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pályázat
szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati tulajdonú szentendre, 2335 hrsz-ú,
természetben Fő tér 15. (az ingatlannyilvántartásban Fő tér 16.) szám alatt
található, összesen 105,5 m2 alapterületű, 2 szinten elhelyezkedő helyiségcsoport bérbevételére.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján , a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve innen
tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2018.
március 13. 9:00 óráig (Városház tér 3. I.
emelet) kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

közérdekű

Gondozási Központ szentendre
pályázatot hirdet

• 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.
• 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.
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• 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
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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
márCIus 15-én csütörtökön a vasvári patika ügyeletes reggel 8 órától péntek reggel 7 óráig. A többi
gyógyszertár zárvA.
MárCIUS 30-án pénteken a Napvirág-csepp Gyógyszertár ügyeletes reggel 8 órától szombat reggel 7
óráig. A többi gyógyszertár ZárVA.
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes
március 4. Vasvári Patika
Szentendre, Sas u.10. T:303-825
március 11. 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
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Ha az elmúlt év mérlegét vonjuk meg, az egyben a ciklus eddig eltelt nagyobb hányadának
értékelése is. Hol tart a város az önkormányzati ciklus felén túl?
Munkánk értékelésekor a fő viszonyítási pont
a szentendrei identitás. Ez az, amit szem előtt
kell tartanunk, a város sajátos kultúrájának,
hagyományainak tovább éltetése, a szentendreiség markáns képviselete a feladatunk úgy,
hogy közben élő kapcsolatot, párbeszédet
folytassunk a városban élőkkel, és a fejlesztéseket az ő igényeikhez igazítsuk.
A kisebb-nagyobb, kézzelfogható fejlesztések
mellett nagyon fontos eredménynek tartom
azt a mára stabillá vált támogató hozzáállást,
együttműködést, amit a szentendreiek és a városban működő felekezetek, intézmények,
sport- és kulturális egyesületek részéről tapasztalunk. Az önkormányzat nem magányos
harcos az elvárások és lehetőségek koordinátarendszerében, az élet legkülönfélébb területein együttműködő szentendreiek közösségei
állnak mellettünk.

mivel tudja viszonozni a városvezetés ezt a
támogató, együttműködő hozzáállást?
Az utak, járdák karbantartása, fejlesztése és
egyéb hétköznapi feladatok mellett ezért is kiemelt cél a közösségi terek létesítése. Ilyen új
közösségi színhely a helyi vállalkozókkal öszszefogásban elkészült, tavaly átadott riverSide vagy az elsősorban a ﬁataloknak teret
biztosító ofﬂine Center. Ünnepeink valódi közösségi alkalmak, melyeken állandó szereplő
az Altiszti Akadémia fúvószenekara, jó kapcsolatot ápolunk az iskolákkal, óvodákkal, a
városban élő vállalkozókkal és művészekkel.
Nagyszerű kezdeményezéseket tudhatunk
magunk mögött az ifjabb generációk és a
város múltja közötti élő kapcsolat megteremtésére. Az Első nagy szentendrei számháború
megrendezésével, a Kucsera Ferenc vértanúságáról kiadott képregénnyel a gyerekek számára városunk hőse örökre kilépett a
történelemkönyvek lapjairól, és ismét a kollektív emlékezet részévé vált. A szervező Szentedre Barátai Egyesület egyik legfőbb
partnerünk a konzervatív értékek őrzésében.

Hogyan egyeztethetők össze a konzervatív
értékek és a városban jelen lévő, mindig útkereső művészek, művészetek?
Az értékőrzés mellett szentendrei sajátosság
az a friss szellem, amit az itt élő és alkotó művészek jelenléte biztosít. Büszke vagyok arra,
hogy olyan várost vezetünk, amely tavaly hetekig szerepelt a nemzetközi sajtóban Vincze
ottó emblematikussá vált remekével, a Velencében is szereplő river Poollal és az Art
Capital rendezvénysorozattal. 2018-ban 18
klasszikus és 52 kortárs szentendrei művész
kiállítását láthatta a közönség a Ferenczy
Múzeumi Centrumban, amely rendkívül pozitív
visszhangra talált.

De természetesen a szimbolikus értékek mellett a mindennapok feladatai is fontosak. A
párbeszéd ezekről mondhatni állandó, tavaly
közvélemény-kutatás formájában és a Párbeszéd a városrészekért konzultációsorozat utcafórumain is tudakoltuk, mi okozza a legtöbb
problémát a helyieknek, és mely fejlesztések
a legfontosabbak számukra.
Az egyik kardinális kérdés a város életében az
utak, járdák állapota, a csapadékvíz-elvezetés
biztosítása. E területen is előreléptünk 2017ben. Itt is szerepet játszott az együttműködés,
folytatódott az 1+1 projekt. A földút programban közel 70 millió forintból 13 földút újult
meg, vis maior támogatással és saját forrásból hidakat, járdákat, lépcsőket állítottunk
helyre és építettünk újjá. A Járható Szentendréért program keretében kormányzati támogatással és saját forrásból csaknem 6 km
hosszban újultak meg útszakaszok.
átszerveztük a Városi Ügyfélszolgálat működését az új rendszerben 7 ezer bejelentést
kezeltünk, és korábban sosem látott mennyiségű, 10 ezer nm kátyút javítottunk.

Az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és járdaépítések, vízelvezetési projektek mellett pályázati forrásokat is sikerült
elnyerni és fejlesztésekre fordítani.
2017-ben több mint 150 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.
Közel 245 millió Ft-ot nyert a város a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatán, a támogatással mintegy 8 km-es összefüggő
kerékpárút-hálózat épül ki a közeljövőben a
HÉV – Püspökmajor-lakótelep – Bükköspatak – Izbég – Belváros között.
150 millió forintot nyertünk útfelújításra szintén a nemzetgazdasági tárca pályázatán,
melyből már megújultak a Móricz Zsigmond,
a Bimbó és a Barackvirág utcák, illetve 2018ban újul meg a Vasúti villasor egy szakasza.
2017-ben fejeződött be a Dunyha Program,
mellyel közel 1 milliárd Ft értékű fejlesztés valósult meg a városban, az „otthon melege” projekt országos programhoz való csatalkozással.
26 társasház indult a rózsakert, a Püspökmajor és a Dózsa György úti lakótelepen, s 2017
végére 24 épület felújítása rendben lezárult.
Az egészségügy terén a szakorvosi rendelő
kapacitás-növelésével és a 24 órás háziorvosi
ügyelet biztosításával léptünk előre.
Önkormányzati épületek részleges felújításával az épületállomány helyzete is javult.

A homlokzatok rendezettsége fontos azért is,
mert szentendre az elmúlt években fesztiválvárosként is megmutatta magát.
Kulturális rendezvényeinkkel sikert sikerre halmozunk. Büszkék lehetünk a múzeumra és a

könyvtárra, neves sportrendezvények állomása és otthona a város, ahol minden korosztály megtalálhatja a kifejezetten neki szóló
programokat.
A generációk egymás mellett élését, az egyes
élethelyzetek értékelését az önkormányzat a
Lokálpatrióta programmal segíti: születéstől
100 éves korig és még tovább megemlékezünk az élet fő fordulópontjairól. A Szentendreiek a csúcson programmal a teljesítményt
ismerjük el és a köztünk élő „hősöket” ismerjük fel. Ez a vonal 2018-ban, a Családok évében terveink szerint csak erősödni fog.

melyek lesznek a 2018-as év fő fejlesztési
irányai?
A V-8 uszodatartozás állami átvállalásának
köszönhetően folytatódik a Járható Szentendréért program, folytatjuk a tárgyalásokat a
11-es út felújítása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, küszöbön az EuroVelo6 fejlesztés, tervezzük a közvilágítás
korszerűsítését. Az önkormányzati fejlesztések mellett egyházi- és magánberuházások is
indulnak, így többek között megújulnak a
Szerb ortodox Egyház épületei, és új sportcsarnok is épülhet.
Végül meg kell említeni azt a tavalyi döntést,
ami a várost valódi fejlődési pályára állíthatja:
ez a kormány 2017-2030-ig tartó turizmusfejlesztési programja keretében Szentendrének
megítélt tízmilliárdos fejlesztési forrás. Amint
már elmondtuk, ez az alap azoknak a településeknek jelent kiugrási lehetőséget, amelyek
meglévő fejlesztési tervekkel, koncepciókkal
rendelkeznek a turisztikai régiókon belül. A támogatás konkrét célokra használható, és az
egyes projektek elindításához, a források lehívásához komoly előkészítő munka szükségeltetik. Mi olyan tervekkel készültünk, amelyek
a turisztikai értékük mellett a Szentendrén
lakók mindennapjait is jobbá teszik. Ilyen a
parkolófejlesztés, a Templomdomb megújítása vagy a turisztikai fejlesztések zászlóshajója, a Dunakorzó 2,6 milliárd Ft értékű
felújítása. Dátumokról még nem tudok beszámolni, de ez utóbbi fejlesztés már az előkészítés fázisában van, a megvalósításáról
tárgyalunk.
T. J.
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szentendre színeiben
a felújított
HÉv-szerelvények

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A MáV-HÉV Zrt. szentendrei telepén február
21-től az első felújított belsőterű HÉV-szerelvény városunk zászlajának kék-sárga színében pompázik. A kocsik üléshuzatát kék
színűre cserélték, valamint átfestették az elválasztó paravánokat, a jegykezelő készülékeket és a kapaszkodókat.

pályázat
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Az egyéni vállalkozók is jótékonykodhatnak

Az egyéni vállalkozóknak az szja-bevallásukat idén február 26-áig kell összeállítaniuk és eljuttatniuk a NAV-hoz, ám az 1+1 százalékok sorsáról ők is május 22-éig dönthetnek. Bárki, aki
személyijövedelemadó-bevallást ad jogosult az adójának 1+1%-áról rendelkezni. Az egyik 1%ot regisztrált civil szervezetnek, a másik 1%-ot technikai számos bevett egyháznak, illetve a
Nemzeti Tehetség Programnak ajánlhatják fel az adózók.
A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz,
akár a bevallás részeként, akár attól elkülönülten önálló nyilatkozatként egészen május 22-éig.
Aki a bevallással együtt szeretne felajánlani, az az adóbevallási nyomtatvány megfelelő lapjának kitöltésével megteheti. Aki azonban később, a bevallástól elkülönülten szeretné nyilatkozatát eljuttatni a NAV-hoz, az a „17EGySZA” lapon, vagy annak tartalmával megegyező papíros
nyilatkozaton megteheti. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus
hozzáféréssel a NAV webes kitöltő programjával lehet, mely segíti az adózót a megfelelő kedvezményezettek kiválasztásában.
A NAV honlapján és a webes kitöltő felületen is megtalálható valamennyi támogatható civil
szervezet, illetve bevett egyház és a kiemelt költségvetési előirányzat.
Újdonság, hogy az egyházi 1 százalékról szóló idei nyilatkozatokat a NAV a következő években
is ﬁgyelembe veszi, egész addig, míg a felajánló a rendelkezését vissza nem vonja, vagy nem
jelöl meg másik egyházi kedvezményezettet. A civil kedvezményezett vagy a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont - a korábbi évekhez hasonlóan - továbbra is évente kell megtenni a felajánlást.
A felajánlók hozzájárulhatnak a rendelkező nyilatkozatban ahhoz is, hogy a civil kedvezményezett kérésére a NAV átadja a nevüket és postai vagy elektronikus levelezési címüket. A civil
kedvezményezettek ezeket az adatokat kizárólag kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatják.
A felajánlott összegek leggyakrabban gyermekek gyógyítását és állatmenhelyek működését
szolgálják. Azok az adóforintok, amelyekről nem rendelkeznek az adózók, szja bevételeként
az állami költségvetés bevételét képezik, ekképpen a közkiadások forrását jelentik.
Honlap: http://nav.gov.hu Video FTP server: http://media.nav.gov.hu/media
Keressen minket a Facebookon is!
https://www.facebook.com/NAVproﬁl

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

egyhangúlag elfogadták a 2018. évi költségvetést

2018 | február 26.

VÁROS

5

prIorItás: KÖtelező FelAdAtoK mAGAs szíNvoNAlÚ bIztosításA, KulturálIs ÉrtÉKeINK És
HAGyomáNyAINK meGőrzÉse

biztonságos működés
és fejlesztés

A költségvetési rendelet kimondja, hogy az
önkormányzati gazdálkodás minden területén
érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. Az önkormányzat célja
a biztonságos működés feltételeinek megteremtése és a város fejlesztésének előmozdítása. Prioritást élvez a kötelező önkormányzati feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő biztosítása, valamint az
önként vállalt feladatok közül kulturális értékeink és hagyományaink megőrzése.
Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzatnak az alábbiakat kell biztosítania:
- a településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közutak, parkolás, közparkok fenntartása stb.);
- a településrendezés (közterek, parkok, utak
elnevezése, kialakítása, övezeti besorolások
meghatározása stb.);
- a településfejlesztés;
- a helyi adóügyek – helyi gazdaságszervezés;
- a helyi szociális ügyek, közfoglalkoztatás;
- a helyi sport és kulturális ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;

átadták a Fürj utcát

- polgári védelem, katasztrófavédelem;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás.

A feladatok jelentős részét Városi Szolgáltató
Nonproﬁt Zrt. látja el közszolgáltatási szerződés keretében. A parkolással kapcsolatos feladatok ellátására üzemeltetési szerződés, a
közétkeztetés költségeinek fedezésére szolgáltatói szerződés van érvényben.

8,2 milliárdos főösszeg

Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi
előirányzatok teljesítésének kötelezettségét
és a kiadási előirányzatok felhasználásának
jogosultságát foglalja magába. A költségvetési bevételek az előirányzatokon felül is teljesíthetőek, a kiadások a költségvetésben
megállapított mértékig teljesíthetőek, de az
előirányzat nem jár felhasználási kötelezett-

Fotó: Spellenberg Bálint

A Fürj utca megújult alsó szakaszának és a vele párhuzamosan elkészült sztaravodai úti áteresz február 16-i ünnepélyes átadásán részt
vett verseghi-Nagy miklós polgármester, Hadházy sándor országgyűlési képviselő és Négyessy Katalin, a körzet önkormányzati képviselője.

Fotó: Paraszkay György

A képviselő-testület a február 22-i ülésen
tárgyalt a verseghi-Nagy miklós polgármester által benyújtott költségvetésről. A költségvetési javaslatot – mely az adóbevételek
összességében növekvő tendenciáját követve emelkedést tervez – 14 igennel, tartózkodás és nem szavazat nélkül elfogadta a
testület.

séggel. Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, gazdasági társaság
vezetője az önkormányzatot pénzügyileg
érintő kötelezettséget nem vállalhat.
2018-as költségvetés az összes bevételt 8,2
milliárd Ft-ban, az összes kiadást 8,2 milliárd
Ft-ban határozta meg.

A költségvetés főbb számai:
• működési bevétel: 6,36 milliárd Ft;
• működési kiadás: 6,21 milliárd Ft;
• működési egyenleg: 154,42 millió Ft;
• felhalmozási bevétel: 1,02 milliárd Ft;
• felhalmozási kiadás: 1,93 milliárd Ft;
• felhalmozási egyenleg: -912,72 millió Ft;
• ﬁnanszírozás bevétel: 806,32 millió Ft;
• ﬁnanszírozási kiadás: 48,02 millió Ft;
• ﬁnanszírozási egyenleg: 758,29 millió Ft.
A Költségvetési rendelet 2019. január 1. napján hatályát veszti.

Verseghi-Nagy Miklós örömét fejezte ki, hogy hosszú várakozás után
a lakók birtokba vehették a megújult, jó minőségű utat. Mint mondta,
tavaly több mint öt kilométer hosszúságban épített utat az önkormányzat. A fejlesztések többféle forrásból valósultak meg: pályázati, illetve
önkormányzati forrásból – mint ez az út is –, valamint a lakók hozzájárulásával az 1+1 konstrukcióban. Hozzátette, hogy a napokban készült el a város 2018-as költségvetése, amit a február 22-i testületi
ülésen tárgyalnak meg a képviselők. A terv, hogy idén még több út épüljön a közlekedési infrastruktúra javítása érdekében, mivel a lakosok is
ezt várják leginkább. Az önkormányzat ennek érdekében hirdette meg
a Járható Szentendréért Programot is.

Hadházy Sándor szerint három dolognak köszönhető, hogy több forrás
jut a fejlesztésekre. Egyrészt a kormány 2013-as adósságkonszolidációjának, amikor minden önkormányzati adósságot átvállalt. Másrészt
– mivel a közép-magyarországi régióra kevesebb uniós forrás jut – a
kormány 80 milliárd forintot különített el a belföldi úthálózat fejlesztésre, intézménykorszerűsítésre és turisztikai beruházásokra, tehát a
térségben lévő önkormányzatok jelentős támogatásokra pályázhatnak.
A harmadik ok pedig az önkormányzatok felelős gazdálkodása, melynek köszönhetően az eladósodási spirál nem indult újra.

Négyessy Katalin képviselő köszönetet mondott a város vezetésének
és a városfejlesztési irodának az elkészült szép útért, illetve megköszönte a lakók türelmét. Hozzátette, hogy ezt továbbra is kéri tőlük, és
ígérte, hogy a továbbiakban is azért dolgozik, hogy minél több fejlesztés történjen a körzetben.
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tél végi közterületi munkák

A városi szolgáltató folyamatosan dolgozik a közterületeken, februárban a tél végi, kora tavaszi munkák vannak soron.
Gallyazás, lombgyűjtés, síkosság-mentesítés a piac téren, a Kerényi
parkban, a radnóti lakótelepen, az Alkotmány utcában, a Kálvária téren,
a Pap-szigeten, a Vasvári úton, a Füzesparkban, a Szentlászlói úton és
a Bükkös sétányon.

XXXII. évf. | 4. szám

sportarénával
gazdagodhat a város

szakmai fórumot rendeztek a Főépítészi Kabinet szervezésével a
városházán február 14-én a bravos cégcsoport tervezett beruházása kapcsán, mely szentendre Építési szabályzatának korrekcióját igényli. A fórumon – amelyen bemutatták a leendő sportaréna
építészeti koncepcióját – részt vett pulai sándor építész és molnár mária településtervező építész, a beruházók részéről pedig
szabó balázs, a bravos sport Kft. ügyvezetője és Csóka Gyula, a
mocca Negra zrt. vezérigazgatója.

multifunkcionális létesítmény

Aba Lehel főépítész tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az építési engedélyezési eljárás összevontan zajlik a szabályozási terv módosításával, melynek együttes lefolytatására a törvény lehetőséget
ad. Hozzátette, hogy városképi szempontból a terület alkalmas
ilyen jellegű létesítmény fogadására, és illeszkedik a hatályos településszerkezeti tervhez.

Pulai Sándor prezentációjában a felülnézetből egy kávébabszemre
hasonlító létesítmény multifunkcionális jellegét hangsúlyozta. Az
alapvetően sportcélú aréna a proﬁ sport – elsősorban kosár- és
kézilabda – mellett a tömegsportra és iskolások sportnevelésére
is alkalmas lesz, ezen kívül sporthoz kötődő rehabilitációs ellátásra, illetve kulturális rendezvények, koncertek megtartására.

Molnár Mária az úthálózati fejlesztések terveit ismertette, és hozzátette, hogy a jelenleg hatályos szabályozási tervben csak annyi
módosításra van szükség, hogy az építménymagasságot sportcélú
fejlesztéshez kötődően 10,5 méterről 20 méterre emeljék, valamint
a területek összevont hasznosítására, hogy lehetőség nyíljon.

Kérdések és válaszok

A kérdések elsősorban az épület méretére, a parkolóhelyek számára és a megközelíthetőségére vonatkoztak, illetve többekben
kétségek merültek fel a gazdaságos üzemeltetéssel kapcsolatban.

A válaszokban elhangzott, hogy a 42 ezer nm-es telken a szabályozásnak megfelelő 30-35%-os beépítettséget terveznek. A törvényben előírt számú, kiépített parkolóhelyek túlnyomó részét a
fejlesztési területen hozzák létre, egy részét pedig a Bravos érdekeltségébe tartozó, szomszédos üzemek iparterületein biztosítják.

A közlekedéssel kapcsolatban elhangzott, hogy az épület a Kalászi
útról lesz megközelíthető, egyelőre nem lesz közvetlen kapcsolata
a 11-es főúttal. A Kalászi úti csomópont kanyarodó sávos fejlesztése a projekt fontos alkotóelemét képezi. A tömegközlekedés fejlesztése mindenki számára létfontosságú, a létesítmény minél
jobb kihasználása érdekében.

A beruházók elmondták, hogy a sportcsarnok építése teljes egészében magánvállalkozás, részben saját forrásból, részben támogatásból építik, önkormányzati részvállalás nélkül. A kockázat
tehát a Bravos cégcsoporté, és folyamatosan dolgoznak a gazdaságos üzemeltetés érdekében. Konkrétumokról májusban tudnak
beszámolni, mert most nem tudnak és nem is akarnak olyan terveket bemutatni, amelyek még változhatnak.
Zárszóként a főépítész elmondta, hogy a Tervtanács érvényesíteni
fogja a város azon érdekeit, hogy a korszerű sportcsarnok a táji jellegbe illeszkedő, igényes építészeti alkotás legyen.

A február 22-i testületi ülés főbb hírei

Környezetünk értékelése

A környezet védelméről szóló törvény előírásainak megfelelve az önkormányzat elkészítette a város környezeti állapotának értékelését, mely kiterjedt: a védett területekre
(melyek 10 évenként esedékes felülvizsgálata
idén esedékes), a növénytelepítési koncepcióra (a Green city mozgalomhoz igazodva); a
felszíni és felszín alatti vizek védelmére; az
energetikai fejlesztésekre, csapadékvízelvezetésére, a közlekedésből származó zaj-,
rezgés- és levegőszennyezésre, a talajvízszennyezésre, a hulladékgazdálkodásra, illetve a környezeti szemléletformálásra. Ennek
érdekében szervezték meg például a Föld napi
városszépítő akciót (melyben 2017-ben közel
1600-an vettek részt, és 10 200 kg szemetet
gyűjtöttek össze), kilencedik alkalommal a
helyi komposztálási programot, tizenegyedik
alkalommal az Európai Autómentes Napot és
a három éve ehhez kapcsolódó Őrzők Napját.
A tájékoztatót a képviselők tudomásul vették.

bizottsági munka

A képviselő-testület mellett működő bizottságok – Jóléti Bizottság, Kulturális és Turisztikai
Bizottság, Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi
Bizottság – januári ülésükön már elfogadták
a 2018. évre vonatkozó munkaterveket, amelyeket a testület most jóváhagyott. A képviselők elfogadták a bizottságok, illetve a Jóléti
munkacsoport 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolókat is.

Nőttek az adóbevételek

A képviselő-testület elfogadta az adóbevételek és adóhátralékok 2017. évi alakulásáról
szóló beszámolót. A kimutatások szerint az
adó- és adójellegű bevételek összege 2017ben 2,3 milliárd Ft volt, amely 2016. év azonos
időszakához képest 173 millió forinttal emelkedett. A növekmény nagy része a helyi iparűzési adó bevételének növekedéséből adódott,
12 millió Ft-tal nőtt a telekadó és 7 millió Fttal a gépjárműadó bevétele, illetve nőtt az idegenforgalmi adó bevétele és a talajterhelési
díj mértéke. Csökkentek az építményadóból
származó bevételek, illetve a magánszemélyek kommunális adójának bevétele.
A pótlék az előző év azonos időszakához képest 1,3 millió forinttal csökkent, míg a bírság
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bevétel az előző év azonos időszakához
képest azonos szintet mutat. A tényleges
hátralék (295 millió Ft) összege is csökkent
az előző év azonos időszakához képest
30 millió Ft-tal.

Gazdasági társaságok
2018. évi üzleti tervei

A képviselők elfogadták az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018.
évi üzleti terveit, melyek alapján a Szentendrei
Kulturális Központ Nonproﬁt Kft. 180 millió Ft,
a Szentendre és Térsége TDM Nonproﬁt Kft.
50 millió Ft, a V8-at üzemeltető Aquapalace
Kft. 83,9 millió Ft, a Városi Szolgáltató NZrt.
860 millió Ft önkormányzati támogatást kap.

II. félévi beszámoló

Az önkormányzat és a Városi Szolgáltató
Nonproﬁt Zrt. között létrejött közszolgáltatási
szerződés alapján a VSZN Zrt. 102,2 millió Ft
pótkompenzáció igénnyel élt az elvégzett
többletfeladatok miatt. Mivel a társaság ingatlanértékesítésből származó vállalkozási eredménye erre az igényre fedezetet nyújt, nem
került megállapításra pótkompenzáció.

pomázi hulladékszállítás

A pomázi önkormányzat felkérte a Fővárosi
Közterület-fenntartó NZrt.-t a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására. Tekintettel
arra, hogy tavaly év végéig ezt a feladatot a
Városi Szolgáltató NZrt. végezte, így az FKF
Zrt. e feladatot oly módon tudja ellátni, ha a
VSZN Zrt. – hasonlóan Szentendréhez és Pilisszentlászlóhoz – közszolgáltatói alvállalkozója lesz. A képviselő-testület jóváhagyta a
Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt. és a Városi Szolgáltató NZrt. közötti szerződést
Pomáz hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ellátására 2018. február 1. és február
28. közötti időszakra.

rendeletmódosítások

Lakossági panaszok érkeztek amiatt, hogy a
taxisok nem tudják utasaikat bevinni a belvárosba, ezért polgármesteri átruházott hatáskörben az a döntés született, hogy a belvárosi,
mindkét irányból behajtani tilos táblák alá „Kivéve taxi” kiegészítő táblák kerüljenek. Emiatt
módosították a behajtási rendeletet, illetve törölték a taxikra vonatkozó díjtételeket.
*
A közterület-használati rendelet legutóbbi
módosítása során a Kulturális és Turisztikai

Bizottság feladatkörébe került a ﬁlmforgatásokkal kapcsolatos kérelmek engedélyezése,
ezt most rögzítették a rendeletben is.
*
Az elmúlt időszak térﬁgyelő kamerás fejlesztései is indokolták a szabályok módosítását,
mivel a technikai eszközökkel való engedély
nélküli közterület-használatok felismerése lehetővé teszi azt, hogy hosszabb időszak engedély nélküli használatát bizonyítani
lehessen, szemben a korábbi gyakorlattal,
amikor csak a közterület-felügyelők személyes észlelése képezhette az eljárások alapját.
*
A módosítást indokolta az idén januárban elfogadott településkép védelméről szóló rendelet is, amely számos olyan szabályt
tartalmaz, amelyek érintik a közterület-használatot.

Új közművelődési rendelet

A rendeletek felülvizsgálata során kiderült,
hogy a jelenlegi közművelődésről szóló rendelet formai szempontból nem felel meg maradéktalanul a jogalkotás követelményeinek.
Mivel a rendelet módosításával nem lehetett
volna minden felmerült problémát orvosolni,
ezért új, tartalmilag és formailag is megfelelő
rendeletet alkottak, amit a testület most elfogadott.

Köztemetői díjak
felülvizsgálata

A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény
alapján a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja
meg, és a díjmértékeket évente felülvizsgálja.
A temető üzemeltetője kezdeményezte a
kegyeleti szolgáltatásokra vonatkozó díjak
15%-os módosítását, mely az egyes és kettes
urnafülke, urnasírbolt megváltási díját és a ravatalozó használati díját érintené. A szolgáltató indoka, hogy a környező településekhez
képest a díjtételek jelentős mértékben eltérnek, illetve hogy 2011 óta nem történt emelés.

pontosították a közbeszerzési
és beszerzési szabályzatot

A szabályzat aktualizálására és pontosítására
elsősorban az Elektronikus Közbeszerzési
rendszer és az elektronikus Szerződés Nyilvántartási rendszer bevezetése, a bizottságokban korábban bekövetkezett változások
átvezetése miatt volt szükség.

Fotó: Paraszkay György

testületi hírek

2018 | február 26.
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választás 2018

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.
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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,

VÁROS
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

NAv-HíreK

még egy hónapig
kérhető
a postázás

Akinek nincsen ügyfélkapu-regisztrációja
és tavaly egyéni vállalkozó sem volt, idén
is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól
az szja-bevallási tervezetének postázását.
Ehhez nem kell mást tenni, mint adóazonosító jelet és a születési dátumot tartalmazó kérelmet eljuttatni a NAV-hoz
március 19-ig.

A NAV idén is automatikusan, külön kérés
nélkül elkészíti az szja-bevallás tervezetét
azoknak, akikről munkáltatói, kiﬁzetői
adattal rendelkezik. Az adóbevallási tervezet postázása 2018. március 19-én éjfélig
kérhető. Az elkészült tervezeteket a NAV
tértivevényesen 2018. április 30-áig küldi
el postán az igénylőknek.

A kérelmet benyújtani az alábbiak szerint
lehetséges:

• SMS-ben a 06 (30) 344-43-04-es telefonszámra,
• a NAV honlapján elérhető webűrlap
(www.nav.gov.hu/eszja/eszja) kitöltésével,
• telefonon a 1819-es Infóvonalon,
• a NAV előzetes regisztrációt és azonosítást igénylő Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző rendszerén keresztül, az ingyenesen
hívható 06 (80) 20-21-22-es telefonszámon,
• postai úton kötetlen levél formájában,
• a NAV honlapjáról letölthető BEVTErVKnyomtatványon,
• személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.
SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell
elküldeni ebben a formában: SZJA{szóköz}adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn.
Egy telefonszámról bármennyi adóazonosító jelre igényelhető a tervezet postázása.

Annak sem kell aggódnia, aki esetleg lecsúszik a 2018. március 19-ei határidőről,
ugyanis 2018. május 22-ig személyesen a
NAV ügyfélszolgálatain is kérheti adóbevallási tervezetének kinyomtatását. Emellett az adózó bármikor nyithat ügyfélkaput,
mellyel adóbevallási tervezetét a
www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhető „eSZJA Portálon”
azonnal megtekintheti.

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a
korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet
elektronikusan és papíron is rendelkezni
egészen május 22-ig.
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tavaszi szeniorképzések!

márciustól folytatódik a széles körű tanfolyami képzés városunkban,
az 50 év felettieknek!

Március közepétől folytatódik, immár tizenkettedik félévével városunkban a szeniorok oktatása, a Zsigmond Király Egyetem szakmai
közreműködésével, a Szentendrei Önkormányzat támogatásával. Tanfolyamaink ezúttal több helyszínen (rákóczi Gimnázium, Dunaparti
Művelődési Ház, Aranykor Központ iroda) zajlanak majd, de a képzési
program változatlan.
A tanfolyamok legtöbbje március elején indul el, de jelentkezni folyamatosan 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,
összesen 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

szenior sakkbajnokság
szimultánnal

Az első szentendrei senior sakkbajnokságot 2018. február 16-án rendezték a szentendrei városháza dísztermében. Az induló hölgyeknél
losonczi miklósné festőművész végzett az első helyen, a férﬁaknál
Németh tibor lett az első helyezett. A győztesek aranyplakettet, oklevelet és díszes kupát kaptak a játék emlékére. A verseny után a játékosok újra az asztalok mögé ültek, kihívójuk, verseghi-Nagy miklós
polgármester volt, aki egyszerre kilenc játékossal vívott szimultánt.

Szentendre polgármestere bizonyította jó stratégiai készségét: igazságos döntetlen született, kilencből 4,5 ponttal zárta a bajnokságot. A
sakkbajnokságot Petricskó Zoltán általános alpolgármester és Soltész
Emese társadalmi kapcsolatokért felelős referens szervezte, s jövőre
is megrendezik az 50+ korosztály számára a szellemi tornát.

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, 16:3018:00, 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

Szintén jelezzük, hogy a Dunaparti Művelődési Házban péntekenként
8-kor kezdődő Időstornára (Fodor Éva) folyamatosan lehet jelentkezni!

A képzésekre nemcsak szentendreieket, hanem Szentendre környékén élő 50 év felettieket is szeretettel várunk!

Tanulni sohasem késő!

ArANyKor KÖZPoNT
SZENTENDrE

pilisi tekerő elégedettségi felmérés

2018-ban tízéves a pilisi tekerő. A kerek évforduló alkalmából a
szervezők a résztvevőket is bevonják a program jövőjének alakításába.

2018-ban 10. évfordulóját ünnepli a Pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúra, Szentendre első és mindmáig egyetlen saját szervezésű
sportfesztiválja. A rendezők fontosnak tartják az Ön véleményét,
hogy a következő 10 évben még színvonalasabb programmal fogadhassuk a versenyzőket és az érdeklődőket!

Kérjük, hogy a megfelelő válaszok megjelölésével, illetve leírásával
töltse ki a kérdőívet, amely a városi honlapon megtalálható:
https://szentendre.hu/pilisi-tekero-elegedettsegi-felmeres/

Házasság hete
a 25 éves Filibilivel
2018 | február 26.
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„A hagyományt nem kell ápolni, hisz nem beteg. Nem kell őrizni, mert nem
rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!”

méltó nyitánnyal kezdődött az idei Házasság hete rendezvénysorozat
szentendrén. A bálint-napon, február 11-én a városháza dísztermében sok-sok család gyűlt össze, hogy közös énekléssel-ünnepléssel
éltessék kincseinket: népszokásainkat, népdalainkat, meséinket. A
bálint-nap idei díszvendége sebő Ferenc volt.

A rendezvényt Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester nyitotta meg,
aki köszöntőjében az idei Családok éve tervezett programjaira hívta
meg egyúttal a közönséget. Lövétei Lázár László versét mondta el a
Filibili „kisdobosa”, azaz a programok szervezője, Kertész József. Az
idén 25 esztendős Filibili népdalkórus hagyományéltető óvónői ismét
szívet melengető műsorral álltak színpadra. Szigethy Miklósné ízes
székely népmesét mondott, Soós réka, aki ettől az évtől az együttes
művészeti vezetője, a Bimbó utcai óvodásokkal játszott el egy vidám,
legényfogó játékot. Telegdi Gáspár és Sosovica Fanni néptáncosok
műsorát Németh András kísérte tekerőlanton.
Az est díszvendége, Sebő Ferenc az örökérvényű Flóra-vers, a rejtelmek mellé pár gondolatot is fűzött arról, hogy hagyományainkat, kul-

Gondolatok a
Házasság hetén

A Házasság hetén papp miklós görögkatolikus pap volt a rendezvénysorozat egyik előadója, akinek gondolatait az alábbiakban
közöljük.

Örömmel és izgalommal készültem Szentendrére, „a művészien érzékeny szívűek” városába, hogy a Házasság hete keretében együtt
töprengjünk a házasság misztériumáról és
okos vezetéséről. A Városháza dísztermében
meglepetésemre igen sokan gyűltek össze,
hála a közösségszervező civileknek és az egyházaknak. Jómagam piros pontot adtam a
szervezőknek és a résztvevőknek, ugyanis azt
gondolom: ez a jövő. Az olyan minőségi eseteké, ahol otthagyjuk a képernyőt és személyesen találkozunk egymással, ahol közepes
méretű közösségek szerveződnek túl a saját
családi-baráti körünkön, s ahol azt a közös
életstílust keressük, ami összekötheti a felekezeteket és a nem vallásosokat is. Az igé-

túránkat nem lehet elég korán átadni utódjainknak. A versekkel-dalokkal felnövők életre szóló kincsekkel gazdagodnak.
Az idén kilencedik alkalommal megrendezett Bálint-napon a Philoméla-díjat ezúttal Gulyásné Szaluter Zsóka kapta. Az est végén kiderült, hogy miért tökéletes indítás a Házasság hetén a Bálint-napi
rendezvény: a Filibili együttes minden tagja férjnél van, így a program
végén a házaspárok együtt álltak színpadra, s énekelték el a „Minden
madár társat választ…” című népdalt a közönséggel.
A szervezők köszönetet mondanak a támogatóknak: Szentendre Város
Önkormányzatának, a Szentendrei Kulturális Központnak, Hidegkuti
Gergelynek, a Szilágyi Pékségnek, az Édeni Édességek Boltjának.

nyes közös gondolkodásból lesz igényes
közös élet!
Az előadás elején a szerelem összetettségéről
gondolkodtunk: bár magyarul egyetlen kifejezésünk van rá, de a görög ismeri az erósz, a ﬁlia
és az agapé kifejezéseit. Az erósz a teljes testi
kapcsolat gyöngédségét, az erotikus vonzalmat, a szexualitás művészetét jelenti. A ﬁlia a
baráti szerelem fontosságára utal, ha a párom
fejben is társ, azaz az értékrendszerünk, hitünk,
világnézetünk a legfontosabb dolgokban megegyezik. Az agapé az isteni szeretetet jelenti,
ahogy azt Jézus Krisztus feltárta: feltétlen, ajándékszerű, áldozatkész, dinamikus, szentségre
emelő, irgalmas. Csak ha mindhárom jelen van,
akkor nevezhető szerelemnek a kapcsolat,
egyébként csak vonzalom vagy barátság. A stabil és gyümölcsöző házasságban mindhárom
szerelem halálig jelen van, jóllehet alakul a formájuk és az arányuk, de végig jelen van.
A szerelem csodáját azonban tudatosan művelni kell. Ahogy a művésznek nem elég az
ihlet csodája, de értenie kell a formába öntés
technikáját is, úgy a szerelem csodáját is tudni
kell művészien formába önteni. Ezt úgy hívjuk:
ki kell alakítani a „házas életstílust”, azaz olyan

életvitelt, menetrendet, ami termékennyé,
boldoggá teheti a házasságot.
Öt olyan sarokpontot fogalmaztunk meg, melyek elengedhetetlenek a házasság számára.
Először is tudni kell a gondolatvilágot „házassá” tenni: őrizni a másik iránti csodálatot,
az esküvőkor kimondott „igen” örömét, érdemes építően emlékezni és tervezni, s meg kell
küzdeni a bomlasztó gondolatokkal. „Ki mint
gondolkodik, úgy is él” – vallja Klaus Demmer,
egy világhírű etikus. Aki szeretne jól házas
lenni, kezdje ezt a gondolatvilága ápolásával.
Igénytelen, kaotikus, bűnös gondolatokkal
nem lehet boldognak lenni. Aztán górcső alá
helyeztük a kommunikáció fontosságát. A jó
kommúnióhoz nélkülözhetetlen a jó kommunikáció. Persze ebben az a jó, hogy tanulható:
házasságunk minden szakaszában kicsit újra
kell tanulni az önkifejezést, a konﬂiktuskezelést, a humort, a társadalommal való párbeszédet, de a magány határait is. Aztán kiemeltük
az élmények jelentőségét: a jó élmény egy
komplex történés, messze gazdagabb, mint
amit ésszel fel tudunk fogni, vagy szóval ki tudunk mondani. A jó élmény csapatépítő, bizalmat ajándékoz, sok szinten összeköt, s valahol
istenélmény is. Ezért a házasságban az összekovácsoló jó élményeket érdemes tudatosan
tervezni, s „pénzt, paripát” bevetni az érdekében! Aztán töprengtünk a házasság úton-levéséről: minden házasságban már jelen van a
megérkezettség öröme, de az útonlevés feszültsége is. A jó házasság egyik végletbe sem
ragad bele, hanem tud egyensúlyozni. Végül
beszéltünk annak fontosságáról, hogy érdemes ajtót-ablakot nyitni annak a Jézusnak, aki
meglátogatta a kánai ifjú párt. Minket is ezerszer megsegíthet, ha ötletesen ajtót-ablakot
nyitunk neki, hogy teremtően jelen lehessen a
házasságunkban.
Örömmel mentem haza az aznap esti gyenge
hóesésben, ismét rácsodálkozva: milyen jó, ha
igényesek az emberek, s nem az olcsó, hanem
az igényes boldogságot keresik. Köszönöm
Szentendre!
PAPP MIKLóS
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szentendrei Karnevál
VÁROS

A második szentendrei Karnevál – Farsangfarka Fesztiválon, február
10-11-én szentendre fergeteges karneváli hangulattal búcsúztatta a
telet. szentendre belvárosát a velencei karnevál hangulatát idéző
maskarások és szoboremberek lepték el, az utcákon vidám álarcosok
hömpölyögtek. A fényfestéssel kivilágított Fő téren, a nagyszínpadon
szombaton a Holdviola, vasárnap a besh o drom adott fergeteges koncertet.

Fotók: Deim Balázs

Szombat este a fáklyás-álarcos felvonuláson több száz érdeklődő vonult jókedvűen a Lázár cár térig, ahol tűzzsonglőrök produkciója várta
a farsangolókat. Az álarckészítő, kreatív gyerekprogramokra Piszkátor
Ildikó és Ficzere Kyrú várta a kicsiket és szüleiket a Városi Vendégházban. Kedves színfolt volt a sokféle program között a szentendrei ovisok
télűző, farsangoló műsora. A Pótkulcsban balkán táncház, a Parti Medvében könyvbemutató várta a családokat. A Dumtsa sétálóutca mindent kínált, ami elengedhetetlen az igazi karneváli hangulathoz: volt
malacsütés, fánk, jóféle ételek és italok, zene és jókedv, így a hideg
ellenére nagyon sok látogató érkezett a Szentendrei Karneválra.

XXXII. évf. | 4. szám
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Jótékonysági
malacsütés

Fotók: Deim Balázs

2018 | február 26.

A szentendre barátai egyesület idén színesítette a palettát, és a malacsült mellett a bárányt is megkóstolhatták a fesztiválozók a
szentendrei Karneválon. A jótékonysági
sütés bevételéből nagy kerekű, húzható kiskocsikat szereznek be és adnak használatba
a kisgyermekes családok belvárosi sétáihoz.

A Fő térnél felállított nyársakon árpás László
híres-neves etyeki sonkamester sütötte ropogósra a malac- és báránypecsenyét. A Burger&Friends bucikkal, csalamádéval és ízletes
szószokkal járult hozzá a szendvicsekhez.
A sültek negyedóra leforgása alatt mind elfogytak.
Benes Edvárd, a Szentendre Barátai Egyesület
elnöke elmondta, hogy az idei Családok éve
apropójából egy családbarát ötlet megvalósítását tűzte ki célul az egyesület a malacsütés
bevételéből. Nagy kerekű, húzható kiskocsikat szereznek be és adnak használatba a kisgyermekes családok belvárosi sétáihoz. A
kocsik minden család számára megkönnyíthetik a szentendrei városnézést, közös sétát.
Várhatóan április elejétől vehetik használatba
az érdeklődők a kiskocsikat, melyeket két városi helyszínről, a Tourinform irodából vagy a
Dunaparti Művelődési Házból hozhatnak el. A
kocsik használata ingyenes, egy igazolvány
ellenében lehet elkérni a helyszínről.
A Szentendrei Karnevál hétvégi programjai
alatt a kisgyerekes családok már kipróbálhatták a kiskocsikat, melyek a macskaköves terepen kiválóan vizsgáztak.
SZ. N.

Indul
a fesztivál!
VÁROS
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sajtótájékoztatón mutatták be az idei szentendrei tavaszi Fesztivál kiemelt programjait
2018. február 21-én a rózsavölgyi szalonban. Az eseményen Gyürk dorottya kulturális
alpolgármester mondott köszöntőt, az előadások alkotóival vasvári Csaba, a szentendrei teátrum igazgatója beszélgetett.

Idén a meglepően újfajta megközelítéseké, az
új bemutatóké és a ﬁataloké a főszerep. A
XXXII. Szentendrei Tavaszi Fesztivál arcai
azok a szentendrei középiskolások, akik az
Arany János bicentenáriumhoz kapcsolódó
Dalos Esztik és Tuba Ferkók drámapedagógiai, összművészeti projekt résztvevői.
Gyürk Dorottya köszöntőjében elmondta, hogy
az idei Tavaszi Fesztivál a megújulás jegyében
sokszínű programmal mutatkozik be. A két
hónapon keresztül tartó programsorban két
premier és egy izgalmas összművészeti fesztivál is szerepel, melyben a szentendrei középiskolák diákjainak meghirdetett, Arany János
balladaköltészetét feldolgozó Dalos Esztik és
Tuba Ferkók projektben készült alkotásokat
mutatják be. Az esten fellép a Lóci játszik zenekar.
A sajtó képviselői a Tavaszi Fesztivál három
kiemelt programját ismerhették meg közelebbről az alkotókkal zajló beszélgetésből.
Március 2-án Arany balladák, arany áriák címmel izgalmas összeállítást láthatnak a nézők
Arany legszebb balladáiból és az operairodalom gyöngyszemeiből. Fodor Beatrix és Palerdi Tamás operaénekesek, illetve Györgyi
Anna és Vasvári Csaba színész a készülő előadás szakmai kihívásairól beszéltek. – Mintha
egy szakaszt kivágnánk az életből vagy a teremtésből, olyan nehéz balladát mondani a
színpadon – fogalmazta meg gondolatait Vasvári Csaba az előadással kapcsolatban. –
operaáriát énekelni kellékek, díszletek, jelmezek nélkül, kiragadva a cselekményből, próba

elé állít bennünket – mondta el Fodor Beatrix,
aki nagy örömmel tér vissza újra Szentendrére. Ő is szereplője volt annak az emlékezetes vizsgaelőadásnak, melyet a MűvészetMalomban mutattak be a Zeneakadémia operatanszakos hallgatóival.
Szendrey Gitta drámainstruktor és Grecsó Zoltán koreográfus az Arany-emlékév kapcsán
meghirdetett Dalos Esztik és Tuba Ferkók projekt mentorai a színházi nevelési programjukat mutatták be. A programban Szentendre
valamennyi középiskolája részt vesz, s a műhelymunka során inspiráló eszközökkel, drámapedagógiai módszerekkel hívják elő a
diákok kreativitását. A fesztiválon Arany balladák ihlette alkotásokat mutatnak be. Lesz
performansz, fotó, rajz, festmény, zenei, tánc
és színházi produkció, video-vetítés és számos egyedi, ötletes alkotás. Az AranyTavasz
fesztivál március 24-én kerül megrendezésre
a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében.
A fesztivál második részében a Lóci játszik
zenekar ad koncertet.
A Tavaszi Fesztivált egy kortárs francia

Fotó: Deim Balázs
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színmű zárja. április 27-én Florian Zeller: A kulisszák mögött című művének magyarországi
ősbemutatóját láthatja a közönség a Szentendrei Teátrum és a rózsavölgyi Szalon közös
produkciójában. A darab rendezője, Ördög
Tamás szerint az előadás különlegességét az
adja, hogy a szereplők a klasszikus szituációkban nemcsak szavaikat, tetteiket, de gondolataikat is feltárják, s ez számtalan pikáns
helyzetet szül. A kihangosított gondolatok
a kapcsolatok mélyrétegeit tárják fel rengeteg humorral és elgondolkodtató fordulatokkal. A darab aktuális kérdéseket tesz fel:
meddig tart egy párkapcsolat, fenntartható-e,
milyen határok között tartható. Az előadás
szereplői: Isabelle – Spolarics Andrea, Emma
– Sztarenki Dóra, Patrick – Vasvári Csaba, Daniel – Kardos róbert.
SZ. N.
szentendrei tavaszi Fesztivál
március 2.- április 28.
A fesztivál programja, jegyvásárlás:
https://szentendreitavaszifesztival.hu/musor/
Tourinfrom iroda, Dumtsa Jenő u. 22.
Tel: 26/317-965

Főszerepben a szentendrei diákok

2018 | február 26.
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A xxxII. szentendrei tavaszi Fesztivál arcai azok a szentendrei középiskolások, akik az Arany János bicentenáriumhoz kapcsolódó dalos
esztik és tuba Ferkók drámapedagógiai, összművészeti projekt résztvevői. A szentendrei diákok számára meghirdetett, Arany János balladaköltészetét feldolgozó és bemutató előadóművészeti, képzőművészeti, irodalmi program a város öt középiskolájában nagy érdeklődés mellett kezdődött el. szentendre valamennyi középiskolája csatlakozott a kezdeményezéshez: a Ferences Gimnázium, a móricz zsigmond
Gimnázium, a II. rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium, a szentendrei református Gimnázium, valamint a petzelt József szakgimnázium és szakközépiskola. A műhelymunka során a diákok alkotómunkáját az iskolai pedagógusok mellett ﬁatal művész-mentorok segítették: szendrey Gitta és zewde eszter drámainstruktorok 2017-ben végeztek a színház- és Filmművészeti egyetemen, dömény Krisztián
népzenész, zenepedagógus a vujicsics tihamér zeneiskola népzene tanszakának vezetője.

A projekt egyik mentorával, Szendrey Gittával
beszélgettünk a készülő alkotásokról.

tem. Sokkal érdekesebb és sokszínűbb így alkotni, nem szeretem, ha nincs híd a résztvevők és az alkotók között.

• mi volt az első meghatározó színházi élményed?
Már egészen kicsi koromtól jelen volt a színház az életemben: otthon Karcagon színjátszó
szakkörre jártam 7 éves koromtól egészen 14
éves koromig, és ezek az évek nagyon meghatározóak voltak, illetve két volt tanárom, Fazekas Mária és Posztósné Gyarmati Éva
tanárnők kezdtek el terelgetni a pálya felé.
Amennyire a lehetőségek engedték, mindig
jártam előadásokra, mégis az első igazán
meghatározó előadás-élményem Debrecenben volt a Csokonai Színházban. Hubay Miklós Elnémulás című drámáját néztem. Stúdió
előadás volt, nehéz témával, kevés szereplővel és a színészek karnyújtásnyira játszottak
a nézőktől: még a lecsorduló könnycseppeket
és izzadságcseppeket is láthattuk, a tekintetük minden villanását. Most is libabőrös leszek, ha visszagondolok.

szendrey Gitta 1994-ben született Karcagon.
A középiskolát Debrecenben végezte el
az Ady Endre Gimnázium dráma tagozatán.
Ezt követően a Színház- és Filmművészeti
Egyetem drámainstruktor szak – drámajátékos
szakirányán folytatta tanulmányait, ahol 2017-ben
szerzett diplomát.
2017 szeptemberétől a budapesti Katona József
Színház tagja, ahol a Behívó program keretein
belül számos színházi nevelési programban vesz
részt tervezőként és lebonyolító alkotóként.
Pályakezdőként máris sokféle színházi, színházi
nevelési és ﬁlmes projektben vett részt
drámapedagógusként, színész – drámatanárként,
színészként és mentorként. Hosszú távú terve,
hogy a színházi nevelési műfajt minél szélesebb
körben megismertesse és új utakat nyisson meg
ebben a műfajban.

• miért választottad a színész-drámapedagógus pályát?
Előttem soha sem vezetett egyenes út a célig,
mindig volt benne néhány hajtűkanyar. A véletlen sodort erre a pályára: abban az évben,
amikor érettségiztem, először hirdette meg a
Színművészeti Egyetem a drámainstruktor
szak – drámajátékos szakirányú képzését.
Akkor még egyáltalán nem ismertem ez a műfajt, korábban nem találkoztam vele és nem
tudtam, mire jelentkezem, csak szerencsét
próbáltam. Sokáig csak színészként szerettem volna dolgozni, máshogy nem is tudtam
elképzelni az életemet, de az évek alatt, ahogy
megtanultam a szakmát és kipróbáltam
magam éles helyzetekben a diákokkal, felnőttekkel, rájöttem, hogy hatalmas ajándékot
kaptam az élettől, amiért erre a pályára kerül-

• Kedvenc íród?
Boris Vian.

• legkedvesebb zenéd?
Nagyon fontos az életemben a zene – megnyugtat és kikapcsol, mindig kell, hogy valami
szóljon körülöttem. Mindig más az aktuális
kedvencem, stílusában pedig szeretem az érzelmes, könnyű, instrumentális muzsikákat.

• van álomszereped?
Nincs, de szívesen játszanék egyszer egy
Xavier Dolan-ﬁlmben.

• Hogyan kapcsolódtál be az Arany-évben
meghirdetett dalos esztik - tuba Ferkók projektbe?
Vasvári Csaba színművész keresett meg a lehetőséggel, neki pedig a volt egyetemi osztályfőnököm, Golden Dániel ajánlott.

• Arany János balladái közül melyik áll hozzád a legközelebb?
Az ünneprontók. Izgalmas, nyers, sokszínű,
mégis kevesen ismerik.

• milyen a közös munka a szentendrei diákokkal?
Izgalmas és tanulságos. Pályakezdőként még
sokat kell tanulnom és a hosszú távú projektek mindig nehezebbek, mert tudnunk kell azt,
hogy honnan hová szeretnénk eljutni, és
ehhez milyen módszereket kell alkalmaznunk.
Egyszóval összetett munkafolyamat volt, különösen, hogy összművészeti produktumokat
kellett létrehoznunk. Én három teljesen külön-

böző csoportot mentoráltam, és sokszor kellett leülnöm és összegeznem, hogy ne csapjanak össze a fejem felett a hullámok. Sok új
dolgot kipróbáltam velük, és többnyire nyitottak is voltak rá. remélem, lesz még lehetőségem hasonló projektben dolgozni.

• mit érzel a legnagyobb sikernek a projekt
során?
Azt, hogy elértük a kitűzött célt. rengeteg
gyönyörű alkotás született mindegyik iskolában, és úgy érzem, mindenki kihozta magából
a maximumot. A diákok is és mi, mentorok is.
Aki végignézi a kiállított és bemutatott produktumokat, tényleg minden művészeti ágból
talál valami különlegeset.

• drámapedagógusként miért tartod fontosnak, hogy kreatívan, más szemszögből közelítsétek meg irodalmi remekműveinket?
Az oktatás bizonyos keretek között zajlik, és
ezek a keretek sokszor nem engedik meg az
élményalapú ismeretszerzést. Én személy
szerint ezt nagyon fontosnak tartom, mert úgy
látom, hogy ez a módszer közelebb hozza az
anyagot a diákokhoz, és hosszú távon megjegyzik, amit tanultak, mert valahogyan kapcsolódnak hozzá. És amiért szintén fontosnak
tartom, az az, hogy fejleszti a kommunikációs
készségeket és a kreativitást, az életbe kikerülve pedig a legtöbbször kreatívan kell helyzeteket megoldanunk. Ezek a feladatok megtanítják a diákokat fogalmazni, a zárkózottabb
diákoknak pedig segítenek megnyílni. Bízom
benne, hogy a jövőben egyre több iskolában
alkalmazzák majd ezeket a módszereket.
SZ. N.
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Február 10-én 8. alkalommal került megrendezésre a szentendrei
Hold utcai tagóvoda alapítványának, a Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány bálja, melynek a Hotel thermal superior visegrád adott helyszínt.
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Fő támogatónk: MAXXoN KFT.
Szponzoraink: El Mariachi étterem, Ibolya virágbolt, Fáy Kata kineziológus, Marczibány téri Művelődési Központ, Nagy Erika ev., Johanna
papírbolt, FromSea étterem, rákos étterem Leányfalu, Frana szépségszalon, Pismány papírbolt, Krisztina angol boltja V8, Swimstore V8, Kovács Lajos kárpitos, Aeroglobus Kft., Kovács József autószerelő,
Táncvarázs tánciskola V8, Vizipók SE V8, Trófea étterem Király utca,
It's Beauty szalon Mariott Hotel, Margaretta cukrászda, Laki cukrászda,
Lehmann pincészet Dúzs, Fűszerész Kft., Korona étterem, Silip Norbert
ev., Japker Kft., Juci műhelye, Görög Kancsó étterem, Kalászi sóbarlang, MilleColori, Kerámia Kuckó, DM Városkapu, Urbis könyvkiadó, Be
my paper, Pusho Kft., Cleopatra szépségszalon, Zsuzsi virágüzlet.

óvodai beiratkozás áprilisban

szentendre városi óvodákban a 2018/2019. nevelési évre az óvodások beiratkozási ideje április 23-26-ig tart.
Az est színvonalát a Pink Panters Akrobatikus rock and roll táncosainak bemutatója emelte, illetve a Vinilio Greek Band görög estje, ahol
ritmusérzékünket és tánctudásunkat egyaránt kipróbálhattuk. A svédasztalos vacsorát követően DJ Leonardo retro hangulattal fokozta a
szülők és az óvoda dolgozóinak jókedvét, megteremtve ezzel a „bulihangulatot”. Éjfélkor sok értékes tombolanyeremény talált gazdára,
melyeket szülők, cégek, óvodánkat támogató szponzorok ajánlottak
fel.
Az előző évekhez hasonlóan a bál bevételéből óvodánk udvarát szépítjük, a játékeszközök repertoárját színesítjük, bővítjük.
Mindenki segítő támogatását köszönjük szépen.

Az óvoda Központban (Pannónia utca 5.) 8.00 és 12.00 között az
alábbi beosztás szerint várják a szülőket:

• hétfő (április 23.): Vasvári és Bimbó utcai tagóvodák
• kedd (április 24.): Hold utcai és Izbégi tagóvoda
• szerda (április 25.): Szivárvány tagóvoda és óvoda Központ
• csütörtök (április 26.): Püspökmajor és Egres úti tagóvodák

Az óvodai beiratkozást megelőző nyílt napokat március 26-28.
napokon 8-11 óra között tartják.

2018 | február 26.

Újjászületett a városvédő angyal

Fotók: Deim Balázs

Aknay János festőművész városvédő angyal című alkotása teljes átalakuláson ment át, így
február 13-tól már az új anyagból készült és új színt kapott szobrot láthatjuk a 11-es főút melletti parkolóban.

A szobrot 1995 decemberében állították fel
a Posta előtti téren, majd 2016-ban átkerült
a rózsakerti parkolóba Deim Pál szobrának
a helyére, amelyet – az azóta elhunyt művész kérésére – a Czóbel parkba helyeztek
át. Az angyalszobor poliészter gyanta és
üvegszövet felhasználásával készült, de az
elmúlt több mint húsz év alatt anyaga teljesen elöregedett. Már restaurálással sem lehetett segíteni rajta, valószínűleg csak rövid
ideig bírta volna az időjárás viszontagságait.

A művész tavaly döntötte el, hogy tartós
anyagból elkészíti a szobor pontos mását,
amit végül – Hérics Nándor képzőművész
barátja ötlete alapján és segítségével – vasból készítették el egy óbudai műhelyben. A
szobor mérete, formája semmit nem változott, viszont, az anyagából adódóan, a színe
már nem a megszokott égkék. A vas anyagszerűségét hangsúlyozva rozsdavörös
„színt” kapott, az egyik csúcsa pedig arany
lapokkal lett kirakva. Az új szobor szépségét
éppen a rozsdavörös és arany erős kontrasztja emeli ki.
Aknay János szerint az új szobor most látványában is él, és betölti azt a funkciót, ami az eredeti koncepció volt. A rovásjelekre emlékeztető motívumok „átmentek” térbe, és az ő stílusára annyira jellemző angyalforma plasztikában
jelent meg.
A mintegy 1,5 tonna súlyú városvédő angyalt február 13-án állították fel a helyére. A szobor a
művész saját költségén készült, ugyanúgy, mint az eredeti is. (A Posta előtti téren álló szobrokat
a művészek a – végül is elmaradt – világkiállításra készítették pályázati támogatásból.)
A tartós, véglegesnek szánt anyagból készült angyalszobor látványa, reméljük, hosszú ideig
szerez örömet minden arra járó számára.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Gellen Pálné Etka búcsúztatásán
részt vettek, őt utolsó útjára elkísérték, valamint fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

VÁROS
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Anyanyelvünk érdekességei

Idegenszívű
tudatlanság

olaszórákra jártam kisdiák koromban.
Egyik alkalommal prüsszögve mentem
órára, rosina tanárnő megfeddett: – Kisﬁam, tanuld meg, intelligens ember nem
náthás, mert tud vigyázni magára… Ülj az
asztal másik végére! Ezzel a nevelési és
egészségügyi kívánalmak egyelőre befejeződtek.

Nemrég olvastam a Magyar orvosi Nyelv
című folyóiratban, hogy az idegenszívűek
nátha helyett inﬂuenzát mondanak, még
az orvosok is, ezért ajánlja a szerző „a
könnyebben
kimondható,
magyarul
(anya)nyelvbarátabb nátha emlegetését
különösen műveltebb betegeik körében.”
Az idegenszívűség és a pallérozatlan
nyelvű orvosok egyfelől sanda, más felől
magyartalan kitételeit és a betegek műveltségének emlegetését hagyjuk másra.
Tudni lehet, hogy a nátha szó szláv eredetű, 1533-ból van írásbeli adata nyelvünkben. E betegségnév tehát meglehetősen
régi, ezért különféle helyzetekben alkalmazták eleink: disznónátha, muszkanátha,
spanyolnátha stb., és az orr nyálkahártyájának váladékképződéssel járó gyulladását, illetőleg magát a váladékot jelenti.
Az inﬂuenza nem egyenlő a náthával. A
sok nyelvben meghonosodott olasz inﬂuenza szó az 1743. évi olaszországi vírusos
járvány után terjedt el mindenfelé. Az
olaszban ’befolyás, kihatás; égitestek hatása; náthaláz’ az inﬂuenza szó jelentése,
alakját latin in ﬂuere ’befolyik; befolyásol’,
illetőleg a középkori latin „inﬂuentia” adta.
A korabeli műveltség úgy vélte, égitestek
befolyásolják az egészséget, okozhatnak
betegségeket, emiatt használták a kór
megnevezésére ezt a szót.

A magyar tájnyelvből sok alakváltozatot
ismerhetni: incifunci, inferencia, incinﬁnca,
inﬂuenca, inﬂuzia, inﬂúzia, inﬂulencija, influënci és egyebek. A nyelvjárási alakokat
aligha idegenszívű atyánkﬁai-lányai használták és használják itt-ott ma is. Az idegen szavak hangszerkezete általában nem
felel meg a magyar hangfelépítésnek,
ezért alakítgatták hát, mint manapság az
egyik áruház nevét „lidli”-re. A tudatlanság
inkább idegenszívű, mint ez a jelenség.

Nem sok idő múlva a következő olaszóra
elején rosina tanárnő újra nevelt: – Kisﬁam, caro mio, vigyázz magadra, ülj az
asztal másik végére… Nagyon náthás vagyok.
BÜKy LáSZLó

Családok
10 próbája
Család-játékélmény
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szeretsz együtt lenni a családoddal, örülsz,
hogy itt élsz szentendrén? legyél gyerek,
szülő vagy nagyszülő, töltsd velünk a szabadidőd! A Családok évében összefogtunk
szentendrén, egyházak, civil szervezetek,
városi intézmények, hogy 2018 se teljen el
programok nélkül.

Ha érdekel a történelem vagy csak egy kis
mozgásra vágysz, esetleg összekötnéd mindkettőt: tekerj, kenuzz, régészkedj vagy csak
sétálj a Bükkös-patak családi meseösvényén.
Ősszel hozd el számháborúzni a családod
Szentendre zegzugos utcái, sikátorai közé!
De ha eleged van a nyüzsgésből, és egy nyugodt estét szeretnél eltölteni, ahol egy kis
szellemi és testi táplálékot vennél magadhoz,
vagy elmerülnél az alkotás szépségeiben,
akkor a különböző helyszíneket felvonultató
gazdag programkínálatunkból biztosan megtalálod az egész család ízlésének, kedvének
megfelelőt, hiszen családban élni nagyszerű,
anyának, apának, nagyszülőnek, testvérnek
lenni jó.
Vegyél részt a Családok 10 próbája közösségi
játékunkban egész évben!
Ha ott vagy minél több programon, és gyűjtöd
a pecséteket az eseményeken, értékes és izgalmas nyereményeket vihetsz haza az egész
családnak! Már egy pecséttel is nyerhetsz! :)

A programokat és az összegyűjtött pecséteket követheted a szentendrebaratai.hu oldalon.

zárógála: 2018. december 8.
regisztráció és a Családok 10 próbája füzet
gyűjtőpont:
Tourinform Iroda (2000 Szentendre, Dumtsa
Jenő u. 22.)
oNLINE rEGISZTráCIó:
szentendrebaratai.hu
Info: Móricz János: +3620 352 5357
info@szentendrebaratai.hu
www.szentendrebaratai.hu
www.facebook.com/csaladokeve

LAKoSSáGI TáJÉKoZTATó
a hideg idő beálltát követő segítségnyújtásról
• rendszeresen látogassák meg egyedül élő, idős, mozgásukban korlátozott közeli és távoli
hozzátartozóikat, szomszédokat, ismerősöket.
• Érdeklődjenek arról, van-e elegendő tüzelőjük, megfelelően működik-e a lakás fűtési rendszere (kihűlés veszélye nemcsak a szabadtérben áll fenn, hanem belső térben is, ha tartósan
14 fok körüli hőmérsékleten tartózkodunk).
• Az utcán fekvő embereket ne hagyják magukra!
• Kérdezzék meg egyedülálló, idős ismerőseiket, hogy napi tevékenységeikben a tél folyamán segítségre szorulnak-e.
• Segítsenek a hó eltakarításában, a síkosságmentesítésben telken belül és az utcafronton
is.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatos problémát észlelnek, kérjük, jelezzék telephelyeinken,
illetve a településen ügyeletet tartó munkatársnál.

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény
(26) 312-605

Újvidéki orfeuszok
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miért vállalkozik egy jelentős képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkező múzeum irodalmi témájú tárlatokra?
Két éve jött létre a múzeum irodalmi osztálya,
s éppen a jelentős hagyományok miatt döntöttünk úgy, hogy proﬁlunkat a képzőművészet felé nyitva olyan kiállításokat szervezünk,
melyekben találkozik kép és szöveg, képzőművészet és irodalom akár egy jelentős irodalmi műhely, folyóirat, akár egy-egy alkotó
esetében. A tavalyi év nagy visszhangot keltett tárlata a betiltott Mozgó Világot mutatta
be. Ezt követi a mostani, a vajdasági magyar
irodalom egyik legfontosabb orgánumával, az
Új Symposionnal foglalkozó kiállítás.

Keveset tudni erről a kísérletező, friss szellemű művészetkritikai folyóiratról…
A Vajdaságban, az egykori Jugoszláviában
működött ez a magyar nyelvű irodalmi és művészeti folyóirat, amely az Ifjúság című hetilap
mellékleteként indult Symposion névvel 1961ben, 1965-ben lett belőle Új Symposion névvel
folyóirat. Itthon is legismertebb (egyik) alapítója és egyben névadója Tolnai ottó író, költő
volt, az Új jelzőt a visszaemlékezések szerint
Sinkó Ervin javasolta. A folyóirat jellegzetes,
mindvégig megmaradó logóját Kapitány
László készítette.
Az évente tíz alkalommal megjelenő művészetkritikai lap a szabadon gondolkodást
tűzte ki vezérlő elvként, s mindvégig hangsúlyosan szerepelt a lapban az irodalom és irodalomelmélet mellett a képzőművészet,
színház, ﬁlm, zene, olyan frissességgel és aktualitással, ami a magyarországi értelmiség
számára legendásan izgalmassá tette.
Mindez szembetűnő volt a lapot kézbe véve
is, rendkívül sokoldalú, dinamikus tipográﬁával jelent meg újító, kísérletező graﬁkai szerkesztői, Baráth Ferenc, Maurits Ferenc és
Szombathy Bálint révén. Mi a kiállításban a
képzőművészeti és irodalmi vonatkozásokat
mutatjuk be. A jugoszláviai szabadság ellenére léteztek nem kívánatos témák, több
ízben érte támadás a lapot a kultúrpolitika részéről, például 1971-ben Tolnait felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélték, majd a Sziveri János
költő főszerkesztősége alatt az egyre inkább
radikalizálódó, tabu témákat feszegető szerkesztőséget 1983-ban feloszlatták. Az Új
Symposiont végül a délszláv háború ölte meg,
a szerkesztők és szerzők nagy része a behívók elől Magyarországra menekült.

A kiállítás csak 1992-ig követi a folyóiratot.
miért?
Az Új Symposion 1992-ben megszűnt, története mégis mindmáig folytatódik, valójában
kettévált: a Vajdaságban maradt lap nevében
is jelzi a kapcsolódást az eredeti folyóirathoz,
az erős vizuális karaktert viszi tovább, Veszprémben pedig Ex Symposion néven alapítottak
az emigrációba kényszerült szerkesztők irodalmi, jobbára tematikus számokkal jelentkező lapot.
Kik voltak az Újvidéki orfeuszok, honnan ke-

A kiállítás megnyitójára sokan eljöttek az egykori munkatársak közül: Szombathy Bálint, radics Viktória,
Fenyvesi ottó, Tolnai ottó, Baráth Ferenc, Szűgyi Zoltán, Dormán László, elöl Bozsik Péter guggol.

rültek ki a folyóirat szerkesztői és szerzői?
1959-ben alakult az Újvidéki Egyetem Magyar
Tanszéke, az itt találkozott első generáció indította a lapot: Bányai János, Domonkos István, Gion Nándor, Gerold László, Végel László.
Az így kialakult Symposion-mozgalom, műhely nevelte ki a következő nemzedékeket, de
mindvégig fontos maradt a magyar tanszék,
az ott tanító tanárok, akik részben symposionisták is voltak.

létrejöttek találkozási pontok a radikalizálódó magyar értelmiséggel?
A kortárs magyar és külföldi irodalom legjavát
lehetett a folyóiratban olvasni. Weöres, Mészöly, Petri, Eörsi István itt jelenhetett meg, de
Hamvas Béla írásait is közölték. A hetvenes
évek elején az elhíresült Balatonboglári Tárlatokon részt vettek vajdasági képzőművészek, a
nyolcvanas évek elején a rokon szellemiségű
Mozgó Világgal alakultak ki szoros kapcsolatok. A szentendrei képzőművészettel való kapcsolódásról a kiállítás egyik külön terme szól.
Itt idővonal mutatja a szentendrei és az Új
Symposion-beli történéseket, miközben kép és
szöveg illusztrálja a szorosnak nevezhető kapcsolatokat: az 1968-as és 1969-es lapszámokat, melyben Passuth Krisztina tanulmányai
jelentek meg a szentendrei művészetről Bálint
Endre és Deim Pál festményeivel a borítókon, a
Vajda Lajos Stúdióval való együttműködést, a
Máriás Béla vezette Tudósok és efZámbó Istvánék zenekarának, az A.E. Bizottságnak a kapcsolatát. Vajda Lajos graﬁkái mellett feLugossy
munkái is megjelentek az Új Symposionban.
térjünk vissza a kiállításhoz! Hogyan lehetett
egy ennyire szerteágazó történetet felgöngyölíteni?
Mindenekelőtt olvastuk a folyóiratot, a hozzá
kötődő szerzőket. Sok-sok információ birtokában utaztunk kollégáimmal a Vajdaságba:
Palicsra, Topolyára, Zentára, Szenttamásra,
Újvidékre. Próbáltuk feltérképezni, hol, milyen
anyag van, kapcsolatokat kerestünk. Sok segítséget kaptunk múzeumoktól, magánemberektől egyaránt. A volt munkatársakkal

Fotó: Deim Balázs

szokatlan témáról, egy folyóiratról szól az Újvidéki orfeuszok – A vajdasági Új symposion folyóirat (1965–1992) című tárlat a Ferenczy múzeumban. szilágyi zsóﬁa Júliával, a közelmúltban nyílt remek kiállítás kurátorával beszélgetünk erről.

készítettünk interjúkat, szorosabban egykori
szerepükre, a lap szerkesztésére, vizualitására kérdezve. Érdekes, hogy az idő múlásával
ki hogyan emlékezik, hogyan értékeli a múltat.

Az egyik legnehezebb kiállítási műfaj ez: irodalom a falakon. Hogyan lehet egy folyóiratot
megjeleníteni?
Irodalom és kép itt összeér. Nemcsak kiraktunk szövegeket nyomtatott formában, de interaktív módon is megjelenítjük ezeket –
írásvetítőn a képverseket, Domonkos István
és Sziveri János pedig saját maguk mondják
verseiket. Az Új Symposion vízuális erejét és
újszerűségét a falakon látható, a lapban megjelent illusztrációk igazolják.

A lap vízualitását a kiállítás rendezése, graﬁkai megjelenítése is tükrözi. belépve búzamező, szemben, a terem végén pedig tenger
képe fogadja a látogatót.
A búzaföld és a tenger metafórák – a paraszti
létből jövő helyi értelmiség hagyományait, a
zártságot és a nekik – ideig, óráig megadatott
– vágyott nyitottságot jelképezik. A két ellenpólus: a „tespedt lapály” és az azúr tenger.

milyen konklúziója lehet a folyóirat eddig
nem létező összefoglalását adó kiállításnak?
Az Új Symposion nélkül nem beszélhetünk
vajdasági irodalomról. A lap tevékenységéről
és holdudvaráról március 8-án konferenciát
tartunk a Ferenczy Múzeumban. Ez a nagy érdeklődéssel várt esemény remélhetően újabb
adalékokkal járul a folyóirat jobb megismeréséhez. A nagyközönség számára vélhetően a
ﬁnisszázsként szervezett program lesz érdekes, melyre Danyi Zoltán írót, Mezei Szilárd zeneszerzőt és Tolnai Szabolcs ﬁlmrendezőt
várjuk egy bemutatkozásra és beszélgetésre.
A kiállítás 2018. április 29-ig tekinthető meg a
Ferenczy Múzeum Barcsay Termében és az
Alapító Nyolcak Termében, keddtől vasárnapig
10 és 18 óra között.
rAPPAI ZSUZSA
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A lakosság segítségét kérik
két ismeretlen férﬁ
azonosításához.

A két ismeretlen férﬁ még 2017. október 18án, 11 óra 50 perc és 12 óra 10 perc között egy
szentendrei lakásba magukat a Vízművek alkalmazottainak kiadva a tulajdonos engedélyével bejutottak, és a sértett ﬁgyelmét
elterelve több millió forint értékben készpénzt
és ékszereket vittek el.
A Szentendrei rendőrkapitányság kéri, hogy
aki a graﬁkán látható férﬁakat felismeri, vagy
bűncselekményről érdemleges információval
rendelkezik, jelentkezzen személyesen a
Szentendrei rendőrkapitányságon (Szentendre, Dózsa Gy. utca 6/A. szám), vagy hívja
a Pest Megyei rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1/2362883-as telefonszámon. Továbbá névtelensége megőrzése mellett bejelentést tehet
az ingyenesen hívható a 06/80/555-111-es
„Telefontanú” zöld számán vagy a 107-es,
112-es központi segélyhívó számok valamelyikén.

A lakosság segítségét kérik
a férﬁ azonosításához

A Szentendrei rendőrkapitányságon indult
nyomozás csalás bűntett
elkövetésének
gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen. A
nyomozás jelenlegi
adatai szerint egy nő
2017. november 21-én
az esti órákban telefonon hívta fel az idős
sértettet azzal, hogy
ﬁa balesetet szenvedett, és az okozott kár rendezéséhez haladéktalanul nagyobb összegű
készpénzre van szüksége. A sértett elhitte a
nő által közölteket, és a később házához érkező férﬁnak több millió forintot adott át. Ezt
követően döbbent rá, hogy becsapták, ezért
bejelentést tett a rendőrségen.
A pénzt átvevő személy Magyar Gáborként
mutatkozott be, 30 év körüli, körülbelül 170
cm magas, rövid hajú férﬁ, aki a bűncselekmény elkövetésekor fekete keretes szemüveget, baseball sapkát, sötét színű dzsekit és
szürke nadrágot viselt. róla egy biztonsági kamera felvételt készített és graﬁka készült.
A Szentendrei rendőrkapitányság kéri, hogy
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bűncselekmény gyanúja esetén haladéktalanul értesítsék a rendőrséget, továbbá kéri,
hogy aki a képen látható férﬁt felismeri, vagy
a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen
vagy telefonon – munkaidőben – a Szentendrei rendőrkapitányságon (Szentendre, Dózsa
György út 6/a.) a 06/26/502-400-as telefonszámon, vagy hívja a Pest Megyei rendőrkapitányság Tevékenység-irányítási Központját
a 06/1/236-2883-as telefonszámon. Továbbá
névtelensége megőrzése mellett bejelentést
tehet az ingyenesen hívható 06/80/555-111es „Telefontanú” zöld számán vagy a 107-es,
112-es központi segélyhívó számok valamelyikén. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

legyen elővigyázatos
a közösségi oldalakkal –
betörők is láthatják!

A közösségi oldalakat (pl. Facebook ) eredetileg kapcsolattartásra találták ki, de a legtöbb
felhasználónak ennél többet jelent. olyan felület, ahová mindent ki lehet írni, minden információt meg lehet osztani a „világgal”, még azt
is, hogy a felhasználó mit csinál, hol tartózkodik, hová utazik, mit vásárolt.
Holnap utazik a család! – Ne írja ki!
Ha a közösségi oldalra kiírja, hogy mikor indulnak, mikor érkeznek, szinte szabad utat ad
a betörőknek, biztosak lehetnek abban, hogy
otthonában senki nem tartózkodik, így bátran
próbálkozhatnak. Ha mindenképpen tudatni
akarja barátaival, ismerőseivel, hogy hová utazik, ﬁgyeljen a beállításokra! Korlátozza azok
számát, akik láthatják a bejegyzéseit, posztjait!
így néz ki a lakás belülről – Ne mutassa meg!
A lakása, háza belsejét még akkor se mutassa
meg az interneten, ha nagyon büszke rá! A betörő megismerheti az otthonát belülről, megtudhatja, hogy melyik helyiségben milyen
mozdítható értékek vannak. Egy „jól” sikerült
fotó az ablakból, erkélyről segíthet a betörőnek abban, hogy felkutassa az Ön lakását,
házát. Közösségi oldalra soha ne írja ki pontos
címét, telefonszámát és a lehető legkevesebb
adatot adja meg magáról!
Nézzétek mit vettem! – Ne mutassa meg!
Ha valamilyen értékes dolgot vásárol (elektronikai berendezés, ékszer, óra), ne mutassa
meg a nagyközösségnek! A betörő szeme
azonnal felcsillan a drága holmi láttán, úgy
dönthet, hogy szerencsét próbál és betör
Önhöz.

talált, ezért kétséget kizáróan megállapítható
volt, hogy a jogos tulajdonosa az előzőleg bejelentést tevő hölgy.
A kapitányságról ezt követően a pénzét elvesztő hölgyet telefonon értesítették, aki
azonnal a rendőrkapitányságra érkezett. A becsületes megtaláló a hölgynek saját maga
adta át az elveszett készpénzt hiánytalanul.

A lakosság segítségét kérik
a férﬁ azonosításához

A Szentendrei rendőrkapitányság Bűnügyi osztálya csalás
bűntett elkövetése
miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes
ellen. Az ismeretlen
férﬁ 2017. november
17-én Szentendrén az
idős sértettet azzal
hívta fel telefonon,
hogy családtagjuk gépkocsival balesetet
szenvedett, és az okozott kárt a baleset helyszínén azonnal rendezni kell. Ezt követően a
telefonáló az idős nő házánál megjelent, majd
miután a sértett több millió forint készpénzt
adott át neki a helyszínről távozott. A feltételezett elkövetőről graﬁka készült.
A Szentendrei rendőrkapitányság kéri, hogy
bűncselekmény gyanúja esetén haladéktalanul értesítsék a rendőrséget, további kéri,
hogy aki a képen látható férﬁt felismeri, vagy
a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen
vagy telefonon – munkaidőben – a Szentendrei rendőrkapitányságon (Szentendre, Dózsa
György út 6/a.) a 06/26/502-400-as telefonszámon, vagy hívja a Pest Megyei rendőrkapitányság Tevékenység-irányítási Központját
a 06/1/236-2883-as telefonszámon. Továbbá
névtelensége megőrzése mellett bejelentést
tehet az ingyenesen hívható 06/80/555-111es „Telefontanú” zöld számán vagy a 107-es,
112-es központi segélyhívó számok valamelyikén. A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.
SZENTENDrEI rENDŐrKAPITáNySáG

Kiégett autó

Lángra kapott és teljes egészében égett vasárnapra virradóra egy személyautó Visegrád
közelében. A gépjárműben ketten utaztak, ők

becsületből jeles: pénzt talált
és leadta a rendőrségen

A Szentendrei rendőrkapitányságon 2018.
február 19-én egy tahitótfalusi hölgy tett bejelentést, hogy a délelőtt folyamán az egyik helyi
belvárosi étteremben ebédelt, onnan autóval
ment haza, majd ezt követően vette észre,
hogy a kabátja zsebéből eltűnt 180 000 Ft
készpénze.
A hölgy bejelentését követően pár órával egy
szentendrei férﬁ sétált be a kapitányságra, aki
elmondta, hogy Szentendrén, egy étterem
előtt talált egy zárt borítékot, benne 180 000
Ft készpénzzel. A hölgy által elmondott címletek teljesen megegyeztek azzal, amit a férﬁ

időben, sérülések nélkül elhagyták az égő
gépkocsit. A helyi önkéntes és a szentendrei
hivatásos tűzoltók két vízsugár segítségével
oltották el a lángokat, majd hűtötték vissza a
felhevült fém alkatrészeket.

ForráS: CSáMPAI ATTILA TŰ. TÖrZSZáSZLóS,
PEST MEGyEI KATASZTróFAVÉDELMI IGAZGATóSáG, MEGyEI SZóVIVŐ
FoTó: PMKI SZENTENDrE HTP
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VÁROS

munkatársakat keres a vsz

A városi szolgáltató Nonproﬁt zrt. városgazdálkodási divíziója
munkatársat keres parkfenntartási munkatárs, kézi úttisztítási,
útfenntartási, forgalomtechnikai és védműfenntartási, asztalos
és hegesztő pozíciókba.
A Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. Városgazdálkodási divíziója
munkatársat keres az alábbi pozíciókba:

90 éves Németh Józsefné,
marika néni

Nagy örömmel köszöntötte Petricskó Zoltán alpolgármester születése
napján Marika nénit, aki lányával és unokájával a Szentendrei Gondozási Központban látta vendégül az önkormányzat képviselőit.

parkfenntartási munkatárs (fűkaszálás, gallyazás, virágágyások
gondozása)
kézi úttisztítási munkatárs
asztalos és hegesztő munkatárs (közterületi játszóterek, utcabútorok, egyéb műtárgyak karbantartásához)
útfenntartási munkatárs (kátyúzás, földút karbantartás, művi elemek karbantartása)
forgalomtechnikai és védműfenntartási munkánk (táblázások, ideiglenes forgalomterelések, védmű műtárgyainak karbantartása,
vízelvezető rendszerek karbantartása)

pályázati feltétel/előny:
általános iskolai végzettség
kisgépkezelői ismeretek
pontos, precíz munkavégzés
B kategóriás jogosítvány
faipari-, hegesztői-, kőműves végzettség/tapasztalat

Bérezés megegyezés szerint!

Önéletrajzot a VSz Nzrt Városgazdálkodási divíziójának címezve a
Szabadkai utca 9. recepciójára lehet leadni.

Telefon: 06 26 816 631

Felhívás

szeNteNdre város
pedAGóGIAI díJ
JAvAslAttÉtelÉre

Szentendre Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Városi Kitüntető Díjak alapításáról
és adományozásának rendjéről szóló
10/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendeletével a helyi
közügyek valamely területén elért kimagasló
teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.

A rendelet szerint SZENTENDrE VároS PEDAGóGIAI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő
eredményeket értek el az óvodai, az iskolai és
intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén magas fokú pedagógiai és
szakmai felkészültségük alapján élen járnak
az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek
kidolgozásában és alkalmazásában.
Az elismerésből évente három adományozható a Képviselő-testület határozata alapján.
Nem adományozható díj a Képviselő-testület
vagy állandó bizottságai tagjai részére, valamint annak, aki már korábban részesült a kitüntetésben.
Szentendre Város Önkormányzat nevében a
kitüntetést a Polgármester a városi Pedagó-

gus napi ünnepség keretében adja át. A kitüntetés bruttó 100.000 Ft támogatással, emlékplakettel és oklevéllel jár. Amennyiben a
kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.
A kitüntetés adományozására javaslatot
tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a bizottsági tagok,
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények
d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel
rendelkező lakos.
A javaslatok beérkezési határideje: 2018.
március 31.
A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások
szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák
meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy
a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is
el lehet küldeni a fent megadott határidőig a
jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.
Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy csak a határidőre
beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat
áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítás kérhető: Dr. Sergyánné
Kis Bernadettől a Hivatal Jegyzői titkárságán
a 26/785-033-as telefonszámon.
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Aranyérmesek a
szentendrei futsalosok!
2018 | február 26.

PmF7vége szentendrei győzelemmel! A Szentendre Városi Sport Egyesület futsal csapata aranyérmet szerzett városunknak a hétvégi, 2018.
február 18-án, Törökbálinton megrendezett Pest megyei Futsal Hétvégén. A felsőházi küzdelmekben a szentendrei U19-es csapat nagyon
szimpatikus játékkal, óriási hajrával és rengeteg szép mozzanattal méltán jutott győzelemhez, megérdemelten szerezte az aranyérmet. Gratulálunk!

eurokapu se: kiváló
sporteredmények
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SPORT

Kiváló sporteredményekről és példás emberi értékekről számoltak be
a helyi pingpongosok. 33 éve nem ért el ennél jobb eredményt helyi
játékos hasonló országos versenyen: Gerlai dániel nagyon szépen
küzdött, top10-be jutott.

Utánpótlás fronton utoljára 1985-ben volt hasonló helyi sikerünk, az
egykori „Diákolimpia” döntőjében akkor játszott utoljára szentendrei játékos. A 2017 decemberében rendezett Pest Megyei Diákolimpián Gerlai Dániel, Zsengellér Dániel és Pászti Zalán képviselte az EUroKAPU
SE utánpótlás csapatát, Zalán a korosztályában harmadik, míg Gerlai
Dániel a korosztályában az első helyet szerezte meg. Utóbbi teljesítménnyel Gerlai Dániel megszerezte a jogot ahhoz, hogy az országos
Diákolimpiai Döntőben is játszhasson. A döntőt február 18-án Karcagon
rendezték, ahol Dani bejutott a legjobb 10 játékos közé.
Felnőtt versenyzőink közül két csapatunk is az NB III-ban versenyez, a
tavaly még Megye I/A osztályban versenyző Fehér Zsolt, Gerlai Dániel,
Havas András, Nagy róbert összeállítású csapatunk dobogós helyen
áll az őszi szezon után, de az igazi kihívást most az jelenti az egyesület
számára, hogy mindkét csapattal ütőképesen tudjunk felállni, azaz
mindkét csapatunk tisztességesen helyt tudjon állni eben az erős osztályban. A Közép-Magyarország régió talán az ország második legerősebb NBIII-as bajnoksága, évtizedek óta versengünk Vecsés, Cegléd,
Göd vagy éppen Tápiógyörgye csapataival, nincs „lefutott” mérkőzés.

dobogós a szentendrei
sakkiskola egyesület
felnőtt csapata

10 éve nem látott magasságokba ért a szentendrei sakkiskola egyesület „felnőtt” sakkcsapata a pest megyei sakkbajnokságban – a csapat beszámolója.

A Pest Megyei Szuper csoportban február 4-én vasárnap került sor a
2017-2018. idény 4. fordulójára. Szentendre Érd városának sakkcsapatát fogadta a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidő Központban, ahol
a létesítmény konferenciatermében évek óta biztosított a lehetőség a
bajnoki fordulókra.
Az elmúlt években csapatunk a folyamatos játéklehetőség miatt két
Pest megyei csapatbajnokságban is szerepelt, idén viszont – némi balszerencse miatt – sajnos csak egyikben indulhattunk el. Pest megye
legerősebb bajnoksága a Szuper csoport, ahol 10 táblán dől el minden
fordulóban, ki legyen Pest Megye Bajnoka az adott évben. Szentendre
csapata folyamatos és stabil résztvevője ennek a bajnokságnak. Az
utóbbi évek újraszervezéseinek köszönhetően büszkék lehetünk rá,
hogy az elmúlt 3 évben kétszer is dobogóra kerültünk (2015-ben 3.
hely, 2017-ben 2. hely) és a mostani forduló előtt is 2. helyen álltunk
Dunaharaszti mögött.
Csapatunkról tudni kell, hogy évek óta elsődleges célunk az utánpótlás-nevelés, melynek eredménye az utóbbi pár évben gyűrűzött be úgy,
hogy nem csak az évről évre egyre előkelőbb helyezéseinkre lehetünk
büszkék, hanem arra is, hogy mindezt a bajnokságban legalacsonyabb
átlagéletkor mellett sikerül elérnünk, minden csapattagunknak játéklehetőséget biztosítva (jelenleg 22 fő).
Szentendre – Érd: 8,5 – 1,5
Pontszerzőink: Kovács Judit: 1; Mirza Sólyom: 0,5; Adorján Botond: 1;
reviczki roland: 1; Szakács áron: 1; Matos Bálint: 1; Turóczi Balázs:
1; Demeter Levente: 1; Szalay István: 1.
A negyedik forduló után Szentendre sakkcsapata helyét megerősítve
2. helyen áll, 1,5 pontra megközelítve az évek óta regnáló bajnok Dunaharaszti mögött.

Már egy-egy fontos játékosunk sérülése vagy éppen az ellenfél oldalon
egy-egy felépülés jelentősen módosíthatja a tabellát. A tavaszi szezonban ilyen helyzetekre is fel kell készülnünk, ezért csak májusban mondhatjuk majd azt biztosan, hogy mindkét csapatunk kiválóan teljesített.
Ha ez sikerülne, talán arra is esélyt kapnánk, hogy ismét az NB II-be
jussunk, bár ennek anyagi vonzatát továbbra sem tudná biztosan vállalni az egyesület. A megyei első osztályban versenyző harmadik csapatunk idén is jó lehetőséggel rendelkezik az előrejutásra, számukra is
nagy segítséget jelentene, ha az utazási és versenyzési költségeket
nem csak a tagi beﬁzetések fedeznék.

Adó 1%: A szükséges anyagiak megteremtésében évről évre nagy segítséget jelent az SZJA Adó 1%-a, idén is kérjük támogatóinkat, hogy
segítsenek: 18673151-1-13

Hobbi játékosaink egyben a leglelkesebb edzéslátogatóink. Évtizedek
óta jelentős helyi értékként tekintünk arra, hogy sportágunk tényleg
minden korosztály előtt nyitva áll.
A január 9-i edzésnapon különösen szép eseményre került sor. Amúgy
is általános, hogy mindenki névnapját, olykor születésnapját is megünnepli a csapat, de januárban ritka jeles napunk is volt. Január második
keddjén megünnepeltük Zoli bácsi 80. születésnapját! Dr. Göncz Zoltán
ma is igazolt játékosunk, tavaly még segítette a Megyei I/C csapatunkat
is, 1938. január 9-én született. A jeles alkalomra egy „arany” pingponglabdát készítettünk!
NAGy róBErT
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programok
Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

Ferenczy Múzeum
Kossuth L. u. 5.
ÚJvIdÉKI orFeuszoK
A vajdasági Új Symposion folyóirat
(1965-1992)
Megtekinthető április 29-ig, hétfő, kedd
kivételével naponta 10.00–18.00 között

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
március 1. csütörtök 18.00
NÉmA, álmodó KerteK
Paizs Goebel Jenő kiállítása
Köszöntőt mond: Gulyás Gábor igazgató
Megnyitja: Tóth Krisztina költő
Megtekinthető május 6-ig, hétfő kivételével naponta 10.00–18.00 között

Barcsay Múzeum
Dumtsa u. 10.
ezüstKor
Megtekinthető március 31-ig, keddtől
vasárnapig 10.00–18.00
Minden szombaton 14 órától tárlatvezetés
Előzetes regisztráció szükséges:
edina.csillag@muzeumicentrum.hu

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
Ker(e)tbeN
A Szentendrei régi Művésztelep alkotóinak kiállítása
Kiállító művészek: Aknay János, Baksai
József, Bánföldi Zoltán, Bereznai Péter,
Buhály József, Csáki róbert, Knyihár
Amarilla, Krizbai Sándor, Martin Henrik,
Nagy Barbara
Megtekinthető március 19-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00

Pótkulcs
Fő tér 11.
március 3. szombat 16.00
Fodor GyÖrGyI szerÉNA FotómŰvÉsz És beNKő t. sáNdor
FestőmŰvÉsz KÖzÖs KIállításA

Városház Galéria
Városház tér 3.
KorszAKoK, lÉleKmAdArAK
Gosztola Gábor képzőművész, költő kiállítása
Megtekinthető a hivatal ügyfélfogadási
idejében

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
ApátI AbKArovICs bÉlA FestőmŰvÉsz emlÉKKIállításA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

Szentendrei rendelőintézet Galéria
Kanonok u. 1.
február 28. szerda 17.00
A HŰsÉG ezer árNyAlAtA
Nagy Teodóra graﬁkus kiállítása
Köszöntőt mond Vincze László papírmerítő
Megnyitja Badár Sándor
Megtekinthető a rendelőintézet nyitvatartási idejében

B32 Galéria és Kiállítótér
1111 Budapest
Bartók Béla út 52.
március 8. csütörtök 18.00
spACe
Deim Balázs fotóművész kiállítása
Megnyitja Drégely Imre fotóművész

előAdás

Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
március 2. péntek 18.00
ArGeNtíNA – A pAmpáK vIláGA
Mit adhat Argentína a marhahúson
kívül?
Dr. Kovács Zoltán utazó előadása

Frangipani Stúdió
március 9. péntek 18.00
rudolF steINer: A lelKI Élet
metAmorFózIsAI
című előadásainak főbb motívumairól
Silye Imrével, a Keresztény Közösség
lelkészének vezetésével
Előzetes bejelentkezés szükséges!
További információk:
www.frangipani.hu

KoNCert

Városháza
Városház tér 3.
március 2. péntek 19.00
ArANy-bAllAdáK – ArANy árIáK
Arany János balladáiból és az operairodalom áriáinak a legjavából összeállított előadói est Közreműködik: Fodor
Beatrix operaénekes, Györgyi Anna
színművész, Palerdi András operaénekes, Vasvári Csaba színművész, Mazalin Wanda zongoraművész
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
február 28. szerda 18:00
szeNteNdre szAloN
Volt egy időszak…
Fodor Levente Cseh Tamás estje
Közreműködik: Fodor Eszter (brácsa),
Hornyák Dávid (nagybőgő)
A rendezvényre a belépés ingyenes!
ofﬂine Center
Ady Endre út 6.
március 8. csütörtök 19.00
sweet CHArIty
Auksz Éva koncertestje
Belépő 2000 Ft (Tourinform Iroda)

szíNHáz

Városháza Díszterem
Városház tér 1-3.
március 9. péntek 19:00
ArANy – bálINt ANdrás estJe
Előadja: Bálint András
Irodalmi tanácsadó: réz Pál
Munkatársak: Őri rózsa, Badics András,
Bóné József
Belépőjegy: 2000 Ft
Elővételben a Tourinform irodában50%
kedvezménnyel válthatók diák- és nyugdíjasjegyek (igazolvány felmutatása mellett).
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Színházterme
Pátriárka u. 7.
március 11. vasárnap 19:00
toldI
A Forte Társulat és a Színház-és Filmmű-
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vészeti Egyetem együttműködésében
Szereplők: Gyöngy Zsuzsa, Hegymegi
Horkay
Barnabás,
Nagy
Máté,
Norbert/Fehér László, Pallag Márton,
Varga Krisztina, Zsigmond Emőke
Zene: Dresch Mihály
rendező-koreográfus: Horváth Csaba
Belépőjegy: 2500 Ft
Elővételben a Tourinform irodában 50%
kedvezménnyel válthatók diák- és nyugdíjasjegyek (igazolvány felmutatása mellett).

Városháza Díszterem
Városház tér 1-3.
március 18. vasárnap 18:00
Három HANG
Zongora: Szakcsi Lakatos Béla
Hegedű: Kathy-Horváth Lajos
Vers: Takács Bence Ervin
Belépőjegy: 1500 Ft
Elővételben a Tourinform irodában 50%
kedvezménnyel válthatók diák- és nyugdíjasjegyek (igazolvány felmutatása mellett).

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!)

4. MAGyAr FILMHÉT
(február 26 – március 4-ig)
3. MAGyAr FILMDÍJ JELÖLT FILMJEI

február 26. hétfő
16.30 VISSZAHÚZ A MÚLT – EMBEr
JUDIT PorTrÉJA (112’)
18.00 MŰALKoTáSBA KóDoLT VároSTÖrTÉNET – Török Katalin sorozata
18.30 árULóK (59’)(12) -Legjobb TV
ﬁlm jelölés -EGy P’ArToN AZ ALKoTóKKAL SoroZAT
UToLSó ADáS (55’)-Legjobb TV ﬁlm jelölés
20.15 1945 (91’)(12) - Legjobb játékﬁlm
jelölés
február 27. kedd
16.15 JUPITEr HoLDJA (123)(16) - Legjobb játékﬁlm jelölés
18.30 HároM órIáSPLAKáT EBBING
HATáráBAN (115’)(16) LÉLEKMoZI SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 AUrórA BorEALIS (104’)(16) Legjobb játékﬁlm jelölés
február 28. szerda
17.00 GrANNy ProJEKT (90’)- Legjobb
dokumentumﬁlm jelölés
18.30 KoJoT (126’)(16)-versenyen
kívül- Kostyál Márk ﬁlmje
20.40 ELHALLGAToTT ZENEKAroK A
60-AS,70-ES ÉVEKBŐL (97’)Legjobb dokumentumﬁlm jelölés
március 1. csütörtök
16.00 A LEGJoBB KISJáTÉKFILM KATEGórIA JELÖLT FILMJEI (120’)
18.35 EGy SZErELEM GASZTroNóMIáJA (89’) -Madarász Isti ﬁlmje – Legjobb TV ﬁlm jelölés
20.15 CSANDrA SZEKErE (93’) – Legjobb TV ﬁlm jelölés
március 2. péntek
16.30 AZ áLLAMPoLGár (109’)(12)

Legjobb rendező, Legjobb forgatókönyv
Legjobb férﬁ mellékszereplő, Legjobb
smink jelölés
18.30 EGy NŐ FoGSáGBAN (89’)-Legjobb dokumentumﬁlm jelölés EGy P’ArToN AZ ALKoTóKKAL SoroZAT
20.05 A VISZKIS (126’)(16) – Legjobb
játékﬁlm jelölés
március 3. szombat
14.00 ANIMáCIóS BLoKK – gyerekeknek (62’)
KUFLIK – összeállítás (35’) - versenyen
kívül
EGy KoMISZ KISLáNy NAPLóJA (7’)
Legjobb animációs ﬁlm jelölés
JANó MANó ÉS AZ ELVESZETT HArMATCSEPPEK (12’) Legjobb animációs
ﬁlm jelölés
A KoZMoSZ NAGyKÖVETEI (8’) Legjobb animációs ﬁlm jelölés
15.10 ULTrA (83’)(12) Legjobb dokumentumﬁlm jelölés
16.40 ALBrECHT DÜrEr rINoCÉroSZA (28’)r: orosz István – Legjobb animációs ﬁlm jelölés
WIrELESS (6’) r: Pataki Szandra - Legjobb animációs ﬁlm jelölés
18.00 TESTrŐL ÉS LÉLEKrŐL (116) Legjobb játékﬁlm jelölés
20.00 A VISZKIS (126’)(16) - Legjobb játékﬁlm jelölés
március 4. vasárnap
14.00 ANIMáCIóS ﬁlmek – gyerekeknek (62’)
KUFLIK – összeállítás (35’) - versenyen
kívül
EGy KoMISZ KISLáNy NAPLóJA (7’)
Legjobb animációs ﬁlm jelölés
JANó MANó ÉS AZ ELVESZETT HArMATCSEPPEK (12’) Legjobb animációs
ﬁlm jelölés
A KoZMoSZ NAGyKÖVETEI (8’) Legjobb animációs ﬁlm jelölés
15.15 KINCSEM (121’)(12) - Legjobb játékﬁlm jelölés
17.25 ALBrECHT DÜrEr rINoCÉroSZA (28’)r: orosz István – Legjobb animációs ﬁlm jelölés
WIrELESS (6’) r: Pataki Szandra - Legjobb animációs ﬁlm jelölés
18.10 TESTrŐL ÉS LÉLEKrŐL (116’)(
16) - Legjobb játékﬁlm jelölés
20.00 A VISZKIS (126’)(16) - Legjobb játékﬁlm jelölés
MárCIUSI ELŐZETES

március 5. hétfő
16.30 LUCKy (88’)(12) – a 91 éves ateista öregember késői útja a megvilágosodás felé
18.15 TESTrŐL ÉS LÉLEKrŐL (116’)
(16) – Enyedi Ildikó ﬁlmje
20.15 A 90. oscar díj átadó gála győztes ﬁlmjének vetítése
március 6. kedd
17.00 DErÜLT ÉGBŐL CSALáD
(85’)(12)- francia vígjáték f: Christian
Clavier
18.30 A PENTAGoN TITKAI (115’) (12E)
-CINEBooK SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 A HENTES A KUrVA ÉS A FÉLSZEMŰ (105’)(18) Szász János ﬁlmje
március 7. szerda
16.30 VÖrÖS VErÉB (142’)(18)
19.00 ÖrÖK TÉL (110’) magyar történelmi dráma, rendező: Szász Attila
EGy P’ArToN AZ ALKoTóKKAL SoroZAT - Vendég: Köbli Norbert forgatókönyvíró
A Szentendre Barátai Egyesület vetítése. A vetítés zártkörű, regisztrációhoz
kötött !
oSCAr DÍJAS FILMEK HETE:
március 8 – március 14-ig
a P’Art Moziban!
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mosoly JóGA

Czirják Díszüveg

Megbízható családi vállalkozás
referenciákkal vállalja egyedi dizájn
üvegtárgyak, bútorüvegek, tükrök,
lámpák kivitelezését
a látványtervezéstől a beépítésig

látogasson el szentendrei
műhelyünkbe!

www.szinesuveg.hu, ww.czirjak.glass.hu
Tel. 06-20-317-6455, 06-30-990-8133

MEDITÁCIÓ
Harmónia testnek és
léleknek
Szentendrén, minden
szerdán 18-19 óráig
Várlak téged is!
+36 30 233 3548

A Szentendrei árvácska
állatvédő Egyesület KhT.

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

tel: +36-20-9727373
www.krisztinews.com/joga

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Rendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,
péntek 17:00 – 19:00
KEDVES TáMoGATóNK!
Ne feledkezz meg idén sem rólunk,
az árVáCSKA állatmenhely közel 300 lakójáról!
Ha adóbevallásodat a NAV készíti el, rendelkezz náluk adófelajánlásodról!
KÖSZÖNJÜK!

A magyar Közút Nonproﬁt zrt. pest megyei Igazgatóság,
szentendrei mérnöksége
Útüzemeltető szAKmuNKás munkakörbe munkatársat keres.

Feladatok:
l A mérnökség kezelésében lévő úthálózat kezelésével kapcsolatos feladatok elvégzése
l országos közúton a téli tisztántartási
feladatok teljes körű ellátása,
l téli elhárításban való részvétel, sószóró és hóeke adapterrel felszerelt kombinált gépek vezetése

a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

2018. március 13-án
du. 16 órai kezdettel
tartja szokásos éves
közgyűlését.

A gyűlésre mindenkit
szeretettel várnakk.
Helyszín:
Szentendre,
Dunaparti Művelődési Ház
Dunakorzó 11/A

KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,
Szentendre, Duna-korzó

l B és/vagy C kategóriájú jogosítvány

Az elbírálásnál előnyt jelent:
l útépítő, karbantartógép-kezelő oKJ-s
bizonyítvány
l NKH 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
06-30-4177660 telefonszámon.

ÉLETMÓD TANÁCSADÁS
és BACH-VIRÁGTERÁPIA
Szelíd gyógymód testnek és léleknek,
gyermeknek és felnőttnek!
+36 30 233 3548

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

Eladó egy elektromos talajlazító/gyepszellőztető + egy mechanikus, kerekes
gyepszellőztető gereblye egyben. Tel.
06-30-565-3585.

100 kg szárazlevendula eladó (5000
Ft/kg). 30 kW-os vegyestüzelésű kazán
eladó. Tel. (26) 718-075.

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.
Pedálos varrógép és kondigép eladó.
Tel. 06-30-246-5060.

állást KíNál

A szentendrei önkormányzat alkalmankénti szórólapozásra és rendszeres (havonta két alkalommal)
újságterjesztésre gépkocsival rendelkező (lehetőleg számlaképes)
munkatársat keres. Tel. 06-20340-0670, 06-20-260-4642.

Szentendrei cukrászdába mosolygós,
kedves, magával szemben igényes pultos hölgyet keresünk. Tel. 06-30-9402652.

Konyhalány állás! Tapasztalattal rendelkező konyhai kisegítőt, kézilányt keresünk azonnali belépéssel. Teljes,
bejelentett, hosszú távú munkalehetőség. Tel. 06-20-398-1888.

Távfelügyelettel foglalkozó cég
vagyonőröket keres 24/48-as járőrszolgálati munkára, Szentendre térségébe,
nettó 800 Ft-os órabérezéssel. Érvényes
Vagyonőri igazolvány és B-kategóriás
vezetői engedély szükséges.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
allasajanlat5555@gmail.com e-mail
címen lehet.

HIRDETÉS
A Cházár András EGyMI Bárczi Gusztáv
Tagintézménye gyógypedagógusokat/
pedagógusokat keres azonnali kezdéssel. Nyugdíjas pedagógusok jelentkezését is várjuk. Érdeklődni: Kádárné
Monori Éva intézményvezetőnél (26)
310-060 vagy a 06-30-714-1931 telefonszámon lehet.
Üzletkötő kollégát keresünk szentendrei irodába. Elvárások: műszaki afﬁnitás, B kat. jogosítvány,
kiváló kommunikációs készség,
magabiztosság. Az önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre várjuk:
info@alukov.hu

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

Kútgyűrű gyártáshoz, ﬁzikai munkára
keresünk Pomázra munkavállalót. Bérezés: megegyezés szerint. Tel. 0-30-8536890.
Benzinkútra kiszolgálót felveszünk. Tel.
06-20-251-0465.

eGÉszsÉG

Érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

KIAdó lAKás

Belvárosi tanár kiadó albérletet keres
feleségével, kispulival a belvárosban.
Tel: 06-20-217-9743, Zoltán.
Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Szentendrén kiadó külön bejáratú, összkomfortos garzonlakás. Tel. 06-20-9355129.
Szoba kiadó jó helyen, komoly, megbízható, intelligens, nappali műszakban

dolgozó hölgy részére. Tel. 06-30-5575346.

oKtAtás

Angol nyelvtanítás Szentendrén, a belvárosban. Tel. 06-20-416-9136.

Korrepetálás és németnyelv-oktatás általános iskolásoknak a belvárosban.
Tel. 06-30-799-9155.

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
Azonnali készpénzﬁzetéssel vásárolok kastélyok és színházak berendezésére mindennemű antik és
retro tárgyakat! Könyveket, hangszereket, hanglemezeket, irha- és
szőrmebundákat, bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, bizsukat,
órákat, apróbb tárgyakat, ezüstneműket, gyűjteményeket, hagyatékokat. Díjtalan kiszállás, értékbecslés.
Szegediné Szilvia, 06-20-560-0095.

szolGáltAtás

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

Gyakorlott háziasszony takarítást vállal
magánháznál. T. 06-70-277-9955.
Takarítást vállalok. Tel. 06-20-4083160.

Szépkorúak üdültetését, gondozását
vállaljuk magas színvonalon a Bükkhegységben. Csodálatos környezet,
hegyi levegő. Zsuzsa Vendégház, Bükkzsérc (facebookon is). Tel. 06-30-2338094.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70578-1468.
Vállalok külső-belső épület-átalakítást,
hidegburkolást. Tel. 06-20-588-5938.
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.

Üdülési lehetőség Keszthelyen, a Club
Abbáziában 03. 24. – 03. 31. között 2 fő
részére 25 0000 Ft-ért átadó. Tel. 0670-271-0498.

üzlet

Szentendrén forgalmas helyen kiadó
28 nm alapterületű komfortos helyiség,
többféle tevékenységre. Teakonyha,
WC-tusoló helyiségek + kocsibeállók.
Tel. 06-20-912-1918.
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