravodai út,
Cseresznyés út.
Felhívom a ﬁgyelmét, amennyiben fenti kötelezettségének nem tesz
eleget, 50 000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható vagy a hatóság
hivatalból eljárást indít, melynek keretében természetes személyek
esetén tizenötezer forinttól kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén húszezer forinttól
kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
Kérem Önt, hogy a házszámtábla kihelyezésével tegyen eleget a rendelet előírásainak.

pályázat

Dr. GErENDáS GáBor
JEGyZő

szentendre önkormányzata pályázatot ír ki önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyben történő értékesítésére (dunakorzó 3., Bogdányi 17.).

Pályázat beadásának határideje: március 6. 9:00
Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató,, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon

testületi hírek
2018 | január 29.

a január 18-i testületi ülés főbb hírei

arculati kézikönyv

A képviselő-testület megbízásából, a főépítész irányításával elkészült a településképi arculati kézikönyv, melynek előzetes partnerségi
egyeztetése szeptember 18-tól október 11-ig
tartott, a véleményezési szakasz pedig – az
államigazgatási és partnerségi egyeztetéssel
– december 6-tól 31-ig. Ebben az időszakban
december 13-án lakossági fórumot, december
19-én pedig szakmai fórumot tartottak. A képviselők most elfogadták az államigazgatási
szervek és a partnerek véleményeire adott
szakmai válaszokkal egybedolgozott Településképi arculati kézikönyv végleges változatát.

szeI, fmC

A Képviselő-testület tavaly decemberi döntése
alapján Szentendre Város Egészségügyi Intézményei önálló gazdasági szervezete megszűnt, feladatait 2018. január 1-jétől a
Ferenczy Múzeum Centrum látja el. A két intézmény vezetői előkészítették a gazdasági
szervezeti feladatok ellátásával kapcsolatos
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodást, melyet a testület jóváhagyott. A Jóléti, illetve a Kulturális és
Turisztikai Bizottság a februári ülésükön tárgyalják az intézmények SZMSZ-módosítását.

szeI-pályázat

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
az Egészséges Budapest Program keretében
orvostechnikai-, épületgépészeti- és informatikai fejlesztést szeretne megvalósítani közel
170 millió Ft értékben. A képviselő-testület támogatta az intézmény pályázatát, melyhez
önerőként 17 millió Ft-ot biztosít.

zajrendelet módosítása

Módosították a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló rendeletben a mozgó zajforrások üzemeltetésére vonatkozó paragrafusokat, mivel több lakossági bejelentés is érkezett a mozgó zajforrással, hirdetési célokra
használt hangosító berendezéssel végzett tevékenységekkel kapcsolatban, emellett gyakori panasz, hogy a hirdetők engedély nélkül
vagy a rendeletben meghatározott időtartamon kívül folytatják zajos tevékenységüket. A
módosítás következtében ezentúl a város közigazgatási területén tilos a mozgó zajforrás és
hirdetési célokra használt hangosító berendezés üzemeltetése. A módosítással egyidejűleg
pontosították a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2016-os önkormányzati rendeletet is a két jogszabály közötti összhang
megteremtése érdekében.

szövetkezeti tagság

A Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális
Szövetkezet elnöke azzal a kéréssel kereste
meg az Önkormányzatot, hogy együttműködő
partnerként lépjen be szövetkezetbe. A Dunakanyar-Pilis HTSzSz 2013-ban alakult, célja,
hogy a térség helyi élelmiszer és kézműves
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termelőivel, alkotóival együttműködve a termékek, alkotások minőségére és piaci jelenlétre ﬁgyelő közösséget hozzanak létre és
támogassanak. A képviselők hozzájárultak,
hogy az önkormányzat belépjen a szociális
szövetkezetbe.

együttműködési megállapodások
felülvizsgálata

A szentendrei önkormányzat 2016. januárjában kötött megállapodást a Cigány, a román,
a Horvát, a Szlovák, a Lengyel, a Szerb és a
Görög Nemzetiségi Önkormányzatokkal, melyek tartalmát most azzal módosították, hogy
számukra havonta igény szerint, de legalább
harminckét órában ingyenes helyiséghasználati jogot biztosítanak a Polgármesteri Hivatal
épületében, illetve, hogy a nemzetiségi önkormányzatok a hivatal közreműködésével gondoskodnak a belső ellenőrzésről szóló
szerződések megkötéséről.

általános iskolai felvételi
körzethatárok

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Hatósági Főosztálya kérésének megfelelően a képviselő-testület a tavaly októberi
ülésén már véleményezte a 2018/2019. tanévre elkészített általános iskolai felvételi körzethatárokat, az akkor tett változtatások
átvezetésre kerültek a felvételi körzethatárokon, s a képviselők jóváhagyták a megküldött
anyagot.

ellenőrzési terv

Az adóhatóság – az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján – a törvényekben és
más jogszabályokban előírt kötelezettségek
teljesítésének megállapítása érdekében ellenőrzést folytat. A 2017. év ellenőrzési tevékenységével kapcsolatos részletes beszámolót,
illetve a 2018. évi ellenőrzési tevékenységre
vonatkozó javaslatot a testület elfogadta.

a biztonságos átkelőhelyekért

A TESZ képviselőcsoportja előterjesztést készített azzal a céllal, hogy a szentendrei útszakaszokat keresztező gyalogátkelőhelyek
megfeleljenek a biztonságos átkelést lehetővé
tévő követelményeknek és szabványoknak. A
tapasztalatok alapján városunkban ugyanis
több helyen szükséges javítani az átkelőhelyek megfelelő láthatóságán a közvilágítás fejlesztésével. A közvilágítás megújítására
vonatkozó műszaki tervdokumentáció készítése már folyamatban van, így a képviselőtestület úgy határozott, hogy a dokumentumot
annak elkészülte után megvizsgálja, és ennek
előterjesztésére kérte fel a polgármestert.

Bravos aréna

A Bravos Sport Kft. többfunkciós sportcsarnokot kíván építeni a Kalászi út 3. szám alatti területen öt ingatlan összevonásával. A
tervezett fejlesztés érdekében a képviselők
hozzájárultak a Szentendre Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításához, melynek tervezési költségét a Kft.
vállalta. A területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánították, így a szabályozási korrekciót tárgyalásos eljárás keretében végzik.

A fejlesztő szándékai szerint az épület Szentendre déli városkapujának meghatározó,
„landmark” jellegű épülete lesz. Az alaprendeltetése kosárlabdasport-funkció, melyet további sport- és kapcsolódó rendeltetések
egészítenek ki: kézilabda, ritmikus sportgimnasztika, küzdősportok; rendezvényterem; étterem főzőkonyhával, kávézó; ﬁtnesz- és
erőnléti termek; sportrehabilitációs egység
szálláshelyekkel, vendégszobákkal, irodák.
FELHÍVáS PArTNErSÉGI EGyEZTETÉSrE

szÉsz módosítás
Bravos arÉna sportcsarnok
fejlesztés kapcsán

TISZTELT PArTNErEK!
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a Bravos
Sport Kft. BrAVoS ArÉNA néven sportcsarnokot kíván építeni a Szentendre, Kalászi út 3.
szám alatti, 11244/2 – 11244/5, 11252 hrsz-ú
ingatlanok összevont területén, többfunkciós
létesítményként.
Az alaprendeltetés kosárlabda sport funkció,
melyet további sport és kapcsolódó rendeltetések egészítenek ki.
A fejlesztő szándékai szerint az épület Szentendre déli városkapujának meghatározó,
„landmark” jellegű épülete lesz.
A tervezett fejlesztés szükségessé teszi
Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ)
és Szabályozási Tervének (SZT) módosítását.
A Bravos Aréna fejlesztés területét a Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, ezáltal lehetőség nyílik a vonatkozó
szabályozási korrekciót tárgyalásos eljárás
keretében elvégezni.
az eljárás kapcsán meghirdetem
a PartnersÉGI eGyeztetÉst
2018. február 5–22. közötti időszakra.
Véleményező partnerek: Szentendre lakossága, a városban működő egyházak, valamint
az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek.
A véleményezési anyag elektronikusan Szentendre Város honlapján a
Városfejlesztés/ Főépítészi Kabinet: településkép, városrendezés/ Partnerségi egyeztetések
menüpont alatt 2018. február 5-től érhető el.
a partnerségi véleményezés részeként
laKossáGI fÓrumot tartunk
2018. február 14-én (szerdán), 17:00 órától.
Helyszín: városháza díszterme
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
A településrendezési eljárás véleményezési
szakaszában a véleményezési anyaggal kapcsolatos partneri észrevételeket, javaslatokat
írásban 2018. február 22-ig várjuk.
A partneri vélemények, észrevételek benyújtása az alábbi formában lehetséges:
- Aba Lehel főépítésznek címezve papír alapon, vagy
- a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre
való megküldéssel, vagy
- a lakossági fórumon szóban és azt követően a fenti dátumig írásban,
az észrevételben megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai
és e-mail címét, lehetőség szerint telefonszámát.
VErSEGHI-NAGy MIKLóS
PoLGárMESTEr
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Tisztelt Választópolgárok!

Köztársasági elnök úr az országgyűlési
képviselők választásának időpontját 2018.
április 8. napjára, vasárnapra tűzte ki.

Az alábbiakban szeretném felhívni szíves
ﬁgyelmüket a választáshoz kapcsolódó néhány fontosabb tudnivalóra.

Az országgyűlési képviselők általános választásán választójoggal rendelkezik minden
nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, vagy akit a bíróság kizárt a választójogból, mert annak
gyakorlásához szükséges belátási képessége
nagymértékben csökkent vagy teljes mértékben hiányzik.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018.
február 9-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2018.
február 19-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Aki
2018. február 9-ét követően kerül a település
szavazóköri névjegyzékébe, arról a választópolgárt a helyi választási iroda tájékoztatja értesítő átadásával vagy megküldésével.
Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási
irodától új értesítőt igényelhet. A választás kitűzésétől a névjegyzék 2018. április 6-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzék adatait a
törvényben meghatározott adatok kivételével
bárki megtekintheti a helyi választási irodában. A szavazóköri névjegyzék adatairól – a
szavazókörbe kerülő kinyomtatott példányon
kívül – másolat nem készíthető.

A választási eljárásról szóló törvény által létrehozott központi névjegyzék tartalmazza a
választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését.

XXXII. évf. | 2. szám
a) nemzetiséghez tartozás

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki valamely Magyarországon
honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát,
lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin,
szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, legkésőbb 2018. március 23. 16.00 óráig kérheti
nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel
mellett megjelölheti, hogy annak hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. Ebben az esetben a választópolgár a
pártlista helyett nemzetiségének országos önkormányzata által állított listára szavazhat az
egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi önkormányzat nem állít nemzetiségi listát, a nemzetiségiként regisztrált választópolgárok is a
pártlistára szavaznak.
b) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát
kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Brailleírásos sablont kapjon a szavazás napján,
(igénylésének határideje 2018. március
29. 16-óra)
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson.
c) személyes adatai kiadásának megtiltása

A jelöltek és jelölő szervezetek kérhetik, hogy
választási kampány céljára a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja
át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai választási kampány céljára átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem
kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet,
átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna
iránti kérelmet is benyújtani.

szavazás külföldön

Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb
2018. március 31-én 16.00 óráig kell kérnie
felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási
iroda vezetőjétől.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne
szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én
16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, hogy a külképviseleti névjegyzékből törölje, és vegye vissza a
lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe.

szavazás magyarországon,
a lakóhelytől távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van
arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet
terjesszen elő. (átjelentkezésre településen
belül is van lehetőség, azonban a választópolgár ebben az esetben kizárólag a kijelölt, 2-es
számú szavazókörben adhatja le szavazatát,
illetve ebből a szavazókörből igényelhet mozgóurnát.)

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2018.
április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a lakcíme szerinti helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis
a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy
más település szavazóhelyiségében szeretne
szavazni, 2018. április 6-án 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi választási
iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme
módosítását vagy visszavonását.

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a
lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján és az országos listás
vagy nemzetiségi listás szavazólapon szavaz.

szavazás mozgóurnával

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig a
helyi választási irodához, a szavazás napján
15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz
nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével és aláírásával ellátott bejelentésben!

FoNToS SZABáLy, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen
és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert csak ebből a
szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló
bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.
a fenti kérelmek benyújthatók

• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
• levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve,
• online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu/ Városháza/ Választások/ országgyűlési képviselő választás 2018.
menüpont alatt, valamint a Nemzeti Választási
Iroda honlapján a www.valasztas.hu címen is.
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szavazókörök

A Szentendrén lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, alábbi szavazóhelyiségben
adhatják le szavazataikat:
001. szavazókör:
Hold utcai tagóvoda, Hold utca 10.
002. szavazókör:
Védőnői Szolgálat, Dunakorzó 18.
003. szavazókör:
Pannónia utcai óvoda, Pannónia u. 5.
004. szavazókör:
Szentendrei Járási Hivatal, Dózsa György út 8.
005. szavazókör:
református óvoda, Vasúti villasor 15.
006. szavazókör:
református óvoda, Vasúti villasor 15.
007. szavazókör:
Móricz Zs. Gimnázium, Kálvária út 16/A.
008. szavazókör:
Barcsay J. általános Iskola, Kálvária út 18.
009. szavazókör:
Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
010. szavazókör:
Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
011. szavazókör:
Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
012. szavazókör:
Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
013. szavazókör:
Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
014. szavazókör:
Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
015. szavazókör:
Izbégi ált. Iskola, Szentlászlói út 94. (A.ép.)
016. szavazókör:
Izbégi általános Iskola, Mária u. 1. (C.ép.)
017. szavazókör:
Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.
018. szavazókör:
Skanzen, Sztaravodai út 75. hrsz.
019. szavazókör:
régi Művésztelep, Bogdányi út 49.
020. szavazókör:
régi Művésztelep, Bogdányi út 49.

Kérjük, fokozottan ﬁgyeljenek arra, hogy az értesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget keressék fel a választás napján.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak Szentendre város megnevezését
tartalmazza, a kijelölt 2. szavazókörben (Védőnői Szolgálat, Dunakorzó 18.) szavazhatnak.

a szavazás menete

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az
értesítő tartalmazza.
A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig
adhatja le.
A választáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi
azonosítót igazoló érvényes igazolványok
megléte.
A választáson személyazonosságát és a lakcímét vagy személyi azonosítóját a következő,
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magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok bemutatásával tudja igazolni.

személyazonosságát
• személyazonosító igazolvánnyal
• régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvánnyal
• ideiglenes személyazonosító igazolványnyal
• vezetői engedéllyel
• útlevéllel
• ideiglenes útlevéllel
• fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal
Az egyes okmányok igénylése során a kérelem benyújtásakor kapott átvételi elismervény
(A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a személyazonosság igazolására!

és
lakcímét
• lakcímkártyával
• lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervénnyel
• régi, könyvecske alakú személyazonosító
igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a
lakcímet
• fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal

vagy
személyi azonosítóját
• lakcímkártyával
• hatósági bizonyítvánnyal
• személyazonosító jelről szóló igazolással

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy a választáson
történő részvételük érdekében ellenőrizzék
okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

szavazat leadásának módja

A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával
igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt
neve melletti, illetve lista neve feletti körbe
tollal írt két, egymást metsző vonallal (pl. X
vagy +).
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot
borítékba helyezheti és az urnába dobja.

A választással kapcsolatos bármely kérdésben forduljanak bizalommal a Választási Iroda
munkatársaihoz:
Választási Iroda
26/785-159
dr. Gerendás Gábor, oEVI vezető
26/785-033
Bartha Enikő, oEVI vezető-helyettes
26/785-035
Fischerné dr. Budai Mónika, oEVI munkatárs
26/785-034

Dr. GErENDáS GáBor
JEGyZő
oEVI VEZETő

felhívás

szavazatszámláló
bizottsági tagságra

Szentendre Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági feladatokat vállaló,
szentendrei lakóhelyű választópolgárok jelentkezését várja választott tagként a város területén működő szavazatszámláló bizottságokba.
A választási eljárásról szóló törvény alapján a
szavazatszámláló bizottságok három tagját és
a szükséges számú póttagokat Szentendre
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
választja meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően.
Szavazatszámláló bizottságnak NEM LEHET a
tagja: köztársasági elnök, háznagy, képviselő,
alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar
Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló
személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben
jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a
kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező
egyéb közigazgatási szervvel kormányzati
szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a
közalkalmazott kivételével, állami vezető.
A 2018. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament
tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati
képviselők általános választására, valamint az
általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes.
A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – mely minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos
elfoglaltságot jelentenek reggel 5 órától este
22, esetenként 24 óráig. A képviselő-testületi
döntést követően, a választásokat megelőzően
a Helyi Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson kell részt venni.
A 2014. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok megbízatása a következő
általános választásra megválasztott szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart,
azaz megbízatásuk a 2018. évben kezdődő új
ciklusra érvényét veszti.
Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak
jelentkezni kizárólag az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájánál, valamint
letölthető a www.szentendre.hu honlapról.
A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb
2018. február 15-ig kell eljuttatni levélben
Szentendre Város Helyi Választási Irodájának
címezve a 2000 Szentendre, Városház tér 3.
szám alatti címre, vagy személyesen ugyancsak 2018. február 15-ig munkaidőben a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Városház tér 3. szám alatti épületének földszinti
portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.
Dr. GErENDáS GáBor
JEGyZő, HVI VEZETő
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szentendre képzőművészeti életében új
áramlatok indultak el három éve. milyen volt
az újítások fogadtatása?
A képzőművészet a legerősebb identitás-formáló, rendező elem Szentendrén. A leghangsúlyosabb hagyomány városunkban, több
mint száz éve. Az elmúlt évben a legzajosabb
sikereket a színház mellett a képzőművészeti
események aratták. Soha nem tapasztalt sajtóvisszhangot generált az Art Capital eseménysorozata, ami nemcsak szlogenjében
emelte a várost a művészetek fővárosává, de
nemzetközi sikert hozott. Több száz cikk, beszámoló készült múzeumi és szabadtéri kiállításokról, performanszokról. A város nevét a
világ legtávolabbi szegletében is megismerték. Az országban rengeteg összművészeti,
zenei fesztivált rendeznek, de képzőművészeti
hangsúllyal csak Szentendrén. Ez a miénk.

a képzőművészeti események közül mi volt a
legsikeresebb program?
Ha ki kell emelni valamit a magas színvonalú
programok közül, akkor Vincze ottó riverPool installációját mindenképpen meg kell
említeni. A Velencei Biennáléra készült munkáját sok ezren vitték haza fotókon és a szívükben emlékként. A river-Pool Velence
turisztikai ajánló magazinjának a címlapján
szerepelt a főszezonban.

a képzőművészet fővárosa mellett a fesztiválváros rangot is kivívta szentendre az elmúlt évben, szinte minden hónapra jut egy
nívós programsor.
Koncepciónk része volt, hogy havonta rendezzünk fesztiváleseményt Szentendrén. olaszországi testvérvárosunkban, Gubbióban is
ugyanez a tematika működik: minden hónapban van egy nagy fesztivál, és minden hétvégén, mint a mi Dumtsa Korzónkon, vannak
kisebb gasztro- és zenei események. Nagy
vonzóereje ez a mediterrán városkáknak.
Tavaly nagy sikerrel debütált a Szentendrei
Karnevál és a Szentendrei Jazz- és Borfesztivál. Megújítjuk idén a Sörfesztivált is, igényes
közönséget vonzó programokat kínálva.

a fesztiválok között milyen újdonságot tartogat az idei év?
Júniusban három héten keresztül zajlanak
majd az Art Capital eseményei. A sorozat közepébe helyeztük el új fesztiválunkat, erős
képzőművészeti hangsúllyal. A Pestisűző
Fesztiválon kétféle hagyományt ötvözünk: a
mediterrán és a képzőművészeti hagyományokat. A Mediterráneumban jellemző, középkorról ránk maradt ünnepet idézzük meg a
városban a nyár elején. A Festa del redentore
Velencében és környékén a hálaadás ünnepe,
egykor a túlélők a levonuló pestisjárvány után
rendeztek ünnepséget, ennek emlékét őrzi a
fesztivál. Bár nálunk mindössze egyetlen áldozata volt a pestisjárványnak, egy ﬁatal lány,
akit a legenda szerint fejjel lefelé temettek el
a Fő téri Pestis kereszt alá, hogy távol tartsák
a gyilkos kórt a várostól, az ünneppel Szentendre mediterrán jellegét hangsúlyozzuk. Az

Art Capital koncepciójával összefésülve nem
múltidéző, archaizáló fesztivál lesz, hanem
kortárs művészeti elemekből építkezik majd.
A programot modern, kortárs tánc, zene, képzőművészet mozaikjaiból állítjuk össze. Az
eseményekbe a Dunát is bevonjuk, lesznek hajósversenyek, vízi programok, és a maskarások is hajóval érkeznek a fesztiválra.

a város kiváló iparművészei is fontos szerepet kapnak ebben az évben…
A csöndesebb hétvégéken a Fő térre havonta
szervezünk KoMP iparművészeti és design
vásárt, a helyi iparművészek szervezésében,
a város támogatásával. Szeretnénk a szentendrei iparművészek színvonalas munkáit
megmutatni. Ehhez kapcsolódva idén, a felújítási munkák után, újra nyitjuk a Péter-Pál Galériát, ami az itt élő iparművészek állandó
bázisa lesz. A kiállítótér egyben souvenir-shop
is, a galériában árusítjuk majd azokat a nívós
szentendrei termékeket, melyeket már korábban el kezdtünk fejleszteni. Jó áron elérhető,
magas színvonalú, a szentendrei jegyeket
magukon viselő alkotásokat kínálunk majd a
helyieknek és turistáknak. remélem, a Múzeumok Éjszakáján megnyílhat a galéria.

lesz változás a dumtsa Korzó kínálatában is?
Idén csak szentendrei iparművész-kiállítók
termékei jelennek meg a korzón, és tervezzük
a zenei színpadok bővítését, hogy esténként a
fényfestett sétálóutcában jó hangulatú, akusztikus koncertek várják az idelátogatókat. A
Dumtsa utcában sok új vendéglátóegység
nyílt, ez éttermek települnek ki gasztrokínálatukkal.

a tavalyi év tematikus városi programja
dumtsa jenő halálának 100 éves évfordulójához kapcsolódott. Idén is lesz hasonló
programsorozat?
Tavaly a Dumtsa-évben a város első polgármesterére emlékezve számos programot
rendeztünk a konferenciától, a diákok vetélkedőjén át a helytörténeti kiállításig. Dumtsa
Jenő korát idézi a Barcsay Múzeum Ezüstkor
kiállítása, ami márciusig még megtekinthető.
Szombat délutánonként érdekes tárlatvezetésre várunk mindenkit a kiállításon.
Idén Kucsera Ferenc káplán életrajzi kutatásait indítottuk el, s ezzel párhuzamosan városunk hősének boldoggá avatását szeretnénk
kezdeményezni, amit az egyházmegye és Erdő
Péter bíboros úr is támogat. A történeti kutatásokat születési helyén, Léván és Szentendrén végzik a Ferenczy Múzeum muzeológus-történész szakemberei. Kucsera halálának és a Tanácsköztársaság 100 éves
évfordulóján, jövőre a kutatás anyagából öszszeállított kiadványt szeretnénk megjelentetni,
illetve Kucsera életét és korát bemutató tudományos konferenciát rendezünk a Városházán.
Párhuzamosan a Szentendrei Teátrum 50.
évére is elkezdődött a kutatás, ennek eredményeit is a jubileumi, 2019-es évben mutatjuk be.

Fotók: Deim Balázs
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Még Szentendre nagyjainál maradva: tavaly
vette fel Hamvas Béla nevét a Pest Megyei
Könyvtár, ezzel szeretnénk hangsúlyozni képzőművészeti, történeti hagyományaink mellett
az irodalmi hagyományainkat is.
Hőseink azonban nemcsak a múltban, de a jelenben is vannak, ezért indítottuk el tavaly a
Szentendreiek a csúcson plakátsorozatunkat.

a turisztika terén milyen jelentős változások
történtek, és milyen tervek szólnak az idei
évre?
Bekapcsolódtunk a Hosszúlépés séták sorozatába, már nemcsak budapesti, várostörténeti sétákon lehet részt venni, de Szentendrén is várja az érdeklődőket három izgalmas, tematikus séta: az Ellenszélben, a
Templomok városa és az Újrakezdők. A Tourinform Iroda közel harminc városismereti
sétája rendre „teltházas”, és folyamatosan
bővül a kínálat. A legnépszerűbb tematikus
séták a város- és kultúratörténeti kalandozásokon túl a kincskereső séták, meseséták,
Dumtsa-séták, a szentendrei bor- és gasztrokultúrát bemutató séták és programok. A városi iskolákkal sikerült nagyon jó kapcsolatot
kialakítani, rugalmasan igazítják a sétákat az
igényekhez.

a város gazdag kulturális kínálata mellett milyen programok erősítik még a lokálpatriotizmust, a közösségépítést?
Nagyon sikeres volt tavaly a Szentendre Barátai Egyesület szervezésében az első Kucseraszámháború. Több száz gyerek vett részt a
Templomdombon rendezett játékban, és idén,
a Családok Évében a szülők, felnőttek kérésére úgy hirdettük meg az eseményt, hogy
korhatár nélkül, mindenki jöhessen.
Legutóbb nagy közösségi élmény volt a Fő
téren, a Magyar Kultúra Napján rendezett for-
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mabontó ﬂashmob, szeretnénk ebből hagyományt teremteni.
Az országban talán nincs is más hasonló
város, ahol ilyen dinamikusan nő a ﬁatal családok, a gyerekek száma, ahol ennyi iskola és
ﬁatal van. A városvezetés egyetért abban,
hogy a család az egyik legfontosabb érték, így
elsőként csatlakoztunk idén a Családok
Évéhez, melynek keretében februárban megrendezzük ismét a Házasság Hete programsorozatot. A város civil szervezeteit,
közösségeit, felekezeteit vontuk be a szervezésbe. A Házaspárok Tízpróbája már nagy sikerrel elindult, sok százan csatlakoztak a
kezdeményezéshez. Június 9-én szép eseményt rendezünk a Fő téren: a megjelenő
párok házasságára Szentendre felekezeteinek
vezetői és Böjte Csaba atya ad áldást, aki ezután felavatja az Élet Útja meditációs tanösvényt a Templomdombon.
Szeptember környékén egész napos családkonferencia szervezését tervezzük, tartalmas
és pörgős előadásokkal, illetve ehhez a témához kapcsolódik a P’Art Mozi család-témákat
feldolgozó vetítés-sorozata is, a ﬁlmekhez
kapcsolódó tematikus beszélgetésekkel.

VÁROS

fesztiválok szentendrén 2018.
Február 3: szentendre városI jelmezBál

Február 10-11: szentendreI Karnevál

Március 2 – április 28: szentendreI tavaszI fesztIvál

április 28 – Május 1: szentendreI sÖrmajálIs

Május 26-27: szentendreI GyereKnaP – lurKÓCIa

Június 22-24: PestIsŰző fesztIvál

Július 5 – Augusztus 19: szentendreI teátrum És nyár

Július 21-22: Ister naPoK

Augusztus 19: szerB BÚCsÚ szentendre

Augusztus 20: szent István ünnePe szentendre

Augusztus 24-26: szentendre Éjjel-naPPal nyItva fesztIvál

Szeptember 28-30: szentendreI jazz- És BorfesztIvál

December 1 – Január 6: advent szentendrÉn

Kultúra napja ﬂashmobbal

rendhagyó ﬂashmobbal ünnepelte szentendre a magyar Kultúra napját január 22-én. a fő téren összegyűlt tömeg szikrázó napsütésben
énekelte el közösen a Himnuszt.

az ökumenizmus jegyében

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval
kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
ﬁgyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek,
nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Szentendrén idén rendhagyó
közösségi élménnyel ünnepeltük a jeles napot.
A Fő téren, a déli harangszó után több száz torokból szólalt meg a
Magyar Kultúra Napján Kölcsey Ferenc 195 éve született költeménye,
nemzeti himnuszunk. Az eseményre a rákóczi, a Szent András, a Petzelt, a Barcsay iskola, az Agy Tanoda diákjai, az Evangélikus óvoda gyerekei közül sokan eljöttek. A városi intézmények dolgozói is nagy
számban jelen voltak: a Polgármesteri Hivatal, a Ferenczy Múzeumi
Centrum, a Szakorvosi rendelő, az Altiszti Akadémia, a MANK Galéria
dolgozói, a Szentendre Gyökerei Egyesület, az országos Nyugdíjas
Polgári Egyesület Szentendrei Helyi Szervezete, a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub, a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete és a
Szentendre Barátai Egyesület tagjai és még sokan mások.

Idén már harmadik alkalommal vendégelte meg városunk egyházi vezetőit verseghi-nagy miklós polgármester a városházán.

Január 18-án a polgármesteri irodában fogadta Verseghi-Nagy Miklós a városunkban lévő egyházi felekezetek vezetőit: Blanckenstein György katolikus plébánost,
Bécser róbertet, a Ferences Gimnázium igazgatóját, dr. Harmathy András református lelkészt, Horváth-Hegyi olivér evangélikus lelkészt, Dani Zsoltot, a baptista
egyház vezetőjét és dr. Mosolygó Péter görög katolikus lelkészt.
A jó hangulatú, kötetlen reggelin szóba került a tavaly nagy érdeklődés mellett
megrendezett programsorozat a reformáció születésének 500. évfordulója alkalmából, illetve természetesen az idei tervekről is szó esett. A felekezetek képviselői
megköszönték a városvezetés támogatását, és minden résztvevő egyetértett
abban, hogy a város vezetése és a felekezetek közötti párbeszéd jó kezdeményezés, a kapcsolatok erősítése minden fél számára hasznos, és további lehetőségeket tartogat az együttműködéshez a város érdekében.
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Családok éve miért jó sokgyermekes
családban élni?
szentendre
2018.
VÁROS

a szentendrei civil szervezetek és a helyi
egyházi közösségek szentendre város támogatásával összefogtak, hogy az országos rendezvénysorozattal összhangban
2018 szentendrén is a Családok Éve legyen. az év tematikáját az alapján állították össze, hogy kik segítenek egy
gyermek felnevelésénél, hiszen a nevelés
nem magányos produkció, hanem egy
egész közösség, „falu” kell hozzá.

a Családok éve szentendre
2018. tematikája

Január: Önismeret, ifjúság, tisztaság
Február: Szerelem, házasság
Március: Várandósság, magzat
április: Férﬁak, apaság
Május: Nőiség, anyaság
Június: Testvérek
Július: Nagyszülők, idősek
Augusztus: állami szervek
Szeptember: Pedagógusok
október: Közösségek, hősök
November: orvosok, ősök
December: Születés, spiritualitás

Házasság hete

Az egész éves, minőségi programokat
felvonultató eseményfolyam egyik kiemelt
rendezvénye a Házasság hete. Az Angliából indult kezdeményezés minden évben,
Bálint-nap környékén egy héten keresztül
a házasság fontosságára irányítja a ﬁgyelmet.
Idén tizenegyedik alkalommal rendezik
meg a nemzetközi Házasság hetét Magyarországon. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy az egyházak mellett a
civil szervezetek segítségével népszerűsítse a házasság és a család intézményét,
felhívja a ﬁgyelmet a házasság, a család
értékeire és fontosságára, valamint hogy
segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal
szembesülőknek.
A tavalyi sikerre alapozva, valamint a Családok éve programját erősítve 2018. február 11-18. között a Szentendre Barátai
Egyesület kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával a város kulturális
és egyházi intézményei, vállalkozásai, valamint civil szervezetei egész hetes programsorozattal
csatlakoznak
a
mozgalomhoz, bekapcsolva Szentendrét
idén is az országos megmozdulásba.
További info:
www.facebook.com/csaladokeve
www.szentendrebaratai.hu/csaladokeve
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egy- vagy kétgyerekes családanyaként el sem tudtam képzelni, milyen lehet hárommal az élet,
vagy jó lehet-e egyáltalán. most pedig, hogy három gyerekem van, még belegondolni sem
merek, mi lehet jó abban, hogy öt gyerek szaladgál a lakásban. szóval megkérdeztem a szentendrei nagycsaládosok egyesületének néhány tagját, szerintük miért jó nagycsaládban élni.

testvért adni az egyik
legnagyobb ajándék

Eredetileg két gyereket terveztünk a férjemmel, de az élet másképp döntött. Három kislányunk született. Amikor várandós voltam a
harmadikkal, folyton azon törtem a fejem,
tudom-e mindegyiket szeretni, lesz-e elég idő
rájuk külön-külön is, fel tudom-e őket nevelni
becsületesen, az értékrendem szerint. Nekem
csak egy testvérem van, így elkezdtem ﬁgyelni
a környezetemben a háromgyerekes családokat. Egy alkalommal az óvodában éppen behozta a középső lányát egy anyuka, kinek a
karján ott pihent az akkor csecsemő kistestvér. Miközben segített levenni a középsőről az
anorákot, összeszedtem a bátorságom, és
annyit kérdeztem tőle, hogy szerinted jó, hogy
hárman vannak testvérek? Emlékszem, rámeredt a hatalmas pocakomra, és mosolyra szaladt a szája. A mai napig elkísér az a mondat,
amit ott és akkor mondott, ami akkora erőt
adott nekem: „Persze hogy jó lesz. Belegondoltál abba, hogy egyetlen emberi kapcsolat
sem olyan hosszú, mint a testvéreké? Sem a
szüleiddel, sem a férjeddel, sem a barátaiddal
nem ismeritek olyan régóta egymást, mint a
testvéreddel. Testvért adni az egyik legnagyobb ajándék. ők mindig ott lesznek egymásnak, akkor is, ha te már nem leszel…”

tanulunk tőlük magunkról

Csizmadia Ildikó, hét gyerek édesanyja: „Megkérdeztem a közvetlenül elérhető gyerekeinket, hogy szerintük miért jó, hogy sok a testvér,
hogy nagycsaládban élünk. Egyikük szerint
azért remek, mert mindig van zoknija, és az
sem baj, ha néha kicsit nagy, néha meg kicsi,
és időnként nem is egy pár, de nem szokott
fázni a lába. Másikuk azt is csodálatosnak
tartja, hogy még jó darabig nem fog semmilyen fontos kora reggeli eseményről elalvás
miatt elkésni, még hétvégén és ünnepnapokon
sem. Az éppen szarkasztikus korszakát élőnek az a véleménye, hogy klassz, hogy nem
kell azon gondolkodnunk, mi legyen a fel nem
használt bevételek sorsa. Apa úgy látja, megﬁzethetetlen, hogy alig kell programokon ötletelnünk, mert a „kötelezők” szinte lefedik a
nap 24 óráját. No, igen. Vannak napok, amikor
csak nagyon hunyorítva és nagyon messziről
nézve lehet felfedezni a kézenfekvő dolgokat.
De mindig ott vannak. Például a váratlanul érkező ölelések. A folyamatos tanulás. róluk, de
főleg önmagunkról. ragaszkodásról és elengedésről. A „fontos” és a „jelentéktelen” viszonylagosságáról, és sok egyébről. Végül
számomra megszokhatatlanul örömteli, hogy
a gyerekeim mindig szállítják a meglepetést.
A humorukkal, a gyerekségükkel vagy éppen
a felnőttségükkel, a bölcsességükkel vagy
pedig az éretlenségükkel. Végül, de kicsit sem

utolsósorban, bármilyenek is a hétköznapok,
ha baj van, mindig „összezárnak”, és működésbe lép egy nagyon hatékony házi szociális
háló.”

„family csoport”
a messengeren

Benzsay réka, három gyerek édesanyja: „Én
nagycsaládban nőttem fel – hárman vagyunk
testvérek –, és rendkívül élveztem. Ha az
egyik testvérem nem játszott velem, a másikat
is mindig meg lehetett kérdezni. Soha nem
voltam egyedül, és soha nem unatkoztam.
Kamaszként, ha nem találkoztunk a sok tábor
miatt, az íróasztalokon hagytunk nyaranta
leveleket egymásnak, amelyeken keresztül
informáltuk a másikat, hogy milyen volt a táborban, vagy mi történt addig otthon, amíg a
másik nyaralt, edzőtáborozott éppen. Felnőttként persze már nem találkozunk sajnos anynyit, de a tudat, hogy léteznek, és bármikor
elérhetem őket, nagyon jó. Amíg kérdezel
tőlem a telefonban, például éppen a húgom lányát viszem az úszás edzésére. Segítünk egymásnak, ez a természetes. Szóval logikusnak
tűnt, ha számomra ilyen szép volt a nagycsaládos gyermekkor, hogy én is ezt adjam meg
a gyerekeim számára. Ma persze már nem kell
leveleket írni, ott vannak az okostelefonok, és
a közösségi háló, ahol utolérhetik a gyerekeim
egymást, vagy akár az egész családunkat.
Már jó ideje működik nálunk a Family csoport
a messengeren, amelyet mind az öten látunk,
és használunk napjában többször is, de a testvéreknek is van külön csoportja. Egyszóval a
testvér kincset ér, egy életen át ott van, szerintem szuper dolog nagycsaládban élni, a nehézsége ellenére is.”

soha nem leszel egyedül

Hománné Sinkovics Piroska, négy gyerek
édesanyja: „Eredetileg három gyermeket terveztem, de nem tudom megmondani, miért.
Annyira erős volt bennem a késztetés, hogy
megbeszéltük a férjemmel, ha nem születik
három, csak kettő, akkor a harmadikat örökbe
fogadjuk. Emlékszem, már a harmadik babánk
is megvolt, a babaholmikat fura módon mégsem tudtam elpakolni. Csak rakosgattam őket
egyik helyről a másikra, nem akartam felvinni
a padlásra, de elajándékozni sem szerettem
volna őket. Pár hónap múlva megértettem az
okát, várandós lettem a negyedik gyerekünkkel, akinek születése után egy szuszra elajándékoztam az összes babaruhát. Nekünk négy
gyermeket írt fel a sors arra a bizonyos lapra.
őszintén nem is tudom elképzelni az életemet
egy, kettő vagy három gyerekkel. Egyszerűen
így kerek a mi történetünk. Amikor pedig
valaki megkérdezi, hogy hány gyerekem van,
én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy
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válaszolhatom, hogy négy. Büszke vagyok
egytől egyik rájuk. Arra a kérdésre sajnos nem
tudok választ adni, miért jó nagycsaládban
élni, mert nekünk csak így természetes. Az a
nap fénypontja, amikor hatan egy takaró alatt
nézzük az esti ﬁlmet. Ilyenkor elgondolkodom
azon, cserélnék-e életet valaki olyannal, akinek új és nagy autója van, akinek nem kell
azon törnie a fejét, hogy melyik csekket kell
beﬁzetnie, akinek makulátlan a kanapéja, nem
pedig tengernyi kakaófolt tarkította... De nem,
én nem cserélnék. Mert a lényeg egy egészen
pici szobában is elfér, egy csokifoltos kis kanapén, az pedig mi vagyunk, így együtt. Mi
mindig ott vagyunk egymásnak, és már most
rettegek, mi lesz, ha kirepülnek. De tudom,
vannak és lesznek annyian, hogy akkor majd
hozzák felváltva az unokákat, és mi, anya és
apa akkor sem leszünk soha egyedül. De
talán, ami még ennél is sokkal fontosabb,
hogy ha mi már nem leszünk, ők akkor is mindig ott lesznek egymásnak, hozzon az élet
bármit is.”
SCHÜTZ GABrIELLA

lapzártánk után, január 26-án rendezték meg a Családok Évéhez kapcsolódva az Élet Kapujában konferenciát a Hamvas Béla Pest megyei Könyvtár színháztermében a szentendrei középiskolák végzős tanulói számára. a Család-munkacsoport tagjai, az Édesanyák Közössége
rangos előadókat hívtak meg az eseményre, többek között Krúdy tamás újságírót, az elle man
férﬁmagazin főszerkesztőjét. a hatgyermekes családapa a párválasztásról, családról, a fogamzásgátlás témájáról tartott előadást. az alábbiakban az utóbbi témában írt tanulmányából
közlünk részleteket.
A világon először az Egyesült államokban engedélyezték 1960-ban a szájon át bevehető
hormonális fogamzásgátló-tablettákat, a szerek robbanásszerű elterjedése döntő szerepet
játszott az 1968-as szexuális forradalomban.
Propagálói szerint a Pirula segítségével a nő
végre a saját kezébe veheti a szexualitását,
megszabadulhat a kényszer-anyaságtól és
ezzel lerázhatja magáról a férﬁuralmat. A tézis
hamar bekerült a megkérdőjelezhetetlen modernkori tabuk közé, ennek következményeként a Pirula pszichés és társadalmi hatásairól
majd’ fél évszázadon keresztül alig folytak kutatások, mert senki nem merte kockáztatni a
szakmai karrierjét.
A Pirulák elterjedésének első és legnyilvánvalóbb hatása az eltűnő gyerekek: az 1960-as
években az átlagos 2,6 termékenységi arány
1,5 alá süllyedt az európai családokban. A
másik pedig a környezetkárosítás: a szintetikus ösztrogént és progeszteront tartalmazó
hormonális fogamzásgátlók hatással vannak
minden gerinces élőlényre, sőt néhány rovarfajra is. illetve bekerülnek természetes vizeinkbe is. Ma már általánosan elfogadott az a
nézet, hogy az édesvízi halak körében egyre
gyakrabban előforduló szaporodászavar a fogamzásgátlók következménye.
Kísérletek bizonyították azt is, hogy a Pirula
megváltoztatja a nők – és a férﬁak – párválasztási szokásait is. Két nagyon fontos megállapításra jutottak. Az egyik, hogy a Pirulát
nem szedő nők a maszkulinabb, míg az azt
szedők a femininebb férﬁakhoz vonzódtak
jobban. A másik, talán még ennél is nagyobb
jelentőségű felismerés pedig az volt, hogy a
fogamzásgátlóval nem élő nők az övéktől leginkább eltérő génkészletű férﬁakat tartották
vonzónak, míg az azt használók a génrokonaikat részesítették előnyben.
Dr. Madeleine Castellanos szexuális egészség-szakértő szerint a hormonális fogamzásgátlók mellékhatásai közül néhány annyira
súlyos, hogy ma már azt tanácsolja a ﬁatal
nőknek, hogy felejtsék el a születésszabályozó tablettákat.
A Pirula káros mellékhatásai – az évtizedekig
tartó elhallgatása után – ma robbanásszerűen
válik nyilvánvalóvá a millenniumi generáció
tagjai számára. Egész mozgalmak alakultak a
Pirula ellen. A fő indokok pedig egyértelműen
egészségügyiek. A nők jelentős részének
elege van a hormonális fogamzásgátlók mellékhatásaiból: a súlygyarapodásból, a libidócsökkenésből, az ingerlékenységből, a
trombózisveszélyből, az általános rossz közérzetből, amihez hozzá jön még – amit eddig
is tudtak, de egy dán kutatás most még inkább
megerősített – a mellrák esélyének jelentős
megnövekedéséből.
A cikk teljes terjedelemben olvasható a
www.szentendre.hu oldalon.
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elhunyt szegő andrás

Életének hetvenharmadik évében Budapesten váratlanul elhunyt szegő andrás, az szdsz
volt szentendrei önkormányzati képviselője, a szentendrei mIzBt elnökségi tagja.

Szegő András 1945. február 6-án született egy asszimiláns
pesti zsidó családban: születésekor édesapja a mauthauseni koncentrációs tábor foglya volt.
1975-től negyedszázadon át a ﬁlmszakmában dolgozott:
ﬁlmkülkereskedő, majd mozitulajdonos volt, de a kilencvenes évek közepén a cégnek leáldozott a csillaga.
1988-tól erősen exponálta magát a rendszerváltásban.
1990-től az SZDSZ színeiben a XIII. kerületi önkormányzat
képviselője lett, s frakcióvezetőnek választották. 1994-től
1998-ig a képviselő-testület külsős tagja volt. Ebben a ciklusban, 1995-ben családjával Szentendére költözött.
Közéleti aktivitása Szentendrén sem csökkent: 2007-től
2010-ig az SZDSZ színeiben itt is tagja volt a képviselőtestületnek. Tisztességét, emberi nagyságát, felkészültségét, műveltségét politikai ellenfelei is elismerték.
Szentendrére költözésük után hamarosan a város kulturális és szellemi életének ismert
alakjává vált. Szerepet vállalt a Szentendrei Magyar-Izraeli Baráti Társaság (MIZBT) munkájában, ahol beválasztották az elnökségbe, melynek haláláig tagja maradt. Ugyancsak haláláig elnökségi tagja volt a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületnek is, a 2005-2006-ban
jelentős tevékenységet vivő Társaság a Magyarországi Zsidó Kisebbségért Egyesületnek
pedig az elnöke.
Szegő Andrást felesége, Eta, ﬁa, Péter, menye, Edit, unokája, Hanna és bátyja, János gyászolja. Kisebbik ﬁa, a súlyos betegséggel élt Andriska 1999-ben, huszonnégy évesen hunyt
el. Az ő elvesztését sosem heverte ki.
Január 18-án délelőtt otthon elesett, a fejét beverte a lépcsőbe. Kómába esett, s 22-én este
a kórházban elhunyt.
Szegő András temetése 2018 februárjában lesz Szentendrén, a Sztaravodai úti temetőben.
A pontos időpontról később, a városi honlapon, a www.szentendre.hu-n adunk tájékoztatást.
Nagyon itt hagytál minket András, fáj a hiányod. Most mi lesz a botlató kövekkel Szentendrén, amit a napokban intéztél? Csak az vígasztal, hogy talán úgy léptél ki, hogy észre sem
vetted. Emlékedet sok szentendrei tisztelőddel megőrizzük!
VAJDA JáNoS, MIZBT EGyESÜLET SZENTENDrE-DUNAKANyAr ELNÖKE

Bálint-nap
a filibilivel

Bálint napja a tavaszvárás idejére
esik, amelyet Angliában, Észak-Amerikában a szerelmesek tartanak számon. A Valentin-nap
felszínes, nyugati ízlésen alapuló, üzletiességet sugalló szellemisége elárasztotta Magyarországot is, háttérbe
szorítva Bálint-napot, melyet eleink számon
tartottak, megünnepeltek.
Hat évvel ezelőtt mi, a hagyományéltető óvónők nem a tiszta érzések ellen lázadoztunk,
hanem az érzéseket kísérő jelenségek miatt.
Elhatároztuk, hogy a Bálint-napot olyan ünneppé tesszük, amelyben erősítjük népi kultúránkat, népköltészetünk, szokásaink drága
kincseivel. Böngészni kezdtük a régi néphit
kapcsolódásait ehhez a naphoz. A lehetőségek gazdag sorára találtunk: pl. Bálint a verebek védőszentje, napján tartják menyegzőjüket a madarak. Facsemetét ültettek ezen

a napon, az időjárásból jósoltak. Ez a nap a
farsang – a táncmulatságok, maszkos alakoskodások, köszöntések, dramatikus játékok, lakodalmak – idejére esik. A néprajzi ismeretek
birtokában már egyszerű volt a feladat, meríteni a tiszta forrásból: gyerekdalokat, madaras, szerelmes énekeket, szokásokat illeszteni
a Bálint-nap ünnepléséhez.
Már kilencedik alkalommal rendezzük meg a
Bálint-napot, azzal a szándékkal, hogy erősítsük magyar hagyományainkat.
Szeretettel várjuk barátainkat, rokonainkat és
minden kedves érdeklődőt a hagyományéltető
Bálint-napra február 11-én, vasárnap 17:00
órakor a Városháza dísztermébe (Városház
tér 3.) A rendezvényt megnyitja nyitja: Gyürk
Dorottya kulturális alpolgármester, házigazda
a 25 éves Filibili Népdalkör (művészeti vezető
Soós réka). Vendégünk: Sebő Ferenc, közreműködők: Telegdi Gáspár és Sosovica Fanni
néptáncosok, Németh András (tekerő), Kertész József (vers, próza).

Eseménysor

• Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester köszöntője
• A Balassi-kard 2018 évi kitüntetettje, Lövétei
Lázár László versét elmondja Kertész József
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ne csak a rosszat
vegyük észre…

KÖSZÖNET A SZENTENDrEI orVoSI
ÜGyELET MUNKATárSAINAK!

Január 7-én egy nagyon közeli hozzátartozóm olyan rossz állapotba került, hogy
az esti órákban hívnom kellett az orvosi
ügyeletet. A hölgy, aki fogadta a hívásomat, kedvesen, türelmesen beszélt velem,
ami abban a helyzetben nagyon megnyugtató volt a számomra. Az ügyeletes orvos
és kísérő kollégája nagyon hamar kiérkeztek hozzánk, és elkezdték a szükséges
vizsgálatokat, beavatkozásokat.
Ezúton szeretném megköszönni dr. Lobmayer Péternek az emberséges hozzáállását a kialakult helyzethez. Barátságos,
nagyon emberi és magas szakmai tudása
egyértelműen jelezte, hogy mi a különbség munka és hivatás között. Igenis lehet
bízni az orvosokban, ha valakinek a hivatása a segítségnyújtás, a gyógyítás.
KÖSZÖNET ÉrTE!

További sikeres munkát kívánok!

Köszönettel és üdvözlettel:

PISTyUr GABrIELLA

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, aki
elkísérték utolsó útjára Zaszlavik Jenőt,
és fájdalmunkban osztoztak.
A GyáSZoLó CSALáD

„Barna legény házasodjál!” – Mesébe öltöztetett dalok a szerelemről, a házasságról • Az ördög kilenc kérdése című székely népmesét elmondja Szigethy Miklósné
• Van-e eladó leánykátok? – Bimbó utcai óvodások játéka
• Hej, három legény kerülgeti… – decsi dalokat
énekel a Filibili Népdalkör
• Ne sirasd gyöngy koszorúdat… – Soós réka
• Jól meggondold… – Dunántúli dalokat énekel
a Filibili Népdalkör
• Páros tánc: Sosovica Fanni és Telegdi Gáspár, tekerőn kísér Németh András
• Feküdj mellém, majd nem ér… – Sebő Ferenc
és Soós réka

KáSAPÉNZ
„Sok számos esztendőket vígan megélhess…
” – Philoméla-díj átadása
„Minden madár társat választ…” – a ﬁlibilik férjeikkel és a közönséggel
Közös tánc és eszem-iszom

Köszönet a támogatóknak: Szentendre Város
Önkormányzatának, a Szentendrei Kulturális
Központnak, Hidegkuti Gergelynek, a Szilágyi
Pékségnek, az Édeni Édességek Boltjának,
illetve minden kedves Vendégünknek, akik eljönnek a Bálint-napra.

20 millió forintot nyert a bölcsőde
2018 | január 29.
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a fehér Kereszt Gyermekvédő alapítvány
működtetésében lévő családi bölcsődében
tartott sajtótájékoztatót 2018. január 22-én
novák Katalin, az emmI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára és fűrész tünde
bölcsődei fejlesztésekért felelős miniszteri
biztos annak alkalmából, hogy az alapítvány
közel 20 millió forintot nyert fejlesztésre-bővítésre állami pályázaton. a nap utcai bölcsődében rendezett eseményen részt vett
verseghi-nagy miklós polgármester is.

napköziből családi bölcsőde

A gyermekvédő alapítvány az elmúlt években
több pályázati programot valósított meg sikerrel a kisgyermekek napközbeni felügyeletének
megszervezése érdekében, és kiemelkedő
szerepet játszik az osztrák mintájú családi
napközik elterjesztésében és a képzések kidolgozásában. A kuratórium egyik tagja,
Sergő Virág 2013-ban nyitott Szentendrén, a
saját ingatlanában családi napközit, mely öt
kisgyermek fogadására volt alkalmas. Hamarosan kiderült, hogy a szolgáltatásra nagy az
igény, de az épület nem volt bővíthető, ezért
az alapítvány megvette a Nap utcai házat, ahol
tizenkét, 1-3 év közötti gyermek elhelyezésére
kaptak engedélyt. A ’60-as években épült ház
azonban felújításra, korszerűsítésre szorul,
ezért pályázatot nyújtottak be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, melyet meg is
nyertek.

117 milliárd fejlesztésre

A sajtótájékoztató bevezetőjeként VerseghiNagy Miklós elmondta, hogy városunkra folyamatosan a nagy gyereklétszám jellemző, ezért

járda és lépcső
épül a piac téren

A piac területén a Mátyás király utca felé
közlekedést jelenleg semmilyen burkolt,
kiépített járófelület nem segíti, ami a gyalogosok számára balesetveszélyes is
lehet csúszós időben. A környéken lakók
kérésére és a terület képviselőjének, Petricskó Zoltánnak a javaslatára most lépcsőt, illetve járófelületet alakít ki az
önkormányzat, amely megszünteti a balesetveszélyt, és esztétikailag is illeszkedik
a környezethez.

A kivitelezés – az időjárástól függően –
február 5-én, hétfőn kezdődik, és február
15-ig tart. Az érintett közterületeken felvonulási területeket alakít ki a kivitelező
Bridge Építőipari és Közúti Szolgáltató Kft.
A munka a rámpa és a lépcső kialakításával kezdődik, majd a földmunkák után következik a szegély és a lépcső támfalának
megépítése, végül pedig a lépcső megépítése kockakőből.
A kivitelezés önkormányzati beruházásban készül, költsége 930 ezer Ft.

is épített az önkormányzat két évvel ezelőtt
egy 100 férőhelyes óvodát uniós forrásból, de
fontos szerepet vállalnak a gyerekek elhelyezésében az alapítványi és egyházi fenntartású
intézmények is.
Novák Katalin a bölcsődei rendszer átalakításáról beszélt, melynek célja, hogy segítséget
nyújtson a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, illetve azoknak a családoknak, ahol
mindkét szülő dolgozik. A bölcsődei ellátásban már négyféle rendszerben működik, vagyis hagyományos-, mini-, családi- és
munkahelyi bölcsődék biztosítják a gyerekek
elhelyezését. A kormány 117 milliárd forintot
irányzott elő új bölcsődei és óvodai férőhelyek
létrehozására és a meglévők bővítésére, melynek köszönhetően 5000-hez közelít az új bölcsődei férőhelyek száma, illetve 11 000
férőhelyet fejlesztettek (ezek a számok az
óvodák esetében több mint 3000, illetve 57
000). Ebben az évben újabb 10 milliárdot for-

dítanak bölcsődei fejlesztésre, és ebben kiemelt helyen szerepel a közép-magyarországi
régió, mert itt az átlagosnál magasabb a foglalkoztatottság aránya.
Fűrész Tünde arról adott tájékoztatást, hogy
idén január elsejétől átalakult a bölcsődei
ﬁnanszírozás. A korábbi, kizárólag normatív
támogatású rendszer bővült, így most már a
bérek és járulékok kiﬁzetését is tudják támogatni a központi költségvetésből, illetve a
normatív támogatás mértéke is nőtt 20%-kal.

Pályázati fejlesztés

A pályázaton elnyert közel 20 millió forintból
lehetőség nyílik a Nap utcai családi bölcsőde
épületének bővítésére, energetikai korszerűsítésére, illetve megtörténik az épület akadálymentesítése, a kerti játékok felújítása is. A
felújítás befejezésének határideje augusztus
vége, de a munkálatok ideje alatt a gyerekeket
zavartalanul tudják fogadni.

forgalomtechnikai javaslatok

a Balázs árpád utca és Körte utca térségének közlekedési problémáira elkészült egy forgalomtechnikai javaslat, melyet a városfejlesztési, jogi és Pénzügyi Bizottság a február
21-i ülésén tárgyal.

A forgalmi rend javaslatok:
• Egyirányú forgalmi rend bevezetése a Balázs
árpád utca Körte utca – Cseresznyés út közötti
~150 m hosszú szakaszán (ez a szakasz lenne
a Fenyő u. lefelé egyirányú szakaszának párja).
• Egyirányú forgalmi rend bevezetése a Körte
utca Balázs á. u. – Fenyő u. közötti szakaszán.
• Az egyirányú forgalmi renddel engedhető az
óvoda előtti szakasz mindkét oldalán a megállás, az óvoda előtti ~25 m hosszú szakaszon várakozni tilos tábla kihelyezése.
A Balázs árpád utca Körte utca előtti szakaszán
„Gyermekek – jobbra” veszélyt jelző táblával javasolt a közlekedők ﬁgyelmének felhívása.
A Balázs árpád utca – Körte utca térsége közlekedési problémáinak megoldására készült
forgalomtechnikai javaslattal kapcsolatos
véleményeket február 5-ig várják a negyessy.
katalin@szentendre.hu e-mail címre.

részletek és térkép:
https://szentendre.hu/balazs-arpad-u-korte-uforgalomtechnikai-terv/
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Fotó forrása: Facebook

tűzeset miatt szünetelt a uPC szolgáltatása

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy kilencven négyzetméteres
faépület január 20-án, szombat reggel Szentendrén, a Vasvári Pál utcában. A tűzoltás közben egy gázpalack az épületben felrobbant, személyi sérülés nem történt. A szentendrei, fővárosi hivatásos és a
leányfalui önkéntes tűzoltók négy vízsugár segítségével oltották el a
lángokat, illetve akadályozták meg a tűz továbbterjedését. Az ingatlan
teljesen kiégett, az anyagi kár jelentős. A faház egy részében a UPC
kábelszolgáltató társaság fejállomása működött, ami a tűz következtében teljesen megsemmisült, ezért hét településen, Szentendrén, Pilisborosjenőn, Leányfalun, Pomázon, Ürömön, Budakalászon és
Pilisszentlászlón több mint hatezer előﬁzetői helyen szünetelt a szolgáltatás. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati
eljárás keretében vizsgálja a tűz keletkezésének okát és körülményeit.
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szentendreiek a csúcson – csúcstalálkozó

Csúcstalálkozót szervezett az önkormányzat
a szentendreiek a csúcson kampány tavalyi
szereplőinek a városháza dísztermében,
2018. január 19-én.

A különleges kampány tehetséges és valamilyen területen nagyot alkotó résztvevőit a
Városháza Dísztermében köszöntötte Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere.
A kampány ötlete 2016-ban merült fel Gyürk
Dorottya kulturális alpolgármester fejében, és
már abban az évben elkezdődtek a fotózások.
A koncepció lényege, hogy a szentendreiek ne
csak a város hírnevét a múltban öregbítőkön
keresztül ismerjék, hanem találkozzanak a ma
hőseivel, példaképeivel is.
Szentendre sok mindenről híres: művészetek
városa, templomok városa, Dunakanyar
gyöngyszeme, de vajon tudják-e a helyiek
mennyi érték, értékes ember lakik közöttünk
ma? A Szentendreiek a csúcson kampány arra
hívja fel a ﬁgyelmet, hogy a város neve és hírneve nem csak a múltban megépített, felépített, megszerzett érdemeken nyugszik, hanem
a ma emberén, a ma itt élőkén is. Meglepően
sok területen vannak egészen kiemelkedő,
országos, sőt világszinten élvonalbeli teljesítményt nyújtó szentendrei polgárok. Szentendre művészváros lévén nem csoda, hogy
szobrász, zenész, zeneszerző van a Szentendreiek a csúcson társaságban, de találunk közöttük sportolókat, szakácsot és régészt is.
A 2017-ben kihelyezett molinókon szereplőket
hívta meg Verseghi-Nagy Miklós egy „csúcstalálkozóra”, ahol megkapták a molinó kicsinyített mását, és egymással is megismerkedhettek.
A polgármester köszöntő beszédében
Széchenyi Istvánt idézte: Legnagyobb magyarunk, egy magyar a csúcson, azt mondta, hogy
„Isten embernek soha nem segít közvetlenül,
de mindig csak közvetve, ‘esze, tudománya,
szorgalma által’ – ezek szerint kell a tehetség,
de kell a szorgalom is, és valójában az összes
olyan tényező: tehetség, szorgalom, kitartás és
eltökéltség. Majd hozzátette: Nagyon fontos
az is, hogy mindenki a megfelelő célt tűzze ki
maga elé, és azért küzdjön, mert akkor tudja
magából a legtöbbet kihozni, ha a tehetségének legjobban megfelelő területen dolgozik –
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tette hozzá, majd minden résztvevőnek további sikereket kívánt.
A vendégeket a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Fúvószenekarának műsora köszöntette Czifra
Gergely vezényletével. A modern dallamok
után a vendégeket egyesével a színpadra szólították, ahol átvehették ajándékaikat. A hengerben plakátok voltak, egyrészt a molinók
kicsinyített másai, másrészt egy olyan kép,
amelyen mindannyian szerepeltek.

A Szentendreiek a csúcson tavalyi résztvevői
(a megjelenés sorrendjében):
vomberg frigyes – a 2016-os Bocuse d’or európai szakácsverseny döntőjét megnyerő magyar csapat tagja, coach
mogyorósi Hunor – rubik-kocka versenyző,
országos csúcstartó
Páljános anna – X. országos Elek Tihamér
Szakközépiskolai Fuvolaverseny I. hely
szappanos márton – teniszező, felnőtt magyar top 10-es játékos
jeszenkovics judit – transzplantált világ- és
Európa-bajnok úszó, 50 méter pillangón
világcsúcstartó
szvorák Katalin – Kossuth-díjas énekművész,
Pest Megye Díszpolgára
farkas ádám – Kossuth-díjas szobrászművész
reinspach Kincső – 2016 Tanintézeti Lovastusa o.B. Középiskolás döntő I. helyezettje
adolf Balázs – Brandenburg 2016 Maratoni
kajak-kenu vb ifjúsági kenu (19 km) páros:
ezüstérmes, egyes: bronzérmes; világbajnok

Fotó: Paraszkay György

2018 | január 29.

dr. jászberényi józsef – Zsigmond Király
Egyetem Felnőttképzési igazgatója, Pest Megyéért Emlékérem tulajdonosa
tóth tamás – 2016. Nyári paralimpiai játékok,
rio de Janeiro, férﬁ 100 m hátúszás,
aranyéremese
rédli andrás – 2016. Nyári olimipai játékok,
rio de Janeiro, Párbajtőr csapatverseny
bronzérem
Pacsay attila – Violetta d’oro Parma, Filmezene Fesztivál legjobb zene fődíj; a legjobb
külföldi ﬁlmzene díj a Budapest Noir-ért a
Hollywood Music in Media Awards-on
Welldance sporttánc egyesület – World
Dance Masters Világbajnokság I. és II. hely,
Látványtánc Európa Bajnokság I. hely
KInIzsI Hse KorfBall csapata – 11-szeres
Magyar Bajnoki cím, Bajnonok Ligája Top
10
BraIns – 2016 Petőﬁ zenei díj, Az év hangszerelése
ferences Gimnázium csapata – Helytörténeti
vetélkedő győztesei 2017-ben
szentendre városi sportegyesület futball
csapat – Pest megyei I. osztály
Pabeschitz virág – utazó régész
Az ünnepélyes átadó után a vendégek a
Díszteremben tartott állófogadáson dedikálták egymásnak a közös képeket és a háttérben Pacsay Attila díjnyertes dallamai
hallatszottak.
Mindenkinek gratulálunk és kíváncsian várjuk
a kampány idei szereplőit.

szentendrei vívó nyerte a veterán válogató versenyt

Marczali László ezzel az eredménnyel már biztosan tagja lesz a
hollandiai Alkmaarban májusban
kezdődő csapat Európa-bajnokságnak. A veterán válogató döntőjében a regnáló Európa-bajnok
Lasetzki Frigyes ellen sikerült nagy
csatában, 10/9-re nyernie.
A szentendrei vívó idén először a
70+ korosztályban méretteti meg
magát az Európa-bajnokságon.
Gratulálunk a kiváló eredményhez!
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a magyar Közút nonproﬁt zrt.
Pest megyei Igazgatóság,
szentendrei mérnöksége
Útüzemeltető szaKmunKás
munkakörbe munkatársat keres.
feladatok:
lA mérnökség kezelésében
lévő úthálózat kezelésével
kapcsolatos feladatok elvégzése
lországos közúton a téli
tisztántartási feladatok teljes körű ellátása,
ltéli elhárításban való részvétel, sószóró és hóeke
adapterrel felszerelt kombinált gépek vezetése

a munkakör betöltéséhez
szükséges feltételek:
lszakirányú iskolai végzettség vagy szakirányú oKJ-s
végzettség
lvagy szakmunkásképző
vagy szakiskola vagy oKJ bizonyítvány
+ 4 év szakmai tapasztalat

a visegrádi 4 ****-os silvanus Hotel
szállodai értékesítő - rendezvényszervező
munkatársat keres

feladatai:
• rendezvények szervezése és zökkenőmentes lebonyolítása
• a Hotel szolgáltatásainak értékesítése
• kreatív anyagok előkészítése, prezentációs, reklám anyagok elkészítése
• közösségi marketing eszközök folyamatos működtetése
• mindennapi problémák nem várt helyzetek hatékony, gyors
megoldása

elvárások:
• hazai és nemzetközi trendek ismerete a vendéglátás, szállodaipar területén
• minimum 1-2 év szakmai tapasztalat értékesítésben
• tárgyalóképes angol nyelvtudás
• releváns szakmai tapasztalat rendezvényszervezésben
• ambiciózus készségek, magabiztos fellépés
• szakmai alázat, kreativitás

amit kínálunk:
• megbecsülést, hosszú távú munkalehetőséget
• családias hangulatú munkahelyet
• megbízható szakértelemmel rendelkező tulajdonosi hátteret
• versenyképes ﬁzetés

Munkavégzés helye: Visegrád, Hotel Silvanus

Fényképes szakmai önéletrajzát, ﬁzetési igény megjelölésével
küldje el az alábbi e-mail címre:
balogh-thoma.anett@hotelsilvanus.hu
Érdeklődni Balogh-thoma anettnél lehet: 30/382-0925.

lB és/vagy C kategóriájú jogosítvány

az elbírálásnál előnyt jelent:
lútépítő, karbantartógép-kezelő oKJ-s bizonyítvány
lNKH jogosítvány – 5631
gépcsoportra
A munkakör betöltésének
kezdete:
minden hónap 1-je és 15-e
A jelentkezés határideje:
folyamatosan
Szerződés: határozatlan
idejű

Kérjük, ha ajánlatunk felkeltette az érdeklődését, jelentkezzen a 06-30-4177660
telefonszámon.

átadták a 2017-es Barcsay-díjakat
2018 | január 29.
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Idén már 28. alkalommal osztotta ki a Barcsay jenő Képzőművészeti alapítvány kuratóriuma a Barcsay-díjakat pályakezdő, 35 év alatti
festőművészeknek. a díjátadásra most is Barcsay jenő festőművész születésnapján került sor, január 14-én, ezúttal a városházán.

Az ünnepélyes díjátadáson közreműködtek a
Barcsay iskola tanulói, Szücs Karolina, Tűzkő
Karolina, Torma Lilla, regösné róna Csilla tanárnő tanítványai, akik egy reményik Sándor
verset mondtak el, illetve a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola diákja, Laár Janka fuvolázott, zongorán kísérte édesanyja, Szaniszló Éva tanárnő.

Fotó: Weszelits András

Új symposion

A díjazottak, a közreműködök és a kuratórium tagjai

Barcsay emléke

Feledy Balázs művészeti író beszédében először is az alapítvány létrehozóinak, Kónya Ferencnek és feleségének, Mártának az
áldozatos munkáját köszönte meg, akik évtizedek óta ápolják Barcsay Jenő örökségét, és
sokat tesznek azért, hogy az életmű méltó keretek között fennmaradjon. Ezután az 1900ban született Barcsay Jenő, később kétszeres
Kossuth-díjas festőművész életútjának legfontosabb állomásait emelte ki, amelyek meghatározóak voltak munkásságára. Mint
mondta, már nagyon korán, 10 évesen kiszakadt a családi házból. A Nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégiumban érettségizett, majd a főiskolán Vaszary János és rudnay Gyula tanítványa volt. A Képzőművészeti Főiskolán
’45-től ’70-ig oktatott művészeti anatómiát,
híres anatómiai könyve 1953-ban jelent meg
először, mely azóta is világsiker, 15 nyelvre fordították le (többek között japán és kínai nyelvekre is). Ars poeticája talán az volt, hogy nem
akart egy irányzathoz sem tartozni, mert úgy
gondolta, hogy az korlátozná a művészi szabadságában. Számára a rajz, a forma, a konstrukció volt az első, a szín csak ezután
követezett. Barcsay egész életében erősen kötődött Szentendréhez, ahol díszpolgár is volt.
Barcsay első tanítványai közé tartozott Balogh
László szentendrei festőművész, a Barcsay
Alapítvány volt kuratóriumi tagja, akinek életútja szorosan kötődik a Mesteréhez, s akinek
ezúton is gratulált annak alkalmából, hogy a
napokban ünnepelte 88. születésnapját.

színvonalas pályázatok

A Barcsay-díjak odaítélésről idén is az Alapítvány kuratóriuma döntött, amelynek elnöke
Kéri ádám képzőművész, alelnöke dr. Sütő
Csaba műgyűjtő, tagjai pedig Nagy Gábor és
Hajdú László képzőművészek, dr. Feledy Balázs művészeti író és Kónya Ferenc, mint alapító. Nagy Gábor kuratóriumi tag – aki nagy

melegséggel idézte fel kapcsolatát Barcsay
Jenővel – örömmel tudatta, hogy közel negyven, rendkívül színes és színvonalas pályázat
érkezett a kiírásra, és egyúttal gratulált a
három nyertesnek, akik oklevelet, pénzjutalmat, Csíkszentmihályi róbert Barcsay-érmét
és a mester önéletrajzát vehettek át Kónya Ferenctől, illetve egy üveg bort is kaptak C. Tóth
János felajánlásának köszönhetően.
Az idei három díjazott: Kósa Gergely és Kristófy Dániel, a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói voltak, illetve Máthé
László, aki a Kolozsvári Képzőművészeti és
Formatervezési Egyetemen diplomázott.

alapítványi munka

A díjátadót követően Kónya Ferenc röviden beszámolt az alapítvány elmúlt egy évének tevékenységéről. Megköszönte Verseghi-Nagy
Miklós polgármester támogatását, hogy helyet biztosítottak a díjátadó ünnepségnek. Elmondta, hogy a lebontott újpesti uszodából a
két nagyméretű Barcsay-mozaikot a csillaghegyi árpád-forrás Fürdő új épületében állítják
fel. A mozaik bontása – mely magyarországi
viszonylatban egyedülállónak számít – a Filó
és Tsa Kft.-nek köszönhetően sérülésmentesen megtörtént, és előreláthatólag késő tavasszal helyezik el az új helyére. Hozzátette, hogy
Erdély, Délvidék és Felvidék területén továbbra
is megrendezik a vándorkiállítást Barcsay
Jenő és növendékei, Deim Pál, Balogh László
és Konok Tamás szitanyomataiból, melyet
mindenhol nagy örömmel fogadnak, s legközelebb Pozsonyban, az ottani magyar nagykövetség épületében, majd Kézdivásárhelyen
lesz látható a műegyüttes. Ezen felül folytatják
a könyvcsomagok ajándékozását is. Jövőre
újból meghirdetik a képzőművészeti pályázatot, s reméli, hogy a következő díjátadásnak és
az azt kísérő kamarakiállításnak ismét – a korábbi évtizedek gyakorlatának megfelelően –
a Barcsay Múzeum adhat helyet.

A tavalyi év egyik legnagyobb visszhangot keltett szentendrei kiállítása az 1983-ban betiltott
Mozgó Világot mutatta be. A Ferenczy Múzeum remek tárlata az egykori rendkívül népszerű, a kor leghaladóbb áramlataival
foglalkozó folyóiratot tematikája: az irodalom
és a szociológia, a képzőművészet, a zene és
a ﬁlm szerint, a lapban reprodukált műtárgyak,
fotók által mutatta be.
Az elmúlt rendszer kultúrtörténeti áttekintésének következő állomása az a február 10-én,
szintén a Ferenczy Múzeum nyíló tárlat lesz,
amely a vajdasági magyar irodalom egyik legfontosabb orgánumával, az Új Symposion folyóirattal foglalkozik.
Az 1965-ben, Tolnai ottó által életre hívott,
szabad, friss szellemű lap létét a Mozgó Világhoz hasonlóan botrányok, bírósági ügyek,
majd a szerkesztőség megszüntetése jellemezte, mígnem 1992-ben a délszláv háború
idején kényszerűen megszűnt.
A most megnyíló kiállításon az Új Symposionban megjelenő irodalom mellett elsősorban a
lap vizualitása kap hangsúlyt, de a látogató
megismerheti a folyóirat meghatározó szereplőit is a velük készült interjúk által.
rAPPAI ZSUZSA
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tavaszi szeniorképzések!

tavasszal Immár hatodik évét kezdi el a szentendrei Önkormányzat
támogatásával zajló szenior (50+) képzés.
ebben a félévben a kurzusok több helyszínen (rákóczi Gimnázium,
dunaparti művelődési Ház, aranykor Központ iroda) zajlanak majd,
de a tanárok ugyanazok lesznek.

A tanfolyamok legtöbbje március elején indul el, de jelentkezni már január elejétől lehet a 06 30 692 47 46-os telefonszámon.
A tanfolyamok egységesen 10.000 forintos áron látogathatók, amiért
a hallgató 21 tanórát kap, a ﬁzikai állapotmegőrző kurzusokon 10, a
szellemi kurzusokon 7 alkalomra elosztva.
Tavasszal az Aranykor Központ szervezésében a következő kurzusok
indulnak el:

dunaparti művelődési Ház:
1. Egyensúlytréning (Novák Mária) – 2018. március 23. péntek 11:3012:30, összesen 10, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
2. Szenior örömtánc (Novák Mária) – 2018. március 23. péntek, 12:4013:40, összesen 10, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
3. Kezdő német (Spitzer Petra) – 2018. március 20. kedd, 8:45-10:15,
összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
4. Német 2. (Spitzer Petra) – 2018. március 20. kedd, 10:30-12:00, öszszesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
5. Német haladó (Spitzer Petra) – 2018. március 20 kedd, 12:30-14:00,
összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
6. Kezdő angol (Spitzer Petra) – 2018. március 21. szerda, 8:45-10:15,
összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
7. Angol 2. (Spitzer Petra) – 2018. március 21. szerda, 10:30-12:00,
összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
8. Angol 3. (Spitzer Petra) – 2018. március 21 szerda, 12:30-14:00,
összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom

rákóczi Gimnázium:
1. Német társalgás (Spitzer Petra) – 2018. március 20. kedd, 14:1515:45, összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
2. Haladó számítástechnika (Lévai István) – 2018. március 19. hétfő
15:20-16:50, összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben
zajló alkalom
3. Haladó angol (Marton Beáta) – 2018. március 21. szerda, 13:3015:00, összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
4. Angol társalgás (Marton Beáta) – 2018. március 21. szerda, 15:3017:00, összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
5. Geopolitika (Dr. Jászberényi József) 2018. március 19. hétfő 17:0018:30, összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom

aranykor Központ, alsó iroda:
1. Spanyol kezdő (Marton Beáta): 2018. március 19. hétfő, 16:30-18:00,
összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alkalom
2. Spanyol haladó (Marton Beáta), 2018. március 19. hétfő, 18:3020:00, összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
3. olasz társalgás (Dr. Pollmann Teréz) – 2018. március 21. szerda,
10:00-11:30, összesen 7, ugyanezen a napon, ugyanebben az időben
zajló alkalom

A képzésekre nemcsak szentendreieket, hanem Szentendre környékén
élő 50 év felettieket is szeretettel várjuk!
Tanulni sohasem késő!

ArANyKor KÖZPoNT
SZENTENDrE

XXXII. évf. | 2. szám
KUL-TÚrA Irodalmi barangoló

a maGyar KultÚra naPja – január 22.

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Erkel Ferenc később zenét komponált ehhez a gyönyörű költeményhez.
Hogy milyen áhítattal alkotta meg a művet, azt saját szavaiból tudjuk:
„Csend van. Ülök és gondolkodom, hogy is kellene ezt a Himnuszt megcsinálni? Elém teszem a szöveget. olvasom. Megint gondolkodok. És
amint úgy gondolkozom, eszembe jut az én első mesteremnek szava,
aki Pozsonyban tanított. Azt mondta: Fiam, mikor valami szent zenét
komponálsz, mindig a harangok szava jusson először eszedbe.
És ott a szoba csöndességében megzendülnek akkor az én fülemben a
pozsonyi harangok. áhítat száll meg. A kezemet a zongorára teszem,
és hang hang után olvad. Egy óra sem telik bele, megvan a Himnusz.”
Az évforduló kapcsán rendezett megemlékezések (amikor éppen 195
éve annak, hogy megszületett a Himnusz) alkalmat adnak arra, hogy nagyobb ﬁgyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, közös kultúrkincsünk megőrzésének, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk
és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Éppen abban az évben, amikor zárjuk az ArANy JáNoS EMLÉKÉVET,
és 2018. január 12-én kezdetét veszi a MáTyáS KIráLy EMLÉKÉV.
Erre a nevezetes napra műsorral és kiállítással készültem a diákokkal.
A műsort előadta: Laszlovszky László 11.C osztályos tanuló. A kiállításon felsorakoztak az épített és szellemi örökségeinket, természeti értékeinket bemutató fotók, találmányok és hungarikumok. Népviseleti
bemutató kapcsolódott az eseményhez: oláh Tímea 10.A osztályos tanuló népviseletben színesítette a kiállítást.
Ezen a napon kiemelt, megkülönböztető szerep jut az anyanyelvnek is,
mint a kultúra átadásának eszköze, amely egyformán szól mindenkihez.
Kosztolányi Dezső: Magyarul
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.”
PáLINÉ SZAPPANoS ZSUZSANNA
MAGyArTANár, KULTUráLIS ANTroPoLóGUS
A VSZC PETZELT JóZSEF SZAKGIMNáZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKoLáJA

25 éve a
Közel-Keleten
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vörös Győző ókorkutató, a jeruzsálemi Pápai
Biblikus egyetem professzora 25 éve él
Közel-Keleten. 2009-től jordániában, a
szentföld keleti felén található Heródes antipas várának, az ún. machareus (makérusz)
királyi palota feltárásán dolgozik a jordán királyi udvar megbízásából mint ásatásvezető,
projektigazgató. a nemzetközi hírű régész a
frangipani stúdió meghívására látogatott el
január 13-án szentendrére, és a ferenczy
múzeumban beszélt életéről, illetve a projekt
jelenlegi állásáról.

Húsz évre szóló szerződés

A jordán királyi udvar tenderkiírása az erődítmény romjainak feltárására két feltételt szabott: doktori diploma építésztudományból,
valamint 10 éves ásatásvezetői tapasztalat
Közel-Keleten. Vörös Győző korábban Egyiptomban és Cipruson dolgozott, egyre jobban
érdekelte a biblikus régészet, sokszor járt Jeruzsálemben is. A kiírásnak tehát megfelelt,
de a megbízatás elnyeréséhez szükség volt
Makovecz Imre segítségére is, aki a Magyar
Művészeti Akadémia elnökeként teljes körű
erkölcsi garanciát vállalt érte (2011-ben utóda,
Fekete György elnök is megerősítette a pártfogást).
A magyar régész 2009-ben írta alá a 20 éves,
tehát 2029-ig szóló szerződést, melyben vállalta a teljes terület műemléki helyreállítását,
azt, hogy Keresztelő Szent János kivégzésének 2000. évfordulójára – ugyanis Josephus
Flavius ókori történetíró szerint ez a palota Keresztelő Szent János börtönének és lefejezésének a helyszíne – alkalmassá váljon a
zarándokok fogadására.

szentföldön még nem volt
magyar ásatás

Machareus (jelentése kard) Jeruzsálemmel
szemben található, 30 km-re Betániától, ahol
a krisztusi időben Keresztelő Szent János működött. A vetített képeken egy káprázatosan
szép, mesebeli tájat láthattak az érdeklődők,
kilátással a Holt-tengerre és Jeruzsálem óvárosára.
Vörös Győző elmondta, hogy az ókori települések egzakt beazonosítása rendkívül nehéz.
Ezt a palotát Kr. u. 71-ben a 10. római légió lerombolta, és azóta a térképeken sem szerepelt. 1968-ban sikerült beazonosítani, amikor
megtalálták a 3,5 km hosszú római sánc maradványait, és a korabeli leírások alapján tudni
lehetett, hogy ennek a közepén található Heródes Antipas negyedes fejedelem palotája. A
Mississippi állami Egyetem kutatói már abban
az évben elkezdték a feltárását, ami azért nem
volt egyszerű, mert a hegytetőt átlagosan két
méter vastag törmelék borította. A kialakított
ásatási szelvényekben elképesztő szépségű
egykori faragott épületelemeket találtak. Ezek
a kutatások elsősorban a tárgyak megszerzésére irányultak, 4973 tárgyat vittek el az egyetemre. A tárgyakat nem publikálták, később

ezt a munkát Vörös Győző csapata végezte el
három év alatt. Utána a Jeruzsálemi Pápai
Biblikus Egyetem folytatta a kutatást, ők
25 000 tárgyat, elsősorban épületi elemeket
hoztak felszínre, de ők sem publikálták ezeket. 2009-től a magyar régész vezetésével
folytatódott a kutatás nagy erőkkel, mert a jordán királyi udvar nagyvonalúságának köszönhetően korlátlan mennyiségű munkást
vehetett fel.

90 ezer legodarab

A királyi várkastélyt ugyan lerombolták, de a
megtalált tárgyak, mint egy lego darabjai, segítettek a rekonstruálásban. 2009-től 60 000
darab tárgyat hoztak a felszínre, így a „legokészlet” összesen 90 000 darabos lett. Mivel
nincs meg minden hiányzó rész, ezért a várat
csak elméleti úton lehet rekonstruálni. Több
hónapot töltöttek azzal, hogy felmérjék az
analóg örökséget, vagyis a korabeli várkastélyokat, ugyanis Judeában hét királyi palota
maradt meg különböző állagban.
áttörést jelentett a munkájukban, amikor rájöttek, hogy az erődítmény építészei alexandriai modulban mértek, mert így pontosan és
hitelesen rekonstruálhatóvá vált az építészeti
tér, ami alapján már meg lehetet szerkeszteni
az alaprajzot és metszetet. Sőt, a korabeli
várak tanulmányozása után mindez színekkel
is kiegészíthetővé vált, tehát a királyi várkastély korabeli enteriőrje is ábrázolhatóvá vált
3D programmal. Az első nemzetközi sikert két
teljes oszlop műemléki helyreállításával érték
el. 2013-ban készültek el a teljes királyi palota
rekonstrukciójával, a citadella feltárását pedig
2017. október végére fejezték be. Munkájuknak nagy visszhangja lett szerte a világban,
azóta is sokfelé hívják előadásra, és mára már
74 Bibliában jelent meg illusztrációként az általuk készített hiteles rajz a várról. Az operaház igazgatója, ókovács Szilveszter is
kapcsolatba lépett vele, hogy segítsen nekik
Strauss Salome című operájához a díszlet kialakításában.

az alsóváros feltárása

Jelenleg a palota melletti, 11 ezer nm alapterületű alsóváros feltárása folyik, melynek valamelyik házában élt házifogságban nagy
valószínűséggel Keresztelő Szent János. Az
intenzív munkát az alsóvárosban három éve
kezdték el. Jelenleg zajlik egyrészt a régészeti
feltárás, másrészt a műemléki helyreállítás, illetve ezekkel párhuzamosan az akadémiai
munka. A terv, hogy egy olyan mozgóképes élménycentrumot hozzanak létre, amely a lehető leghitelesebben mutatja be ezt az ókori
helyszínt, amely öt ismert evangéliumi szereplőt érint: Nagy Heródest, a ﬁát, Antipast, feleségét, Heródiást, az ő lányát, Salomét, és
természetesen Keresztelő Szent Jánost, akit
fogságban, ma már talán úgy mondhatnánk,
hogy politikai háziőrizetben tartottak a várban.

Kérdésekre válaszolva

A nézők között sok tinédzser korú gyerek is
volt, az ő kérdéseikre is nagyon szívesen válaszolt Vörös Győző. A feleletekből kirajzolódott a neves ókorkutató életfelfogása, ars
poeticája is. Mint mondta, soha nem szabad
egy munkát csak az elismerésért végezni,
mert akiknek ez a motivációjuk, azok nem
alkalmasak a feladatra. őt elsősorban a kíváncsiság vezette, hogy keresztényként megismerhesse az evangéliumi helyszínek világát.
Az életében felbukkanó nehézségekre célozva
mondta, hogy csak döglött hal úszik az árral,
az élő az ár ellen úszik. Hozzátette, hogy az
ókorkutatásban a befektetett energia általában nincs arányban az eredménnyel, bár nála
ez szerencsére nem így történt. Nem könnyű
ebben a hivatásban megmaradni, ötven évfolyamtársa közül ma már csak hárman vannak
a szakmában.
Előadását személyes vallomással zárta, azzal,
hogy számára mik a prioritások. A legfontosabb, hogy feleségét boldoggá tegye, hogy jó
apja legyen a gyerekeinek, és ezután jön a
munka. De mindenek felett való az Istennel
való kapcsolat.
-NE-
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Programok

előadás

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
január 30. kedd 19.30
Csevej
Vendég: Schwartz Dávid

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

január 31. szerda 18:00
az Idő nyomáBan
Dr. Gyarmati Péter könyvbemutatója
A Szentendre Szalon rendezvénye

lÉleKvándorlásaIm
Péreli Zsuzsa gobelinművész kiállítása
Megtekinthető február 25-ig, keddtől vasárnapig 10.00–18.00

Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz

Ferenczy Múzeum

Szentendre-terem
rejteKerdő
Csíkszentmihályi róbert szobrászművész kiállítása
Megtekinthető február 25-ig, keddtől vasárnapig 10.00–18.00

Szentendrei Képtár
Fő tér 2–5.
ata KandÓ & KandÓ Gyula KÖzÖs
KIállítása
Megtekinthető február 11-ig, keddtől vasárnapig 10.00–18.00

Barcsay Múzeum
Dumtsa u. 10.
ezüstKor
Megtekinthető március 31-ig, keddtől
vasárnapig 10.00–18.00

Városház Galéria
Városház tér 3.
KorszaKoK, lÉleKmadaraK
Gosztola Gábor képzőművész, költő kiállítása
Megtekinthető a hivatal ügyfélfogadási
idejében
MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
esszenCIa
Kecseti Gabriella Ferenczy Noémi-díjas
textilművész kiállítása
Megtekinthető február 11-ig, hétfőtől
péntekig 9.00-17.00, hétvégén 10.0017.00 óra között.

Barcsay Iskola Galéria
Kálvária út 18.
tHe fIrst sHoW
Aknay Csaba és Kotschy Gábor fotóművészek közös kiállítása
A kiállítás megtekinthető február 9-ig.
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
volt eGyszer eGy vízesÉs…
Kamarakiállítás a Dömör-kapui vízesésről és környezetéről készült régi fényképekből, képeslapokból

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
aPátI aBKarovICs BÉla
festőmŰvÉsz emlÉKKIállítása
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

Művészetek Háza
Szekszárd, Szent István tér 28.
„Új KossutH-díjasoK”
Válogatás a Horváth & Lukács gyűjtemény anyagából
Aknay János festőművész kiállítása
Megtekinthető február 25-ig, keddtől vasárnapig 9.00-17.00 között

február 2. péntek 18.00
exPedíCIÓ a HunoK nyomáBan
Daubner György rendező vetítettképes
előadása

február 16. péntek 18.00
KőHeGyI látomás
– Szeplőtelen fogantatás a magyar hagyományban
Varga Tibor előadása
Folt Kávézó
Kucsera u. 11.

február 18. vasárnap 17.00
KÉKszaKállÚaK a mŰvÉszetBen
És a valÓsáGBan
perverzió az irodalomban, zenében és a
mai magyar valóságban
Felolvasás és beszélgetés
résztvevők: Básthy ágnes szociológus,
Molnár Béla zenész, Weiner Sennyei
Tibor költő, író, a Drót főszerkesztője

KonCert

Pótkulcs
Fő tér 11.

február 8. csütörtök 20.00–23.00
Jazzdoorbass
fő tÉrI jazz sessIon
Közreműködnek: Zarubay Bence, regős
Márton, Door Attila, Telepesek – Szűcs
Marcell, Vaszkó Zsolt, Méhes Márton,
Barnás Máté, Petrovity Sándor
február 10. szombat 21.00–23.59
farsanGI maszKaBál
DJ Kacsa SC Spacecowboy tánc

február 11. vasárnap
16.30–18.00
BalKán GyereK tánCHáz
18.00–23.00
traKIja BalKán tánCHáz
bolgár, makedón, horvát, görög és szerb
körtáncok
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mozI

P'Art Mozi
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

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

január 29. hétfő
16.45 WoNDEr WHEEL (101’)(16)
Woody Allen ﬁlmje
18.30 FrANTZ (113’)(12) Francois ozon
ﬁmje
20.30 TEJBEN, VAJBAN, SZErELEMBEN (125’)(16) Emir Kusturica ﬁlmje

január 30. kedd
16.00 A NÉGyZET (151’)(16) ruben Östlund ﬁlmje
18.35 HAPPy END (107’)(16) LÉLEKMoZI SoroZAT DunaP’Art Filmklub
20.30 LADy MACBETH (89’)(16) f.: Florence Pugh
január 31. szerda
16.00 HAPPy END (107’)(16) f.: Isabelle
Huppert, Jean-Louis Trintignant
18.00 őrÜLT BoLDoGSáG (118’)(16) –
Paolo Virzi ﬁlmje
20.05 DUPLA SZErETő (107’)(18) Francois ozon ﬁlmje
február 1. csütörtök
16.20 ESZEVESZETT ESKÜVő (117’)(12)
Eric Toledano és olivier Nakache ﬁlmje
18.30 SZErETET NÉLKÜL (127’)(16)
Andrey Zvyagintsev ﬁlmje
20.40 EMLÉKKÉPEK (98’)(12) Andrzej
Wajda ﬁlmje
február 2. péntek
16.25 WoNDEr WHEEL (101’)(16)
Woody Allen ﬁlmje

18.15 EGy SZENT SZArVAS MEGGyILKoLáSA (121’)(16) f.: Colin Farrell
- utána ﬁlmelemzés ﬁlmesztétákkal
20.20 ESZEVESZETT ESKÜVő (117’)(12)
Eric Toledano és olivier Nakache ﬁlmje

február 3. szombat
14.00 PADDINGToN 2 (103’)(6)
16.00 VIKTórIA KIráLyNő ÉS ABDUL
(106’)(12) f.: Judi Dench
18.00 TESTrőL ÉS LÉLEKrőL (116’)(16)
Enyedi Ildikó ﬁlmje
20.00 GyILKoSSáG AZ orIENT EXPrESSZEN (109’)(12) Kenneth Branagh
ﬁlmje
február 4. vasárnap
14.00 PADDINGToN 2 (103’)(6)
15.50 VIKTórIA KIráLyNő ÉS ABDUL
(106’)(12) f.: Judi Dench
17.45 EGy SZENT SZArVAS MEGGyILKoLáSA (121’)(16) f.: Colin Farrell
19.50 SZErETET NÉLKÜL (127’)(16)
Andrey Zvyagintsev ﬁlmje
február 5. hétfő
16.00 SZErETET NÉLKÜL (127’)(16)
Andrey Zvyagintsev ﬁlmje
18.15 ÉN, ToNyA (119’)(12E) életrajzi
ﬁlm
20.20 A CUKráSZ (104’)(16) izraelinémet szkeccsﬁlm

február 6. kedd
16.10 A CUKráSZ (104’)(16) izraelinémet szkeccsﬁlm
18.00 ELIT JáTSZMA (140’) (16) CINEBooK SoroZAT DunaP’art Filmklub
20.25 A VISZKIS (126’)(16) Antal Nimród ﬁlmje
február 7. szerda
18.30 A CUKráSZ (104’)(16) izraelinémet szkeccsﬁlm
20.20 ÉN, ToNyA (119’)(12E) életrajzi
ﬁlm

50 éves lesz a teátrum
2018 | január 29.

A Szentendrei Teátrum eltelt öt évtizedének színház- és kultúrtörténeti
vonatkozásait feltáró kutatásba kezdett idén ősszel Timár András
dráma- és színháztörténész. Várjuk a visszaemlékezők jelentkezését,
illetve a tárgyi emlékeket a Dunaparti Művelődési Házba! A jelentkezők
2000 Ft értékű kultúra-utalványt kapnak, melyek beválthatók a Szentendrei Kulturális Központ 2018. évi előadásaira és koncertjeire.

KULTÚRA
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HIRDETÉS
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adásvÉtel

Készpénzért veszek bútorokat, festményeket, porcelánokat, dísztárgyakat,
órákat, csillárt, hangszert, könyveket,
szobrokat, csipkét, bizsukat, szőrmét,
varrógépet, régi pénzt, kitüntetést, teljes
hagyatékot. Díjtalan kiszállássál, hétvégén is! Tel. 06-30-308-9148.

Garázsvásár Szentendrén: szék ágy,
szekrény. Tel. (26) 300-419, 06-30-9496456.

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

állást Kínál

Wir suchen nativ deutsch sprächige
babysitter für unsere 10 Monat jährige
Mädchen 2-3 mal pro Woche – ideál
Szentendre wohnend. Tel. 06-20-2559624.

A szentendrei Tourinform iroda idegen
nyelve(ke)t beszélő kisegítő munkatársakat keres idegenvezetői és irodai
munkákhoz. Az önéletrajzokat a ﬁzetési
elképzelések (óradíj vagy napidíj) megjelölésével a tdm@szentendre.hu e-mail
címre várjuk február 15-ig. További információ ugyanezen az e-mail címen,
vagy személyesen a Tourinform irodában (Dumtsa u. 22.) kérhető.

Szentendrei ékszerüzletbe keresek heti
2-3 napra szakképzett, gyakorlattal rendelkező ékszerbolti eladót vagy ékszer-

HIRDETÉS
becsüst. Jelentkezés önéletrajzzal:
mariapek87@gmail.com.

Szentendrei, belvárosi hamburgerező
keres megbízható szakácsot kiemelt
bérezéssel. Tel. 06-20-483-6617.

Építőiparban jártas, józan életű segédmunkást és önállóan dolgozni tudó kőművest keresek. Tel. 06-30-341-3423.

Szentendrei cukrászdába mosolygós,
kedves, magával szemben igényes pultos hölgyet keresünk. Tel. 06-30-9528603.
Kereskedelmi érdeklődésű kollégát keresünk szentendrei irodába.
Elvárások: műszaki afﬁnitás, B-kategóriás jogosítvány, kiváló kommunikációs készség,
magabiztosság. Az önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre várjuk:
info@alukov.hu.

eGÉszsÉG

Érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 0630-340-1392.

KIadÓ laKás

Belvárosi tanár kiadó albérletet keres
feleségével, kispulival a belvárosban.
Tel: 06-20-217-9743, Zoltán.

Szentendrén kiadó külön bejáratú, összkomfortos garzonlakás. Tel. 06-20-9355129.

KEDVES TáMoGATóNK!
Ne feledkezz meg idén sem rólunk,
az árVáCSKA állatmenhely közel 300 lakójáról!
Ha adóbevallásodat a NAV készíti el,
rendelkezz náluk adófelajánlásodról!
KÖSZÖNJÜK!

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Rendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,
péntek 17:00 – 19:00

2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178

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

Szoba kiadó jó helyen, komoly, megbízható, intelligens, nappali műszakban
dolgozó hölgy részére. Tel. 06-30-5575346.

laKás, InGatlan

Szentendre belvárosában 70 nm-es ház
garázzsal eladó. Kívül-belül szigetelt,
amerikai konyhás-nappali + 2 háló gardróbbal. Irányár: 42 millió Ft. Tel. 06-20517-6977.
Szentendrén, a Barackvirág utcában
55 nm-es családi ház garázzsal eladó.
Konyha ebédlővel, nappali + 1 hálószoba, terasz gyönyörű kilátással.
Irányár: 22 millió Ft. Tel. 06-20-5422660.

oKtatás

Képzőművész tanár – óriási tapasztalattal – saját műtermében rajz-festés és
művészettörténet oktatását vállalja. Tel.
06-30-617-6750.

rÉGIsÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmagasabb áron. Tel. 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com

szolGáltatás

Érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 0630-340-1392.

Idősgondozást vállal gyakorlattal rendelkező, megbízható hölgy. Tel. 06-20317-2861.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés.
Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.

Lomtalanítást, telektisztítást, bontást,
átalakítást, felújítást vállalunk. Tel. 0620-523-0253.

üdülÉs

Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (3000
Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 06-20-4942550.

üzlet

Kutyakozmetikusnak üzlethelyiség
kiadó a belvárosban, kedvező feltételekkel. Tel. 06-20-326-4669.
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