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És vIdÉKe

pályázat

szentendre város Önkormányzat pályá-
zati felhívást tesz közzé az önkormány-
zati tulajdonú szentendre, 2335 hrsz-ú,
természetben Fő tér 15. (az ingatlan-
nyilvántartásban Fő tér 16.) szám alatt
található, összesen 105,5 m2 alapterü-
letű, 2 szinten elhelyezkedő helyiség-
csoport bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályá-
zati kiírás tartalmaz, amely átvehető a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hiva-
tal Vagyongazdálkodási Irodáján , a Vá-
rosi 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 te-
lefonon: 26/785-057

Gondozási Központ szentendre 
pályázatot hirdet

• Hajléktalanellátás szakfeladatra szociális se-
gítő munkakör betöltésére
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan idő-
tartamra, teljes munkaidő 
Pályázati feltételek: szociális végzettség meg-
léte: szociális gondozó, szociális gondozó és
ápoló, pszichiátriai gondozó, gerontológiai gon-
dozó, szenvedélybeteg-gondozó,szociális gon-
dozó és szervező, szociális asszisztens. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: Önéletrajz és motivációs levél, iskolai vég-
zettség másolata, erkölcsi bizonyítvány. 
benyújtási határidő: április 2. 

• Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye és Nappali
melegedője Hajléktalanellátás szakfeladatra 2 fő
takarítót 
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan idő-
tartamra, részmunkaidőben (heti 20 óra)
Pályázati feltételek: 8 általános iskola
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: Önéletrajz és motivációs levél, erkölcsi bizo-
nyítvány. 
benyújtási határidő: április 2. 

• Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye és Nappali
melegedője Hajléktalanellátás szakfeladatra
szállóvezető, szociális- mentálhigiénikus mun-
katársat
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan idő-
tartamra, teljes munkaidőben
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a haj-
léktalanok éjjeli menedékhelyének és egy újon-
nan létrejövő hajléktalanok nappali
melegedőjének irányítása, ill. a feladatellátásban
való részvétel. 
Pályázati feltételek: Felsőfokú szakképesítés,
szociális végzettség, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: Önéletrajz és motivációs levél, végzettség
másolata, erkölcsi bizonyítvány. 
benyújtási határidő: április 2. 

• Hajléktalanok Éjjeli menedékhelye Hajléktalan-
ellátás 2 fő szociális segítőt
közalkalmazotti jogviszonyba, határozatlan idő-
tartamban, teljes munkaidőben
Pályázati feltételek: Szakképesítés megléte, szo-
ciális gondozó, szociális gondozó és ápoló, pszi-
chiátriai gondozó, gerontológiai gondozó,
szenvedélybeteg-gondozó,szociális gondozó és
szervező, szociális asszisztens. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok: önéletrajz és motivációs levél, végzettség
másolata, erkölcsi bizonyítvány.
benyújtási határidő: április 2. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton a Gondozási Központ Szentendre cí-
mére (2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. ). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot, vala-
mint a munkakör megnevezését. 
Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea ré-
szére a kecskesne.sipos.andrea@gmail.com
címre vagy személyesen: Kecskésné Sipos And-
rea, Szentendre, Sztaravodai út 2. 
További információ: 06/26-311-964, Kecskésné
Sipos Andrea intézményvezető
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Ha az elmúlt év mérlegét vonjuk meg, az egy-
ben a ciklus eddig eltelt nagyobb hányadának
értékelése is. Hol tart a város az önkormány-
zati 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 szentend-
reiség markáns képviselete a feladatunk úgy,
hogy közben élő kapcsolatot, párbeszédet
folytassunk a városban élőkkel, és a fejleszté-
seket 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 vá-
rosban működő felekezetek, intézmények,
sport- és kulturális egyesületek részéről ta-
pasztalunk. Az önkormányzat nem magányos
harcos az elvárások és lehetőségek koordiná-
tarendszerében, az élet legkülönfélébb terüle-
tein 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 ki-
emelt cél a közösségi terek létesítése. Ilyen új
közösségi színhely a helyi vállalkozókkal ösz-
szefogásban elkészült, tavaly átadott river-
Side vagy az elsősorban a fiataloknak teret
biztosító offline Center. Ünnepeink valódi kö-
zösségi alkalmak, melyeken állandó szereplő
az Altiszti Akadémia fúvószenekara, jó kap-
csolatot 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 megterem-
tésére. Az Első nagy szentendrei számháború
megrendezésével, a Kucsera Ferenc vértanú-
ságáról kiadott képregénnyel a gyerekek szá-
mára városunk hőse örökre kilépett a
történelemkönyvek lapjairól, és ismét a kollek-
tív emlékezet részévé vált. A szervező Szent-
edre Barátai Egyesület egyik legfőbb
partnerünk a konzervatív értékek őrzésében.

Hogyan egyeztethetők össze a konzervatív
értékek és a városban jelen lévő, mindig út-
kereső művészek, művészetek?  
Az értékőrzés mellett szentendrei sajátosság
az a friss szellem, amit az itt élő és alkotó mű-
vészek jelenléte biztosít. Büszke vagyok arra,
hogy olyan várost vezetünk, amely tavaly he-
tekig szerepelt a nemzetközi sajtóban Vincze
ottó emblematikussá vált remekével, a Velen-
cében 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 mel-
lett a mindennapok feladatai is fontosak. A
párbeszéd ezekről mondhatni állandó, tavaly
közvélemény-kutatás formájában és a Párbe-
széd a városrészekért konzultációsorozat ut-
cafórumain 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 2017-
ben. Itt is szerepet játszott az együttműködés,
folytatódott az 1+1 projekt. A földút program-
ban közel 70 millió forintból 13 földút újult
meg, vis maior támogatással és saját forrás-
ból hidakat, járdákat, lépcsőket állítottunk
helyre és építettünk újjá. A Járható Szentend-
réért program keretében kormányzati támoga-
tással és saját forrásból csaknem 6 km
hosszban újultak meg útszakaszok.
átszerveztük a Városi Ügyfélszolgálat műkö-
dését az új rendszerben 7 ezer bejelentést 
kezeltünk, és korábban sosem látott mennyi-
ségű, 10 ezer nm kátyút javítottunk. 

Az önkormányzati beruházásban megvaló-
suló út- és járdaépítések, vízelvezetési pro-
jektek mellett pályázati forrásokat is sikerült
elnyerni és fejlesztésekre fordítani.
2017-ben több mint 150 millió forint támoga-
tást nyert Szentendre KEHoP pályázata. A tá-
mogatásból 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 Nemzet-
gazdasági Minisztérium pályázatán, a támo-
gatással mintegy 8 km-es összefüggő
kerékpárút-hálózat épül ki a közeljövőben a
HÉV – Püspökmajor-lakótelep – Bükkös-
patak – Izbég – Belváros között. 
150 millió forintot nyertünk útfelújításra szin-
tén a nemzetgazdasági tárca pályázatán,
melyből már megújultak a Móricz Zsigmond,
a Bimbó és a Barackvirág utcák, illetve 2018-
ban újul meg a Vasúti villasor egy szakasza.
2017-ben fejeződött be a Dunyha Program,
mellyel közel 1 milliárd Ft értékű fejlesztés va-
lósult meg a városban, az „otthon melege” pro-
jekt országos programhoz való csatalkozással.
26 társasház indult a rózsakert, a Püspökma-
jor 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 felújításá-
val az épületállomány helyzete is javult.

A homlokzatok rendezettsége fontos azért is,
mert szentendre az elmúlt években fesztivál-
városként is megmutatta magát.
Kulturális rendezvényeinkkel sikert sikerre hal-
mozunk. Büszkék lehetünk a múzeumra és a

könyvtárra, neves sportrendezvények állo-
mása és otthona a város, ahol minden korosz-
tály 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 megemléke-
zünk az élet fő fordulópontjairól. A Szentend-
reiek a csúcson programmal a teljesítményt
ismerjük el és a köztünk élő „hősöket” ismer-
jük fel. Ez a vonal 2018-ban, a Családok évé-
ben terveink szerint csak erősödni fog.

melyek lesznek a 2018-as év fő fejlesztési
irányai?
A V-8 uszodatartozás állami átvállalásának
köszönhetően folytatódik a Járható Szentend-
réért program, folytatjuk a tárgyalásokat a 
11-es út felújítása érdekében a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztériummal, küszöbön az Euro-
Velo6 fejlesztés, tervezzük a közvilágítás
korszerűsítését. Az önkormányzati fejleszté-
sek mellett egyházi- és magánberuházások is
indulnak, így többek között megújulnak a
Szerb ortodox Egyház épületei, és új sport-
csarnok is épülhet.
Végül meg kell említeni azt a tavalyi döntést,
ami a várost valódi fejlődési pályára állíthatja:
ez a kormány 2017-2030-ig tartó turizmusfej-
lesztési programja keretében Szentendrének
megítélt tízmilliárdos fejlesztési forrás. Amint
már elmondtuk, ez az alap azoknak a telepü-
léseknek jelent kiugrási lehetőséget, amelyek
meglévő fejlesztési tervekkel, koncepciókkal
rendelkeznek a turisztikai régiókon belül. A tá-
mogatás konkrét célokra használható, és az
egyes projektek elindításához, a források lehí-
vásához komoly előkészítő munka szükségel-
tetik. Mi olyan tervekkel készültünk, amelyek
a turisztikai értékük mellett a Szentendrén
lakók mindennapjait is jobbá teszik. Ilyen a
parkolófejlesztés, a Templomdomb megújí-
tása vagy a turisztikai fejlesztések zászlósha-
jója, a Dunakorzó 2,6 milliárd Ft értékű
felújítása. Dátumokról még nem tudok beszá-
molni, de ez utóbbi fejlesztés már az előkészí-
tés fázisában van, a megvalósításáról
tárgyalunk.

T. J.

„Az önkormányzat 
nem magányos harcos”
ÉvÉrtÉKelő INterJÚ verseGHI-NAGy mIKlós polGármesterrel
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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

pályázat
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szentendre színeiben 
a felújított 
HÉv-szerelvények
A MáV-HÉV Zrt. szentendrei telepén február
21-től az első felújított belsőterű HÉV-szerel-
vény városunk zászlajának kék-sárga színé-
ben pompázik. A kocsik üléshuzatát kék
színűre cserélték, valamint átfestették az el-
választó paravánokat, a jegykezelő készülé-
keket és a kapaszkodókat. 

Az egyéni vállalkozók is jótékonykodhatnak
Az egyéni vállalkozóknak az szja-bevallásukat idén február 26-áig kell összeállítaniuk és eljut-
tatniuk 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 lapjá-
nak kitöltésével megteheti. Aki azonban később, a bevallástól elkülönülten szeretné nyilatko-
zatát 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 ked-
vezményezettek 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 költség-
vetési előirányzat számára viszont - a korábbi évekhez hasonlóan - továbbra is évente kell meg-
tenni a felajánlást.
A felajánlók hozzájárulhatnak a rendelkező nyilatkozatban ahhoz is, hogy a civil kedvezménye-
zett kérésére a NAV átadja a nevüket és postai vagy elektronikus levelezési címüket. A civil
kedvezményezettek ezeket az adatokat kizárólag kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használ-
hatják.
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
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A képviselő-testület a február 22-i ülésen
tárgyalt a verseghi-Nagy miklós polgármes-
ter által benyújtott költségvetésről. A költ-
ségvetési javaslatot – mely az adóbevételek
összességében növekvő tendenciáját kö-
vetve emelkedést tervez – 14 igennel, tartóz-
kodás és nem szavazat nélkül elfogadta a
testület.

biztonságos működés 
és fejlesztés
A költségvetési rendelet kimondja, hogy az
önkormányzati gazdálkodás minden területén
érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdál-
kodás követelményét. Az önkormányzat célja
a biztonságos működés feltételeinek meg-
teremtése és a város fejlesztésének előmoz-
dítása. Prioritást élvez a kötelező önkor-
mányzati feladatok lehető legmagasabb szín-
vonalon történő biztosítása, valamint az 
önként vállalt feladatok közül kulturális érté-
keink és hagyományaink megőrzése.
Az önkormányzati törvény szerint az önkor-
mányzatnak az alábbiakat kell biztosítania:
- a településüzemeltetés (közvilágítás, közte-

mető, közutak, parkolás, közparkok fenntar-
tása 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 közbiztonságá-

nak biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;

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

A feladatok jelentős részét Városi Szolgáltató
Nonprofit Zrt. látja el közszolgáltatási szerző-
dés keretében. A parkolással kapcsolatos fel-
adatok ellátására üzemeltetési szerződés, a
közétkeztetés költségeinek fedezésére szol-
gáltatói szerződés van érvényben.

8,2 milliárdos főösszeg
Az önkormányzat gazdálkodása a bevételi
előirányzatok teljesítésének kötelezettségét
és a kiadási előirányzatok felhasználásának
jogosultságát foglalja magába. A költségve-
tési bevételek az előirányzatokon felül is tel-
jesíthetőek, a kiadások a költségvetésben
megállapított mértékig teljesíthetőek, de az
előirányzat nem jár felhasználási kötelezett-

séggel. Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányá-
ban 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. nap-
ján hatályát veszti.

átadták a Fürj utcát
A Fürj utca megújult alsó szakaszának és a vele párhuzamosan elké-
szült sztaravodai úti áteresz február 16-i ünnepélyes átadásán részt
vett verseghi-Nagy miklós polgármester, Hadházy sándor országgyű-
lési képviselő és Négyessy Katalin, a körzet önkormányzati képvise-
lője.

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 önkormány-
zat. A fejlesztések többféle forrásból valósultak meg: pályázati, illetve
önkormányzati forrásból – mint ez az út is –, valamint a lakók hozzá-
járulásával az 1+1 konstrukcióban. Hozzátette, hogy a napokban ké-
szült el a város 2018-as költségvetése, amit a február 22-i testületi
ülésen tárgyalnak meg a képviselők. A terv, hogy idén még több út épül-
jön 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 adósságkonszolidá-
ciójának, 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 fejlesz-
tésre, intézménykorszerűsítésre és turisztikai beruházásokra, tehát a
térségben lévő önkormányzatok jelentős támogatásokra pályázhatnak.
A harmadik ok pedig az önkormányzatok felelős gazdálkodása, mely-
nek köszönhetően az eladósodási spirál nem indult újra.

Négyessy Katalin képviselő köszönetet mondott a város vezetésének
és a városfejlesztési irodának az elkészült szép útért, illetve megkö-
szönte a lakók türelmét. Hozzátette, hogy ezt továbbra is kéri tőlük, és
ígérte, hogy a továbbiakban is azért dolgozik, hogy minél több fejlesz-
tés történjen a körzetben.

egyhangúlag elfogadták a 2018. évi költségvetést
prIorItás: KÖtelező FelAdAtoK mAGAs szíNvoNAlÚ bIztosításA, KulturálIs ÉrtÉKeINK És
HAGyomáNyAINK meGőrzÉse
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tél végi közterületi munkák
A városi szolgáltató folyamatosan dolgozik a közterületeken, febru-
árban 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.

sportarénával 
gazdagodhat a város
szakmai fórumot rendeztek a Főépítészi Kabinet szervezésével a
városházán február 14-én a bravos cégcsoport tervezett beruhá-
zása kapcsán, mely szentendre Építési szabályzatának korrekci-
óját igényli. A fórumon – amelyen bemutatták a leendő sportaréna
építészeti koncepcióját – részt vett pulai sándor építész és mol-
nár 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 en-
gedélyezési eljárás összevontan zajlik a szabályozási terv módo-
sításával, melynek együttes lefolytatására a törvény lehetőséget
ad. Hozzátette, hogy városképi szempontból a terület alkalmas
ilyen jellegű létesítmény fogadására, és illeszkedik a hatályos te-
lepülésszerkezeti 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 ellá-
tásra, illetve kulturális rendezvények, koncertek megtartására.

Molnár Mária az úthálózati fejlesztések terveit ismertette, és hoz-
zátette, 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 szá-
mára és a megközelíthetőségére vonatkoztak, illetve többekben
kétségek merültek fel a gazdaságos üzemeltetéssel kapcsolatban.

A válaszokban elhangzott, hogy a 42 ezer nm-es telken a szabá-
lyozásnak megfelelő 30-35%-os beépítettséget terveznek. A tör-
vényben előírt számú, kiépített parkolóhelyek túlnyomó részét a
fejlesztési területen hozzák létre, egy részét pedig a Bravos érde-
keltségébe 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 fejlesz-
tése a projekt fontos alkotóelemét képezi. A tömegközlekedés fej-
lesztése mindenki számára létfontosságú, a létesítmény minél
jobb kihasználása érdekében.

A beruházók elmondták, hogy a sportcsarnok építése teljes egé-
szében magánvállalkozás, részben saját forrásból, részben támo-
gatásból építik, önkormányzati részvállalás nélkül. A kockázat
tehát a Bravos cégcsoporté, és folyamatosan dolgoznak a gazda-
ságos üzemeltetés érdekében. Konkrétumokról májusban tudnak
beszámolni, mert most nem tudnak és nem is akarnak olyan ter-
veket bemutatni, amelyek még változhatnak.

Zárszóként a főépítész elmondta, hogy a Tervtanács érvényesíteni
fogja a város azon érdekeit, hogy a korszerű sportcsarnok a táji jel-
legbe illeszkedő, igényes építészeti alkotás legyen.



2018 | február 26. VÁROS 7

testületi hírek
A február 22-i testületi ülés főbb hírei

Környezetünk értékelése
A környezet védelméről szóló törvény előírá-
sainak megfelelve az önkormányzat elké-
szítette a város környezeti állapotának érté-
kelését, mely kiterjedt: a védett területekre
(melyek 10 évenként esedékes felülvizsgálata
idén esedékes), a növénytelepítési koncepci-
óra (a Green city mozgalomhoz igazodva); a
felszíni és felszín alatti vizek védelmére; az
energetikai fejlesztésekre, csapadékvíz-
elvezetésére, a közlekedésből származó zaj-,
rezgés- és levegőszennyezésre, a talajvíz-
szennyezésre, a hulladékgazdálkodásra, il-
letve 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 bizottsá-
gok – Jóléti Bizottság, Kulturális és Turisztikai
Bizottság, Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi
Bizottság – januári ülésükön már elfogadták
a 2018. évre vonatkozó munkaterveket, ame-
lyeket a testület most jóváhagyott. A képvise-
lők elfogadták a bizottságok, illetve a Jóléti
munkacsoport 2017. évben végzett munkájá-
ról szóló beszámolókat is.

Nőttek az adóbevételek
A képviselő-testület elfogadta az adóbevéte-
lek és adóhátralékok 2017. évi alakulásáról
szóló beszámolót. A kimutatások szerint az
adó- és adójellegű bevételek összege 2017-
ben 2,3 milliárd Ft volt, amely 2016. év azonos
időszakához képest 173 millió forinttal emel-
kedett. A növekmény nagy része a helyi iparű-
zési adó bevételének növekedéséből adódott,
12 millió Ft-tal nőtt a telekadó és 7 millió Ft-
tal a gépjárműadó bevétele, illetve nőtt az ide-
genforgalmi adó bevétele és a talajterhelési
díj mértéke. Csökkentek az építményadóból
származó bevételek, illetve a magánszemé-
lyek kommunális adójának bevétele.
A pótlék az előző év azonos időszakához ké-
pest 1,3 millió forinttal csökkent, míg a bírság

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 tu-
lajdonában 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 ingat-
lanértékesítésből származó vállalkozási ered-
ménye erre az igényre fedezetet nyújt, nem
került megállapításra pótkompenzáció.

pomázi hulladékszállítás 
A pomázi önkormányzat felkérte a Fővárosi
Közterület-fenntartó NZrt.-t a hulladékgazdál-
kodási 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 Pi-
lisszentlászlóhoz – közszolgáltatói alvállalko-
zója lesz. A képviselő-testület jóváhagyta a
Fővárosi Közterület-fenntartó NZrt. és a Vá-
rosi Szolgáltató NZrt. közötti szerződést
Pomáz hulladékgazdálkodási közszolgáltatá-
sának ellátására 2018. február 1. és február
28. közötti időszakra. 

rendeletmódosítások
Lakossági panaszok érkeztek amiatt, hogy a
taxisok nem tudják utasaikat bevinni a belvá-
rosba, ezért polgármesteri átruházott hatás-
körben az a döntés született, hogy a belvárosi,
mindkét irányból behajtani tilos táblák alá „Ki-
véve taxi” kiegészítő táblák kerüljenek. Emiatt
módosították a behajtási rendeletet, illetve tö-
rölték a taxikra vonatkozó díjtételeket.

*
A közterület-használati rendelet legutóbbi
módosítása során a Kulturális és Turisztikai

Bizottság feladatkörébe került a filmforgatá-
sokkal kapcsolatos kérelmek engedélyezése,
ezt most rögzítették a rendeletben is.

*
Az elmúlt időszak térfigyelő kamerás fejlesz-
tései is indokolták a szabályok módosítását,
mivel a technikai eszközökkel való engedély
nélküli közterület-használatok felismerése le-
hetővé teszi azt, hogy hosszabb időszak en-
gedély nélküli használatát bizonyítani
lehessen, szemben a korábbi gyakorlattal,
amikor csak a közterület-felügyelők szemé-
lyes észlelése képezhette az eljárások alapját.

*
A módosítást indokolta az idén januárban el-
fogadott településkép védelméről szóló ren-
delet is, amely számos olyan szabályt
tartalmaz, amelyek érintik a közterület-hasz-
nálatot.

Új közművelődési rendelet
A rendeletek felülvizsgálata során kiderült,
hogy a jelenlegi közművelődésről szóló ren-
delet formai szempontból nem felel meg ma-
radéktalanul 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 elfo-
gadott.

Köztemetői díjak 
felülvizsgálata
A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény
alapján a köztemetőkre vonatkozó díjak mér-
tékét 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 ra-
vatalozó használati díját érintené. A szolgál-
tató indoka, hogy a környező településekhez
képest a díjtételek jelentős mértékben eltér-
nek, 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 Nyil-
vántartási rendszer bevezetése, a bizottsá-
gokban korábban bekövetkezett változások
átvezetése miatt volt szükség. 
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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 né-
hány fontosabb tudnivalóra.

Az országgyűlési képviselők általános válasz-
tásán választójoggal rendelkezik minden
nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki köz-
ügyektől eltiltás hatálya alatt áll, vagy akit a bí-
róság kizárt a választójogból, mert annak
gyakorlásához szükséges belátási képessége
nagymértékben csökkent vagy teljes mérték-
ben hiányzik.

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

A választási eljárásról szóló törvény által lét-
rehozott központi névjegyzék tartalmazza a
választópolgárok adatait, valamint a választá-
sokkal kapcsolatban tett külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmé-
ben 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.

a) nemzetiséghez tartozás

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgár, aki valamely Magyarországon
honos nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát,
lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin,
szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tartozik, legké-
sőbb 2018. március 23. 16.00 óráig kérheti
nemzetiségi választópolgárként történő nyil-
vántartásba vételét. A nyilvántartásba vétel
mellett megjelölheti, hogy annak hatálya az or-
szággyűlési képviselők választására is terjed-
jen ki. Ebben az esetben a választópolgár a
pártlista helyett nemzetiségének országos ön-
kormányzata által állított listára szavazhat az
egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi önkor-
mányzat nem állít nemzetiségi listát, a nem-
zetiségiként regisztrált választópolgárok is a
pártlistára szavaznak.

b) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kér-
heti, hogy választójoga gyakorlásának segíté-
sére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról

könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát

kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-

írásos 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 választópolgá-
rok nevét és lakcímét a választási iroda adja
át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy szemé-
lyes adatai választási kampány céljára át-
adásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem
kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szava-
zóköri névjegyzékhez kapcsolódóan külképvi-
seleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet,
átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna
iránti kérelmet is benyújtani.

szavazás külföldön

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

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt fel-
vételét követően módosítja korábbi szándé-
kát, és mégis Magyarországon szeretne
szavazni, legkésőbb 2018. március 31-én
16.00 óráig kérheti a lakcíme szerinti helyi vá-
lasztási iroda vezetőjétől, hogy a külképvise-
leti 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 választópol-
gár ebben az esetben kizárólag a kijelölt, 2-es
számú szavazókörben adhatja le szavazatát,
illetve ebből a szavazókörből igényelhet moz-
góurnát.)

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a vá-
lasztás kitűzését követően, legkésőbb 2018.
április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie a lak-
címe szerinti helyi választási irodához.

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

Az átjelentkezéssel szavazó választópolgár a
lakcíme szerinti országgyűlési egyéni válasz-
tókerület 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 kérel-
met 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 kér-
hető adatai pontos feltüntetésével és aláírásá-
val ellátott bejelentésben!

FoNToS SZABáLy, hogy aki átjelentkezési ké-
relem alapján lakóhelyétől eltérő településen
és mozgóurnával szeretne szavazni, az a ké-
relmét a szavazás napján csak a kijelölt sza-
vazókörben 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 iro-
dában,
• levélben a lakóhelye szerinti helyi válasz-
tási irodához címezve,
• online a www.valasztas.hu honlapon ke-
resztül.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu/ Városháza/ Választá-
sok/ 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 válasz-
tópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör te-
rületén 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 ér-
tesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget ke-
ressék fel a választás napján.

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lak-
címbejelentésre vonatkozó jogszabály értel-
mében csak Szentendre város megnevezését
tartalmazza, a kijelölt 2. szavazókörben (Vé-
dőnői Szolgálat, Dunakorzó 18.) szavazhat-
nak.

A szavazás menete

A választópolgár a lakcíme szerinti szavazó-
körben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az
értesítő tartalmazza.
A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 óráig
adhatja le.
A választáson való részvétel feltétele a sze-
mélyazonosságot és a lakcímet vagy személyi
azonosítót igazoló érvényes igazolványok
megléte.
A választáson személyazonosságát és a lak-
címét vagy személyi azonosítóját a következő,

magyar hatóságok által kiállított érvényes iga-
zolványok bemutatásával tudja igazolni.

személyazonosságát
• személyazonosító igazolvánnyal
• régi típusú, könyvecske formájú személy-

azonosító igazolvánnyal
• ideiglenes személyazonosító igazolvány-

nyal
• vezetői engedéllyel
• útlevéllel
• ideiglenes útlevéllel
• fogvatartottak mozgóurnával való szava-

záskor nyilvántartási adatlappal
Az egyes okmányok igénylése során a kére-
lem benyújtásakor kapott átvételi elismervény
(A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a sze-
mélyazonosság igazolására!

és 
lakcímét
• lakcímkártyával
• lakcímbejelentésről szóló átvételi elismer-

vénnyel
• régi, könyvecske alakú személyazonosító

igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a
lakcímet 

• fogvatartottak mozgóurnával való szava-
záskor nyilvántartási adatlappal

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

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelke-
zők nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt
Választópolgárokat, hogy a választáson 
történő részvételük érdekében ellenőrizzék
okmányaik érvényességét, és időben gondos-
kodjanak az érvényes dokumentumok beszer-
zéséről. 

szavazat leadásának módja

A választópolgár a szavazólap átvételét a sza-
vazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával
igazolja.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szava-
zólapon 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 kérdés-
ben 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 adóazo-
nosító jelet és a születési dátumot tartal-
mazó 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 terve-
zet 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 tele-
fonszámra, 
• a NAV honlapján elérhető webűrlap
(www.nav.gov.hu/eszja/eszja) kitöltésével, 
• telefonon a 1819-es Infóvonalon, 
• a NAV előzetes regisztrációt és azonosí-
tást igénylő Ügyfél-tájékoztató és Ügyin-
téző rendszerén keresztül, az ingyenesen
hívható 06 (80) 20-21-22-es telefonszá-
mon,
• postai úton kötetlen levél formájában, 
• a NAV honlapjáról letölthető BEVTErVK-
nyomtatványon, 
• személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.
SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adó-
azonosító jelet és a születési dátumot kell
elküldeni ebben a formában: SZJA{szó-
köz}adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn.
Egy telefonszámról bármennyi adóazono-
sító jelre igényelhető a tervezet postázása. 

Annak sem kell aggódnia, aki esetleg le-
csúszik a 2018. március 19-ei határidőről,
ugyanis 2018. május 22-ig személyesen a
NAV ügyfélszolgálatain is kérheti adóbe-
vallási tervezetének kinyomtatását. Emel-
lett az adózó bármikor nyithat ügyfélkaput,
mellyel adóbevallási tervezetét a
www.nav.gov.hu-ról és a www.magyaror-
szag.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 váro-
sunkban a szeniorok oktatása, a Zsigmond Király Egyetem szakmai
közreműködésével, a Szentendrei Önkormányzat támogatásával. Tan-
folyamaink 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 folya-
matosan 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 kur-
zusokon 7 alkalomra elosztva. Tavasszal az Aranykor Központ szer-
vezésében a következő kurzusok indulnak el:

dunaparti művelődési Ház:
1. Egyensúlytréning (Novák Mária) - 2018. március 23. péntek 11:30-
12:30, összesen 10,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
2. Szenior örömtánc (Novák Mária) - 2018. március 23. péntek, 12:40-
13:40, 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

rákóczi Gimnázium:
1. Német társalgás (Spitzer Petra) - 2018. március 20. kedd, 14:15-
15:45, 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, 13:30-
15:00, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
4. Angol társalgás (Marton Beáta) - 2018. március 21. szerda, 15:30-
17:00, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
5. Geopolitika (Dr. Jászberényi József) 2018. március 19. hétfő 17:00-
18:30, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom

Aranykor Központ, alsó iroda:
1. Spanyol kezdő (Marton Beáta): 2018. március 19. hétfő, 16:30-
18:00, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
2. Spanyol haladó (Marton Beáta), 2018. március 19. hétfő, 18:30-
20:00, 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 környé-
kén 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 alakí-
tásába.

2018-ban 10. évfordulóját ünnepli a Pilisi Tekerő kerékpáros ka-
landtúra, Szentendre első és mindmáig egyetlen saját szervezésű
sportfesztiválja. A rendezők fontosnak tartják az Ön véleményét,
hogy a következő 10 évben még színvonalasabb programmal fo-
gadhassuk 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/

szenior sakkbajnokság
szimultánnal
Az első szentendrei senior sakkbajnokságot 2018. február 16-án ren-
dezték 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, ok-
levelet és díszes kupát kaptak a játék emlékére. A verseny után a já-
tékosok újra az asztalok mögé ültek, kihívójuk, verseghi-Nagy miklós
polgármester volt, aki egyszerre kilenc játékossal vívott szimultánt.

Szentendre polgármestere bizonyította jó stratégiai készségét: igazsá-
gos 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.
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Házasság hete 
a 25 éves Filibilivel
„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 dísztermé-
ben 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 rejtel-
mek mellé pár gondolatot is fűzött arról, hogy hagyományainkat, kul-

túránkat nem lehet elég korán átadni utódjainknak. A versekkel-dalok-
kal felnövők  életre szóló kincsekkel gazdagodnak.
Az idén kilencedik alkalommal megrendezett Bálint-napon a  Philo-
méla-díjat  ezúttal  Gulyásné Szaluter Zsóka kapta. Az est végén kide-
rült, 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.

Gondolatok a
Házasság hetén 
A Házasság hetén papp miklós görögkatoli-
kus pap volt a rendezvénysorozat egyik elő-
adója, akinek gondolatait az alábbiakban
közöljük.

Örömmel és izgalommal készültem Szentend-
rére, „a művészien érzékeny szívűek” váro-
sába, 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 egy-
házaknak. Jómagam piros pontot adtam a
szervezőknek és a résztvevőknek, ugyanis azt
gondolom: ez a jövő. Az olyan minőségi ese-
teké, ahol otthagyjuk a képernyőt és szemé-
lyesen találkozunk egymással, ahol közepes
méretű közösségek szerveződnek túl a saját
családi-baráti körünkön, s ahol azt a közös
életstílust keressük, ami összekötheti a fele-
kezeteket és a nem vallásosokat is. Az igé-

nyes közös gondolkodásból lesz igényes
közös élet! 
Az előadás elején a szerelem összetettségéről
gondolkodtunk: bár magyarul egyetlen kifejezé-
sünk van rá, de a görög ismeri az erósz, a filia
és az agapé kifejezéseit. Az erósz a teljes testi
kapcsolat gyöngédségét, az erotikus vonzal-
mat, 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 meg-
egyezik. Az agapé az isteni szeretetet jelenti,
ahogy azt Jézus Krisztus feltárta: feltétlen, aján-
dékszerű, áldozatkész, dinamikus, szentségre
emelő, irgalmas. Csak ha mindhárom jelen van,
akkor nevezhető szerelemnek a kapcsolat,
egyébként csak vonzalom vagy barátság. A sta-
bil és gyümölcsöző házasságban mindhárom
szerelem halálig jelen van, jóllehet alakul a for-
májuk és az arányuk, de végig jelen van. 
A szerelem csodáját azonban tudatosan mű-
velni 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, me-
lyek elengedhetetlenek a házasság számára.
Először is tudni kell a gondolatvilágot „há-
zassá” tenni: őrizni a másik iránti csodálatot,
az esküvőkor kimondott „igen” örömét, érde-
mes 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 kommuni-
káció. Persze ebben az a jó, hogy tanulható:
házasságunk minden szakaszában kicsit újra
kell tanulni az önkifejezést, a konfliktuskeze-
lést, a humort, a társadalommal való párbeszé-
det, 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 tu-
dunk mondani. A jó élmény csapatépítő, bizal-
mat ajándékoz, sok szinten összeköt, s valahol
istenélmény is. Ezért a házasságban az össze-
kovácsoló jó élményeket érdemes tudatosan
tervezni, s „pénzt, paripát” bevetni az érdeké-
ben! Aztán töprengtünk a házasság úton-levé-
séről: minden házasságban már jelen van a
megérkezettség öröme, de az útonlevés fe-
szültsége is. A jó házasság egyik végletbe sem
ragad bele, hanem tud egyensúlyozni. Végül
beszéltünk annak fontosságáról, hogy érde-
mes ajtót-ablakot nyitni annak a Jézusnak, aki
meglátogatta a kánai ifjú párt. Minket is ezer-
szer 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
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 kon-
certet.

Szombat este a fáklyás-álarcos felvonuláson több száz érdeklődő vo-
nult 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 Vendégház-
ban. Kedves színfolt volt a sokféle program között a szentendrei ovisok
télűző, farsangoló műsora. A Pótkulcsban balkán táncház, a Parti Med-
vében könyvbemutató várta a családokat. A Dumtsa sétálóutca min-
dent 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.
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Jótékonysági
malacsütés
A szentendre barátai egyesület idén színesí-
tette a palettát, és a malacsült mellett a bá-
rányt is megkóstolhatták a fesztiválozók a
szentendrei Karneválon. A jótékonysági
sütés bevételéből nagy kerekű, húzható kis-
kocsikat szereznek be és adnak használatba
a kisgyermekes családok belvárosi sétáihoz. 

A Fő térnél felállított nyársakon árpás László
híres-neves etyeki sonkamester sütötte ropo-
gósra a malac- és báránypecsenyét. A Bur-
ger&Friends bucikkal, csalamádéval és ízletes
szószokkal járult hozzá a szendvicsekhez. 
A sültek negyedóra leforgása alatt mind el-
fogytak.
Benes Edvárd, a Szentendre Barátai Egyesület
elnöke elmondta, hogy az idei Családok éve
apropójából egy családbarát ötlet megvalósí-
tását tűzte ki célul az egyesület a malacsütés
bevételéből. Nagy kerekű, húzható kiskocsi-
kat szereznek be és adnak használatba a kis-
gyermekes családok belvárosi sétáihoz. A
kocsik minden család számára megkönnyít-
hetik a szentendrei városnézést, közös sétát.
Várhatóan április elejétől vehetik használatba
az érdeklődők a kiskocsikat, melyeket két vá-
rosi 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 kipróbálhat-
ták a kiskocsikat, melyek a macskaköves te-
repen kiválóan vizsgáztak.                        SZ. N.
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Indul 
a fesztivál!
sajtótájékoztatón mutatták be az idei szent-
endrei tavaszi Fesztivál kiemelt programjait
2018. február 21-én a rózsavölgyi szalon-
ban. Az eseményen Gyürk dorottya kulturális
alpolgármester mondott köszöntőt, az elő-
adások alkotóival vasvári Csaba, a szentend-
rei 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 drámapedagó-
giai, 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 fesz-
tivál is szerepel, melyben a szentendrei közép-
iskolák diákjainak meghirdetett, Arany János
balladaköltészetét feldolgozó Dalos Esztik és
Tuba Ferkók projektben készült alkotásokat
mutatják be. Az esten fellép a Lóci játszik ze-
nekar.
A sajtó képviselői a Tavaszi Fesztivál három
kiemelt programját ismerhették meg köze-
lebbről az alkotókkal zajló beszélgetésből.
Március 2-án Arany balladák, arany áriák cím-
mel izgalmas összeállítást láthatnak a nézők
Arany legszebb balladáiból és az operairoda-
lom gyöngyszemeiből. Fodor Beatrix és Pa-
lerdi Tamás operaénekesek, illetve Györgyi
Anna és Vasvári Csaba színész a készülő elő-
adás szakmai kihívásairól beszéltek. – Mintha
egy szakaszt kivágnánk az életből vagy a te-
remtésből, olyan nehéz balladát mondani a
színpadon – fogalmazta meg gondolatait Vas-
vári Csaba az előadással kapcsolatban. –
operaáriát énekelni kellékek, díszletek, jelme-
zek nélkül, kiragadva a cselekményből, próba

elé állít bennünket – mondta el Fodor Beatrix,
aki nagy örömmel tér vissza újra Szentend-
rére. Ő is szereplője volt annak az emlékeze-
tes vizsgaelőadásnak, melyet a Művészet-
Malomban mutattak be a Zeneakadémia ope-
ratanszakos hallgatóival.
Szendrey Gitta drámainstruktor és Grecsó Zol-
tán koreográfus az Arany-emlékév kapcsán
meghirdetett Dalos Esztik és Tuba Ferkók pro-
jekt mentorai a színházi nevelési programju-
kat mutatták be. A programban Szentendre
valamennyi középiskolája részt vesz, s a mű-
helymunka során inspiráló eszközökkel, drá-
mapedagógiai módszerekkel hívják elő a
diákok kreativitását. A fesztiválon Arany bal-
ladák ihlette alkotásokat mutatnak be. Lesz
performansz, fotó, rajz, festmény, zenei, tánc
és színházi produkció, video-vetítés és szá-
mos egyedi, ötletes alkotás. Az AranyTavasz
fesztivál március 24-én kerül megrendezésre
a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színház-
termében.
A fesztivál második részében a Lóci játszik
zenekar ad koncertet.
A Tavaszi Fesztivált egy kortárs francia

színmű zárja. április 27-én Florian Zeller: A ku-
lisszák mögött című művének magyarországi
ősbemutatóját láthatja a közönség a Szent-
endrei Teátrum és a rózsavölgyi Szalon közös
produkciójában. A darab rendezője, Ördög
Tamás szerint az előadás különlegességét az
adja, hogy a szereplők a klasszikus szituáci-
ókban nemcsak szavaikat, tetteiket, de gon-
dolataikat is feltárják, s ez számtalan pikáns
helyzetet szül. A kihangosított gondolatok 
a kapcsolatok mélyrétegeit tárják fel ren-
geteg humorral és elgondolkodtató fordula-
tokkal. 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, Da-
niel – 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
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A projekt egyik mentorával, Szendrey Gittával
beszélgettünk a készülő alkotásokról.

• miért választottad a színész-drámapedagó-
gus pályát?
Előttem soha sem vezetett egyenes út a célig,
mindig volt benne néhány hajtűkanyar. A vé-
letlen 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 mű-
fajt, korábban nem találkoztam vele és nem
tudtam, mire jelentkezem, csak szerencsét
próbáltam. Sokáig csak színészként szeret-
tem volna dolgozni, máshogy nem is tudtam
elképzelni az életemet, de az évek alatt, ahogy
megtanultam a szakmát és kipróbáltam
magam éles helyzetekben a diákokkal, felnőt-
tekkel, rájöttem, hogy hatalmas ajándékot
kaptam az élettől, amiért erre a pályára kerül-

tem. Sokkal érdekesebb és sokszínűbb így al-
kotni, nem szeretem, ha nincs híd a résztve-
vők és az alkotók között.

• mi volt az első meghatározó színházi élmé-
nyed?
Már egészen kicsi koromtól jelen volt a szín-
ház az életemben: otthon Karcagon színjátszó
szakkörre jártam 7 éves koromtól egészen 14
éves koromig, és ezek az évek nagyon meg-
határozóak voltak, illetve két volt tanárom, Fa-
zekas 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 Debrecen-
ben volt a Csokonai Színházban. Hubay Mik-
lós Elnémulás című drámáját néztem. Stúdió
előadás volt, nehéz témával, kevés szereplő-
vel és a színészek karnyújtásnyira játszottak
a nézőktől: még a lecsorduló könnycseppeket
és izzadságcseppeket is láthattuk, a tekinte-
tük minden villanását. Most is libabőrös le-
szek, ha visszagondolok.

• Kedvenc íród?
Boris Vian.

• legkedvesebb zenéd?
Nagyon fontos az életemben a zene – meg-
nyugtat és kikapcsol, mindig kell, hogy valami
szóljon körülöttem. Mindig más az aktuális
kedvencem, stílusában pedig szeretem az ér-
zelmes, 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 pro-
jektbe?
Vasvári Csaba színművész keresett meg a le-
hetőséggel, neki pedig a volt egyetemi osz-
tályfőnököm, Golden Dániel ajánlott. 

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

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

böző csoportot mentoráltam, és sokszor kel-
lett leülnöm és összegeznem, hogy ne csap-
janak össze a fejem felett a hullámok. Sok új
dolgot kipróbáltam velük, és többnyire nyitot-
tak is voltak rá. remélem, lesz még lehetősé-
gem hasonló projektben dolgozni. 

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

• drámapedagógusként miért tartod fontos-
nak, hogy kreatívan, más szemszögből köze-
lítsétek 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 meg-
jegyzik, amit tanultak, mert valahogyan kap-
csolódnak hozzá. És amiért szintén fontosnak
tartom, az az, hogy fejleszti a kommunikációs
készségeket és a kreativitást, az életbe kike-
rülve pedig a legtöbbször kreatívan kell hely-
zeteket megoldanunk. Ezek a feladatok meg-
tanítják a diákokat fogalmazni, a zárkózottabb
diákoknak pedig segítenek megnyílni. Bízom
benne, hogy a jövőben egyre több iskolában
alkalmazzák majd ezeket a módszereket.

SZ. N.

Főszerepben a szentendrei diákok
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 balla-
daköltészetét feldolgozó és bemutató előadóművészeti, képzőművészeti, irodalmi program a város öt középiskolájában nagy érdeklődés mel-
lett 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 szakgim-
názium és szakközépiskola. A műhelymunka során a diákok alkotómunkáját az iskolai pedagógusok mellett fiatal művész-mentorok segítet-
ték: 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.

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. 
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Hold ovi bál
Február 10-én 8. alkalommal került megrendezésre a szentendrei
Hold utcai tagóvoda alapítványának, a Gyermekeink Jövőjéért Alapít-
vány bálja, melynek a Hotel thermal superior visegrád adott hely-
színt.

Az est színvonalát a Pink Panters Akrobatikus rock and roll táncosa-
inak bemutatója emelte, illetve a Vinilio Greek Band görög estje, ahol
ritmusérzékünket és tánctudásunkat egyaránt kipróbálhattuk. A svéd-
asztalos vacsorát követően DJ Leonardo retro hangulattal fokozta a
szülők és az óvoda dolgozóinak jókedvét, megteremtve ezzel a „buli-
hangulatot”. Éjfélkor sok értékes tombolanyeremény talált gazdára,
melyeket szülők, cégek, óvodánkat támogató szponzorok ajánlottak
fel.
Az előző évekhez hasonlóan a bál bevételéből óvodánk udvarát szépít-
jük, a játékeszközök repertoárját színesítjük, bővítjük. 
Mindenki segítő támogatását köszönjük szépen.

Fő támogatónk: MAXXoN KFT. 
Szponzoraink: El Mariachi étterem, Ibolya virágbolt, Fáy Kata kinezio-
lógus, Marczibány téri Művelődési Központ, Nagy Erika ev., Johanna
papírbolt, FromSea étterem, rákos étterem Leányfalu, Frana szépség-
szalon, Pismány papírbolt, Krisztina angol boltja V8, Swimstore V8, Ko-
vács 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 sóbar-
lang, 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 óvo-
dások beiratkozási ideje április 23-26-ig tart. 

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.
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Újjászületett a városvédő angyal
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 mel-
letti 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 mű-
vész kérésére – a Czóbel parkba helyeztek
át. Az angyalszobor poliészter gyanta és
üvegszövet felhasználásával készült, de az
elmúlt több mint húsz év alatt anyaga telje-
sen elöregedett. Már restaurálással sem le-
hetett 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 – vas-
ból készítették el egy óbudai műhelyben. A
szobor mérete, formája semmit nem válto-
zott, viszont, az anyagából adódóan, a színe
már nem a megszokott égkék. A vas anyag-
szerűségét hangsúlyozva rozsdavörös
„színt” kapott, az egyik csúcsa pedig arany
lapokkal lett kirakva. Az új szobor szépségét
éppen a rozsdavörös és arany erős kont-
rasztja emeli ki.
Aknay János szerint az új szobor most lát-

ványában is él, és betölti azt a funkciót, ami az eredeti koncepció volt. A rovásjelekre emlékez-
tető 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
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Anyanyelvünk érdekességei

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

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 mű-
veltségének emlegetését hagyjuk másra.
Tudni lehet, hogy a nátha szó szláv ere-
detű, 1533-ból van írásbeli adata nyelvünk-
ben. E betegségnév tehát meglehetősen
régi, ezért különféle helyzetekben alkal-
mazták eleink: disznónátha, muszkanátha,
spanyolnátha stb., és az orr nyálkahártyá-
jának váladékképződéssel járó gyulladá-
sát, illetőleg magát a váladékot jelenti. 
Az influenza nem egyenlő a náthával. A
sok nyelvben meghonosodott olasz influ-
enza szó az 1743. évi olaszországi vírusos
járvány után terjedt el mindenfelé. Az
olaszban ’befolyás, kihatás; égitestek ha-
tása; 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, inf-
luënci és egyebek. A nyelvjárási alakokat
aligha idegenszívű atyánkfiai-lányai hasz-
nálták és használják itt-ott ma is. Az ide-
gen 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: – Kis-
fiam, caro mio, vigyázz magadra, ülj az
asztal másik végére… Nagyon náthás va-
gyok.

BÜKy LáSZLó

Családok 
10 próbája 
Család-játék-
élmény
szeretsz együtt lenni a családoddal, örülsz,
hogy itt élsz szentendrén? legyél gyerek,
szülő vagy nagyszülő, töltsd velünk a sza-
badidőd! 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 mind-
kettőt: 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 nyu-
godt 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 meg-
találod 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 iz-
galmas nyereményeket vihetsz haza az egész
családnak! Már egy pecséttel is nyerhetsz! :) 

A programokat és az összegyűjtött pecséte-
ket követheted a szentendrebaratai.hu olda-
lon.

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 rend-
szere (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 folya-
mán 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
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miért vállalkozik egy jelentős képzőművé-
szeti gyűjteménnyel rendelkező múzeum iro-
dalmi témájú tárlatokra?
Két éve jött létre a múzeum irodalmi osztálya,
s éppen a jelentős hagyományok miatt dön-
töttünk úgy, hogy profilunkat a képzőművé-
szet felé nyitva olyan kiállításokat szervezünk,
melyekben találkozik kép és szöveg, képző-
művészet és irodalom akár egy jelentős iro-
dalmi műhely, folyóirat, akár egy-egy alkotó
esetében. A tavalyi év nagy visszhangot kel-
tett 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 szel-
lemű művészetkritikai folyóiratról… 
A Vajdaságban, az egykori Jugoszláviában
működött ez a magyar nyelvű irodalmi és mű-
vészeti folyóirat, amely az Ifjúság című hetilap
mellékleteként indult Symposion névvel 1961-
ben, 1965-ben lett belőle Új Symposion névvel
folyóirat. Itthon is legismertebb (egyik) alapí-
tója 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 művé-
szetkritikai lap a szabadon gondolkodást
tűzte ki vezérlő elvként, s mindvégig hangsú-
lyosan szerepelt a lapban az irodalom és iro-
dalomelmélet mellett a képzőművészet,
színház, film, zene, olyan frissességgel és ak-
tualitással, ami a magyarországi értelmiség
számára legendásan izgalmassá tette.
Mindez szembetűnő volt a lapot kézbe véve
is, rendkívül sokoldalú, dinamikus tipográfiá-
val jelent meg újító, kísérletező grafikai szer-
kesztői, Baráth Ferenc, Maurits Ferenc és
Szombathy Bálint révén. Mi a kiállításban a
képzőművészeti és irodalmi vonatkozásokat
mutatjuk be. A jugoszláviai szabadság elle-
nére léteztek nem kívánatos témák, több
ízben érte támadás a lapot a kultúrpolitika ré-
széről, például 1971-ben Tolnait felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélték, majd a Sziveri János
költő főszerkesztősége alatt az egyre inkább
radikalizálódó, tabu témákat feszegető szer-
kesztőséget 1983-ban feloszlatták. Az Új
Symposiont végül a délszláv háború ölte meg,
a szerkesztők és szerzők nagy része a behí-
vók elől Magyarországra menekült.

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

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

létrejöttek találkozási pontok a radikalizá-
lódó magyar értelmiséggel?
A kortárs magyar és külföldi irodalom legjavát
lehetett a folyóiratban olvasni. Weöres, Mé-
szöly, Petri, Eörsi István itt jelenhetett meg, de
Hamvas Béla írásait is közölték. A hetvenes
évek elején az elhíresült Balatonboglári Tárlato-
kon részt vettek vajdasági képzőművészek, a
nyolcvanas évek elején a rokon szellemiségű
Mozgó Világgal alakultak ki szoros kapcsola-
tok. A szentendrei képzőművészettel való kap-
csolódásról 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 kap-
csolatokat: az 1968-as és 1969-es lapszámo-
kat, 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 Ist-
vánék zenekarának, az A.E. Bizottságnak a kap-
csolatát. Vajda Lajos grafikái mellett feLugossy
munkái is megjelentek az Új Symposionban. 

térjünk vissza a kiállításhoz! Hogyan lehetett
egy ennyire szerteágazó történetet felgön-
gyölíteni?
Mindenekelőtt olvastuk a folyóiratot, a hozzá
kötődő szerzőket. Sok-sok információ birto-
kában utaztunk kollégáimmal a Vajdaságba:
Palicsra, Topolyára, Zentára, Szenttamásra,
Újvidékre. Próbáltuk feltérképezni, hol, milyen
anyag van, kapcsolatokat kerestünk. Sok se-
gítséget kaptunk múzeumoktól, magánembe-
rektől egyaránt. A volt munkatársakkal

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

Az egyik legnehezebb kiállítási műfaj ez: iro-
dalom a falakon. Hogyan lehet egy folyóiratot
megjeleníteni? 
Irodalom és kép itt összeér. Nemcsak kirak-
tunk szövegeket nyomtatott formában, de in-
teraktív 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 meg-
jelent illusztrációk igazolják.

A lap vízualitását a kiállítás rendezése, gra-
fikai megjelenítése is tükrözi. belépve búza-
mező, 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 ellen-
pólus: 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 ér-
deklődéssel várt esemény remélhetően újabb
adalékokkal járul a folyóirat jobb megismeré-
séhez. A nagyközönség számára vélhetően a
finisszázsként szervezett program lesz érde-
kes, melyre Danyi Zoltán írót, Mezei Szilárd ze-
neszerzőt 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

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

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. Fo
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rendőrségi hírek
A lakosság segítségét kérik 
két ismeretlen férfi 
azonosításához. 

A két ismeretlen férfi még 2017. október 18-
án, 11 óra 50 perc és 12 óra 10 perc között egy
szentendrei lakásba magukat a Vízművek al-
kalmazottainak kiadva a tulajdonos engedé-
lyével 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 (Szent-
endre, Dózsa Gy. utca 6/A. szám), vagy hívja
a Pest Megyei rendőr-főkapitányság Tevé-
kenység-irányítási Központját a 06-1/236-
2883-as telefonszámon. Továbbá névte-
lensége 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 valame-
lyikén.

A lakosság segítségét kérik 
a férfi azonosításához

A Szentendrei rendőr-
kapitányságon indult
nyomozás csalás bűn-
tett elkövetésének
gyanúja miatt ismeret-
len tettesek ellen. A
nyomozás jelenlegi
adatai szerint egy nő
2017. november 21-én
az esti órákban telefo-
non hívta fel az idős
sértettet azzal, hogy

fia balesetet szenvedett, és az okozott kár ren-
dezéséhez haladéktalanul nagyobb összegű
készpénzre van szüksége. A sértett elhitte a
nő által közölteket, és a később házához ér-
kező 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 bűncselek-
mény elkövetésekor fekete keretes szemüve-
get, baseball sapkát, sötét színű dzsekit és
szürke nadrágot viselt. róla egy biztonsági ka-
mera felvételt készített és grafika készült. 
A Szentendrei rendőrkapitányság kéri, hogy

bűncselekmény gyanúja esetén haladéktala-
nul értesítsék a rendőrséget, továbbá kéri,
hogy aki a képen látható férfit felismeri, vagy
a bűncselekménnyel kapcsolatban informá-
cióval rendelkezik, jelentkezzen személyesen
vagy telefonon – munkaidőben – a Szentend-
rei rendőrkapitányságon (Szentendre, Dózsa
György út 6/a.) a 06/26/502-400-as telefon-
számon, vagy hívja a Pest Megyei rendőrka-
pitányság Tevékenység-irányítási Központját
a 06/1/236-2883-as telefonszámon. Továbbá
névtelensége megőrzése mellett bejelentést
tehet az ingyenesen hívható 06/80/555-111-
es „Telefontanú” zöld számán vagy a 107-es,
112-es központi segélyhívó számok valame-
lyikén. A bejelentéseket a rendőrség bizalma-
san kezeli. 

legyen elővigyázatos 
a közösségi oldalakkal – 
betörők is láthatják! 
A közösségi oldalakat (pl. Facebook ) erede-
tileg kapcsolattartásra találták ki, de a legtöbb
felhasználónak ennél többet jelent. olyan fe-
lület, ahová mindent ki lehet írni, minden infor-
mációt meg lehet osztani a „világgal”, még azt
is, hogy a felhasználó mit csinál, hol tartózko-
dik, hová utazik, mit vásárolt.
Holnap utazik a család!  – Ne írja ki!
Ha a közösségi oldalra kiírja, hogy mikor in-
dulnak, 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 uta-
zik, figyeljen a beállításokra! Korlátozza azok
számát, akik láthatják a bejegyzéseit, poszt-
jait!
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 be-
törő megismerheti az otthonát belülről, meg-
tudhatja, hogy melyik helyiségben milyen
mozdítható értékek vannak. Egy „jól” sikerült
fotó az ablakból, erkélyről segíthet a betörő-
nek 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 (elektro-
nikai 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.

becsületből jeles: pénzt talált
és leadta a rendőrségen
A Szentendrei rendőrkapitányságon 2018.
február 19-én egy tahitótfalusi hölgy tett beje-
lentést, 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 cím-
letek teljesen megegyeztek azzal, amit a férfi

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

A lakosság segítségét kérik 
a férfi azonosításához

A Szentendrei rend-
őrkapitányság Bűn-
ügyi osztálya csalás
bűntett elkövetése
miatt folytat nyomo-
zást 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 hely-
színén 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 feltéte-
lezett elkövetőről grafika készült.
A Szentendrei rendőrkapitányság kéri, hogy
bűncselekmény gyanúja esetén haladéktala-
nul értesítsék a rendőrséget, további kéri,
hogy aki a képen látható férfit felismeri, vagy
a bűncselekménnyel kapcsolatban informá-
cióval rendelkezik, jelentkezzen személyesen
vagy telefonon – munkaidőben – a Szentend-
rei rendőrkapitányságon (Szentendre, Dózsa
György út 6/a.) a 06/26/502-400-as telefon-
számon, vagy hívja a Pest Megyei rendőrka-
pitányság Tevékenység-irányítási Központját
a 06/1/236-2883-as telefonszámon. Továbbá
névtelensége megőrzése mellett bejelentést
tehet az ingyenesen hívható 06/80/555-111-
es „Telefontanú” zöld számán vagy a 107-es,
112-es központi segélyhívó számok valame-
lyikén. A bejelentéseket a rendőrség bizalma-
san kezeli. 

SZENTENDrEI rENDŐrKAPITáNySáG

Kiégett autó
Lángra kapott és teljes egészében égett va-
sárnapra virradóra egy személyautó Visegrád
közelében. A gépjárműben ketten utaztak, ők

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 IGAZGATó-

SáG, MEGyEI SZóVIVŐ
FoTó: PMKI SZENTENDrE HTP
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Felhívás
szeNteNdre város 
pedAGóGIAI díJ
JAvAslAttÉtelÉre
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 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 folyta-
tott kiemelkedő munkálkodás, életmű elisme-
résére kitüntető díjakat alapított.

A rendelet szerint SZENTENDrE VároS PE-
DAGóGIAI DÍJ adományozható azoknak a sze-
mélyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő
eredményeket értek el az óvodai, az iskolai és
intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetség-
gondozás területén magas fokú pedagógiai és
szakmai felkészültségük alapján élen járnak
az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek
kidolgozásában és alkalmazásában.
Az elismerésből évente három adományoz-
ható a Képviselő-testület határozata alapján.
Nem adományozható díj a Képviselő-testület
vagy állandó bizottságai tagjai részére, vala-
mint annak, aki már korábban részesült a ki-
tüntetésben.
Szentendre Város Önkormányzat nevében a
kitüntetést a Polgármester a városi Pedagó-

gus napi ünnepség keretében adja át. A kitün-
tetés bruttó 100.000 Ft támogatással, em-
lékplakettel és oklevéllel jár. Amennyiben a
kitüntető díjban közösség vagy csoport része-
sül, kétszeres összegű támogatás, egy em-
lékplakett 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 javas-
latokat 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.

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:

parkfenntartási munkatárs (fűkaszálás, gallyazás, virágágyások
gondozása)
kézi úttisztítási munkatárs
asztalos és hegesztő munkatárs (közterületi játszóterek, utcabú-
torok, egyéb műtárgyak karbantartásához)
útfenntartási munkatárs (kátyúzás, földút karbantartás, művi ele-
mek karbantartása)
forgalomtechnikai és védműfenntartási munkánk (táblázások, ide-
iglenes 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

90 éves Németh Józsefné, 
marika néni
Nagy örömmel köszöntötte Petricskó Zoltán alpolgármester születése
napján Marika nénit, aki lányával és unokájával a Szentendrei Gondo-
zási Központban látta vendégül az önkormányzat képviselőit.
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Aranyérmesek a 
szentendrei futsalosok!
PmF7vége szentendrei győzelemmel! A Szentendre Városi Sport Egye-
sület futsal csapata aranyérmet szerzett városunknak a hétvégi, 2018.
február 18-án, Törökbálinton megrendezett Pest megyei Futsal Hétvé-
gén. A felsőházi küzdelmekben a szentendrei U19-es csapat nagyon
szimpatikus játékkal, óriási hajrával és rengeteg szép mozzanattal mél-
tán jutott győzelemhez, megérdemelten szerezte az aranyérmet. Gra-
tulálunk!

eurokapu se: kiváló
sporteredmények
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 já-
tékos. A 2017 decemberében rendezett Pest Megyei Diákolimpián Ger-
lai 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 teljesít-
ménnyel 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 osz-
tályban. A Közép-Magyarország régió talán az ország második legerő-
sebb NBIII-as bajnoksága, évtizedek óta versengünk Vecsés, Cegléd,
Göd vagy éppen Tápiógyörgye csapataival, nincs „lefutott” mérkőzés.

Már egy-egy fontos játékosunk sérülése vagy éppen az ellenfél oldalon
egy-egy felépülés jelentősen módosíthatja a tabellát. A tavaszi szezon-
ban ilyen helyzetekre is fel kell készülnünk, ezért csak májusban mond-
hatjuk 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 vál-
lalni az egyesület. A megyei első osztályban versenyző harmadik csa-
patunk 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 se-
gítséget 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 megün-
nepli 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” pingpong-
labdát készítettünk!

NAGy róBErT

dobogós a szentendrei
sakkiskola egyesület
felnőtt csapata
10 éve nem látott magasságokba ért a szentendrei sakkiskola egye-
sület „felnőtt” sakkcsapata a pest megyei sakkbajnokságban – a csa-
pat beszámolója.

A Pest Megyei Szuper csoportban február 4-én vasárnap került sor a
2017-2018. idény 4. fordulójára. Szentendre Érd városának sakkcsa-
patát 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 bal-
szerencse 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 utánpót-
lás-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 játék-
lehetőséget 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 Du-
naharaszti mögött.
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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 igaz-
gató
Megnyitja: Tóth Krisztina költő
Megtekinthető május 6-ig, hétfő kivéte-
lével 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 tárlatveze-
tés
Előzetes regisztráció szükséges:
edina.csillag@muzeumicentrum.hu

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
Ker(e)tbeN
A Szentendrei régi Művésztelep alkotó-
inak 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 Fotó-
mŰvÉsz És beNKő t. sáNdor 
FestőmŰvÉsz KÖzÖs KIállításA

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

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
ApátI AbKArovICs bÉlA Festő-
mŰvÉsz emlÉKKIállításA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 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 papír-
merítő
Megnyitja Badár Sándor
Megtekinthető a rendelőintézet nyitva-
tartási 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 operairo-
dalom áriáinak a legjavából összeállí-
tott előadói est Közreműködik: Fodor
Beatrix operaénekes, Györgyi Anna
színművész, Palerdi András operaéne-
kes, Vasvári Csaba színművész, Maza-
lin 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 nyug-
díjasjegyek (igazolvány felmutatása mel-
lett).

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
Színházterme 
Pátriárka u. 7.
március 11. vasárnap 19:00 
toldI
A Forte Társulat és a Színház-és Filmmű-

vészeti Egyetem együttműködésében
Szereplők: Gyöngy Zsuzsa, Hegymegi
Máté, Horkay Barnabás, Nagy
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 nyug-
díjasjegyek (igazolvány felmutatása mel-
lett).

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 nyug-
díjasjegyek (igazolvány felmutatása mel-
lett).

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

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, fel-
nőtt: 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 VároS-
TÖrTÉNET – Török Katalin sorozata
18.30 árULóK (59’)(12) -Legjobb TV
film jelölés -EGy P’ArToN AZ ALKo-
TóKKAL SoroZAT
UToLSó ADáS (55’)-Legjobb TV film je-
lölés
20.15 1945 (91’)(12) - Legjobb játékfilm
jelölés
február 27. kedd
16.15 JUPITEr HoLDJA (123)(16) - Leg-
jobb játékfilm jelölés
18.30 HároM órIáSPLAKáT EBBING
HATáráBAN (115’)(16) LÉLEKMoZI So-
roZAT (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 do-
kumentumfilm jelölés
március 1. csütörtök
16.00 A LEGJoBB KISJáTÉKFILM KA-
TEGórIA JELÖLT FILMJEI (120’)
18.35 EGy SZErELEM GASZTroNóMI-
áJA (89’) -Madarász Isti filmje – Leg-
jobb TV film jelölés
20.15  CSANDrA SZEKErE (93’) – Leg-
jobb 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’)-Leg-
jobb dokumentumfilm jelölés EGy P’Ar-
ToN AZ ALKoTóKKAL SoroZAT
20.05  A VISZKIS (126’)(16) – Legjobb
játékfilm jelölés
március 3. szombat
14.00 ANIMáCIóS BLoKK – gyerekek-
nek (62’)
KUFLIK – összeállítás (35’) - versenyen
kívül 
EGy KoMISZ KISLáNy NAPLóJA (7’)
Legjobb animációs film jelölés
JANó MANó ÉS AZ ELVESZETT HAr-
MATCSEPPEK (12’) Legjobb animációs
film jelölés
A KoZMoSZ NAGyKÖVETEI (8’) Leg-
jobb animációs film jelölés
15.10 ULTrA (83’)(12) Legjobb doku-
mentumfilm jelölés
16.40 ALBrECHT DÜrEr rINoCÉro-
SZA (28’)r: orosz István  – Legjobb ani-
mációs film jelölés
WIrELESS (6’) r: Pataki Szandra - Leg-
jobb animációs film jelölés
18.00 TESTrŐL ÉS LÉLEKrŐL (116) -
Legjobb játékfilm jelölés
20.00 A VISZKIS (126’)(16) - Legjobb já-
tékfilm jelölés
március 4. vasárnap 
14.00 ANIMáCIóS filmek – gyerekek-
nek (62’)
KUFLIK – összeállítás (35’) - versenyen
kívül
EGy KoMISZ KISLáNy NAPLóJA (7’)
Legjobb animációs film jelölés
JANó MANó ÉS AZ ELVESZETT HAr-
MATCSEPPEK (12’) Legjobb animációs
film jelölés
A KoZMoSZ NAGyKÖVETEI (8’) Leg-
jobb animációs film jelölés
15.15 KINCSEM (121’)(12) - Legjobb já-
tékfilm jelölés
17.25 ALBrECHT DÜrEr rINoCÉro-
SZA (28’)r: orosz István  – Legjobb ani-
mációs film jelölés
WIrELESS (6’) r: Pataki Szandra - Leg-
jobb animációs film jelölés
18.10 TESTrŐL ÉS LÉLEKrŐL (116’)(
16) - Legjobb játékfilm jelölés
20.00 A VISZKIS (126’)(16) - Legjobb já-
tékfilm jelölés

MárCIUSI ELŐZETES

március 5. hétfő
16.30 LUCKy (88’)(12) – a 91 éves ate-
ista öregember késői útja a megvilágo-
sodás felé
18.15 TESTrŐL ÉS LÉLEKrŐL (116’)
(16) – Enyedi Ildikó filmje
20.15 A 90. oscar díj átadó gála győz-
tes 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 Film-
klub)
20.30 A HENTES A KUrVA ÉS A FÉL-
SZEMŰ (105’)(18) Szász János filmje
március 7. szerda
16.30 VÖrÖS VErÉB (142’)(18)
19.00 ÖrÖK TÉL (110’) magyar törté-
nelmi dráma, rendező: Szász Attila
EGy P’ArToN AZ ALKoTóKKAL Soro-
ZAT - Vendég: Köbli Norbert forgató-
könyvíró
A Szentendre Barátai Egyesület vetí-
tése. A vetítés zártkörű, regisztrációhoz
kötött !

oSCAr DÍJAS FILMEK HETE:

március 8 – március 14-ig
a P’Art Moziban!
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GyermeksebészetimagánrendelésSZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészRendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,péntek 17:00 – 19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:

06-70-677-1178

Feladatok: 
l A mérnökség kezelésében lévő útháló-
zat kezelésével kapcsolatos feladatok el-
végzése
l országos közúton a téli tisztántartási
feladatok teljes körű ellátása, 
l téli elhárításban való részvétel, só-
szóró és hóeke adapterrel felszerelt kom-
binált gépek vezetése

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

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. 

A magyar Közút Nonprofit zrt. pest megyei Igazgatóság, 
szentendrei mérnöksége

Útüzemeltető szAKmuNKás munkakörbe munkatársat keres.

MEDITÁCIÓHarmónia testnek ésléleknek Szentendrén, mindenszerdán 18-19 óráig  Várlak téged is!+36 30 233 3548

KEDVES TáMoGATóNK!
Ne feledkezz meg idén sem rólunk, 

az árVáCSKA állatmenhely közel 300 lakójáról!
Ha adóbevallásodat a NAV készíti el, rendelkezz náluk adófelajánlásodról!

KÖSZÖNJÜK!

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

m o s o l y   J ó G A

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

Szentendre, Duna-korzó 

a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért 

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

ÉLETMÓD TANÁCSADÁS 
és BACH-VIRÁGTERÁPIA

Szelíd gyógymód testnek és léleknek, 
gyermeknek és felnőttnek!

+36 30 233 3548 

A Szentendrei árvácska 
állatvédő Egyesület KhT. 

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
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AdásvÉtel
Eladó egy elektromos talajlazító/gyep-
szellőztető + 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, bélyeg-
gyűjteményeket, régi képeslapokat, ki-
tüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.

Pedálos varrógép és kondigép eladó.
Tel. 06-30-246-5060.

állást KíNál
A szentendrei önkormányzat alkal-
mankénti szórólapozásra és rend-
szeres (havonta két alkalommal)
újságterjesztésre gépkocsival ren-
delkező (lehetőleg számlaképes)
munkatársat keres. Tel. 06-20-
340-0670, 06-20-260-4642.

Szentendrei cukrászdába mosolygós,
kedves, magával szemben igényes pul-
tos hölgyet keresünk. Tel. 06-30-940-
2652.

Konyhalány állás! Tapasztalattal rendel-
kező konyhai kisegítőt, kézilányt kere-
sünk azonnali belépéssel. Teljes,
bejelentett, hosszú távú munkalehető-
ség. Tel. 06-20-398-1888.

Távfelügyelettel foglalkozó cég 
vagyonőröket keres 24/48-as járőrszol-
gálati 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.

A Cházár András EGyMI Bárczi Gusztáv
Tagintézménye  gyógypedagógusokat/
pedagógusokat keres azonnali kezdés-
sel. Nyugdíjas pedagógusok jelentkezé-
sét is várjuk. Érdeklődni: Kádárné
Monori Éva intézményvezetőnél (26)
310-060 vagy a 06-30-714-1931 telefon-
számon lehet.

Üzletkötő kollégát keresünk szen-
tendrei irodába. Elvárások: mű-
szaki affinitás, B kat. jogosítvány,
kiváló kommunikációs készség,
magabiztosság. Az önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre várjuk:
info@alukov.hu

Építőiparban jártas, józan életű segéd-
munkást és önállóan dolgozni tudó kő-
művest keresek. Tel. 06-30-341-3423.

Kútgyűrű gyártáshoz, fizikai munkára
keresünk Pomázra munkavállalót. Bére-
zés: megegyezés szerint. Tel. 0-30-853-
6890.

Benzinkútra kiszolgálót felveszünk. Tel.
06-20-251-0465.

eGÉszsÉG
Érszűkület, pedikűr-manikűr, kö-
römgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-340-
1392.

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, össz-
komfortos garzonlakás. Tel. 06-20-935-
5129.

Szoba kiadó jó helyen, komoly, megbíz-
ható, intelligens, nappali műszakban

dolgozó hölgy részére. Tel. 06-30-557-
5346.

oKtAtás
Angol nyelvtanítás Szentendrén, a bel-
városban. Tel. 06-20-416-9136.

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

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

Azonnali készpénzfizetéssel vásá-
rolok kastélyok és színházak beren-
dezésére mindennemű antik és
retro tárgyakat! Könyveket, hang-
szereket, hanglemezeket, irha- és
szőrmebundákat, bútorokat, fest-
ményeket, dísztárgyakat, bizsukat,
órákat, apróbb tárgyakat, ezüstne-
műket, gyűjteményeket, hagyatéko-
kat. Díjtalan kiszállás, értékbecslés.
Szegediné Szilvia, 06-20-560-0095.

szolGáltAtás
Érszűkület, pedikűr-manikűr, kö-
römgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 06-
30-340-1392.

Gyakorlott háziasszony takarítást vállal
magánháznál. T. 06-70-277-9955.

Takarítást vállalok. Tel. 06-20-408-
3160.

Szépkorúak üdültetését, gondozását
vállaljuk magas színvonalon a Bükk-
hegységben. Csodálatos környezet,
hegyi levegő. Zsuzsa Vendégház, Bükk-
zsérc (facebookon is). Tel. 06-30-233-
8094.

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

Vállalok külső-belső épület-átalakítást,
hidegburkolást. Tel. 06-20-588-5938.

Pedikűrös házhoz megy Szentend-
rén. Tel. 06-20-514-3323.

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

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

Lomtalanítást, telektisztítást, bontást,
átalakítást, felújítást vállalunk. Tel. 06-
20-523-0253.

üdülÉs
Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (3000
Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 06-20-494-
2550.

Üdülési lehetőség Keszthelyen, a Club
Abbáziában 03. 24. – 03. 31. között 2 fő
részére 25 0000 Ft-ért átadó. Tel. 06-
70-271-0498.

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




