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Házasság Hete 
szentendrén

A Házasság Hete idei 
programjairól beszélgettünk
a szervezőkkel, a kétgyer-
mekes, fiatal házaspárral,
Móricz Jánossal és Móricz
Tímeával.

13. oldal

szentendre a kormány
látóterébe került

Példátlan mértékű 
fejlesztési támogatások
érkeznek, pénz áramlik 
a városba.
Interjú Verseghi-Nagy 
Miklós polgármesterrel.

3. oldal

és vidéke
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pályázat

álláspályázat

a dunakanyari Család-és Gyermekjóléti
intézmény pályázatot hirdet óvodai és is-
kolai szociális segítők munkakör betölté-
sére határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyba, teljes munkaidőben.

Pályázati feltételek: főiskola, 15/1998 NM rende-
let 2. melléklete szerinti képesítés, család- és
gyermekjóléti szolgálatnál, központnál szerzett
tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazá-
sok), B-kategóriás jogosítvány, büntetlen előélet,
cselekvőképesség, az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.)
15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó
személye esetében nem merül fel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális
munkás, szociálpedagógus, család- és gyermek-
jóléti szolgálatnál, központnál szerzett tapaszta-
lat, helyismeret, legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat, saját személyautó

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény
címére (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbá-
zisban szereplő azonosító számot: 
SZI/R/3550/2/2008, valamint a munkakör megne-
vezését: óvodai és iskolai szociális segítők. Elekt-
ronikus úton Bognár Judit részére:
szcsaladsegito@gmail.com

További információ: Bognár Judit, 06 20 512 9822

szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékesítésére:

Cím:   szentendre, 6754 hrsz.
Albetéti lakás területe: 1.354 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése:  kivett, beépítetlen terület
Övezeti besorolás: Üh/1
Bruttó induló (licit) ár: 14.530.000 Ft
Pályázati biztosíték: 1.000.000,- Ft

A pályázatokat a Hivatal iktatójába (Városház tér 3., I. emelet) február 28. 10 óra 00 percig kell benyújtani. Min-
den szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le. 
Tájékoztatás telefonon: (27) 785-088

szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú 
ingatlan értékesítésére:

Cím:   szentendre, 6757/1 hrsz.
Albetéti lakás területe: 1.637 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése:  kivett, beépítetlen terület
Övezeti besorolás:  Üh/1
Bruttó induló (licit) ár: 18.925.000 Ft
Pályázati biztosíték:  1.000.000,- Ft

A pályázatokat a Hivatal iktatójába (Városház tér 3., I. emelet) február 28. 9 óra 00 percig kell benyújtani. Minden
szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le. 
Tájékoztatás telefonon: (27) 785-088

válTozik az ÜGyfélfoGadás 
feBruár 7-én

A Városi Ügyfélszolgálat 2019. február 7-
én csütörtökön 10:00 órától fogadja az
ügyfeleket.

időszakos útlezárás
Filmforgatás miatt időszakosan lezárják a gépjármű-
forgalom előtt a Sztaravodai utat január 30-31. között
több alkalommal. A forgalmat alkalmanként 5 percre
állíthatják meg rendőri, polgárőri forgalomirányítás
mellett.
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négy év után – korábban ennyi volt egy ön-
kormányzati ciklus – hogy értékeli a városve-
zetés munkáját? merre tart szentendre
2019-ben?
élettel töltöttünk meg egy szunnyadó várost.
Ne szépítsük: Szentendre a művészeti múltja
pislákoló fényében aludta Csipkerózsika-
álmát, közel, mégis szinte elszigetelten a fő-
várostól, és kívül rekedten az országos
fejlesztési folyamatokból. Lakói Budapestre
jártak ügyeket intézni, szakorvosi ellátásért
vagy szórakozni, kikapcsolódni. Az ide érkező
turisták tettek egy sétát a belvárosban, a
Duna-parton, és két óra múlva távoztak. Ezzel
nem elődeinket minősítem. A főváros árnyé-
kában egy kisvárosnak nem könnyű fejlődni.
Az ismert pályázati szabályozások miatt a
közép-magyarországi régió településeinek az
átlagosnál sokkal több lábon kell állniuk, és
sokkal kreatívabban kell lavírozniuk az elér-
hető források erőterében, hogy szinten tartsák
magukat, hát még, hogy fejlődést érjenek el.  
Ebből jól vizsgáztunk: jönnek a fejlesztési tá-
mogatások, pénz áramlik a városba. A V-8
uszoda lízingtartozásának átvállalásától
kezdve a SZEI 180 milliós fejlesztési támoga-
tásán, illetve az Egészségfejlesztési Iroda lét-
rehozásán, vagy a Ferenczy Múzeumi
Centrumba szakmai programokra érkező ál-
lami pénzeken át az EuroVelo6 és a HéV 
nagyszabású fejlesztéséig, és persze a tízmil-
liárdos keretösszegű turisztikai fejlesztési 
támogatásig rajzolható meg a városba érkező
támogatások íve.
A pályázati pénzek megszerzése önmagában
nagy munka, de már a megvalósítás is meg-

kezdődik: a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség Zrt. támoga-
tási szerződésének kere-
tében idén három óriás-beru-
házás előkészítése indul.
Szentendre évtizedekre meg-
határozó, eddigi legnagyobb
fejlesztési projektjében ikoni-
kus épületek, városi terek
újulnak meg. Elkezdődik 
a Duna korzó rég várt fel-
újításának, a Városháza 
homlokzatmegújításának, a
Templomdomb felújításának,
valamint a Fő téri emblema-
tikus épület, a Képtár megújí-
tásának tervezési szakasza. Mindebben az
elmúlt évek legfontosabb eredménye ölt tes-
tet, nevezetesen, hogy láthatóvá és érdekessé
tettük Szent-endrét a kormányzat számára. A
város a kormány látóterébe került, több szem-
pontból fontossá vált Szentendre, úgy, mint a
Dunakanyar ékszerdoboza, városon túlnyúló
hatáskörrel működő intézmények fenntartója,
valamint úgy is, mint turisztikai desztináció.
Feltettük a kormány térképére Szentendrét, 
és legfontosabb céljaink egyike, hogy ott is
maradjunk.

Hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban?
folyamatos lobbitevékenységet kell foly-
tatni?
Egy városvezetés két erőforrásra épít: az egyik
a hivatal és az önkormányzati intézményrend-
szer,  amely saját forrásokból biztosítja a 
település és lakói ügyeinek intézését, míg a

megválasztott polgármester
és képviselő-testület egy 
vállalt értékrend mentén 
a társadalmi-politikai erő-
térben kormányozza a város
„hajóját”, és igyekszik minél
több külső erőforrást a város
szolgálatába állítani. A sze-
mélyes kapcsolatok, a jó érte-
lemben vett lobbitevékenység
jelentőségét nem szabad 
alábecsülni. Mi élő, jó kap-
csolatokat ápolunk a kor-
mányzattal, és a visszajelzé-
sek szerint az ország veze-
tése értékeli a munkánkat.

fontos értékelői a városvezetés munkájának
a helyiek is...
A legfontosabbak. Munkánk kezdetén párbe-
szédet hirdettünk, amit azóta is több formában
folytatunk a szentendreiekkel. Megtaláltuk a
polgárokhoz a csatornákat, és mostanra a 
kialakult, megszilárdult struktúrákat működtet-
jük, él az együttműködés a gazdaság és a 
kultúra szereplőivel, az intézményekkel, a civil
szerveződésekkel, a sportegyesületekkel, 
a nemzetiségekkel és az egyházakkal.
Alapvetően helyi ügyekkel foglalkozunk, 
kisebb-nagyobb problémák megoldásán dol-
gozunk, múltban gyökerező hátrányokat szá-
molunk fel és a mindennapokat tesszük
komfortosabbá, minőségibbé a város lakói
számára.        

Folytatás a 4. oldalon

szentendre a kormány látóterébe került
példátlan mértékű fejlesztési támogatások érkeznek, pénz áramlik a városba – interjú verseghi-nagy miklós polgármesterrel
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Tisztelt Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az országgyűlés
döntésének értelmében meghosszabbításra
került az engedély nélkül, vagy engedélytől
eltérően létesített fúrt és ásott kutak bejelen-
tésének végleges határideje.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.
(Vgtv) hatályos rendelkezései értelmében
mentesül a vízgazdálkodási bírság megfize-
tése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az
egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó tör-
vények módosításáról szóló 2018. évi CXXI.
törvény hatálybalépését megelőzően engedély
nélkül vagy engedélytől eltérően létesített
vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt bizto-
sító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmara-
dási engedélyezési eljárást 2020. december
31-ig kérelmezi.”
Az engedély nélkül létesített kutak engedélye-
zésével kapcsolatos legfontosabb tudnivaló-
kat az alábbiakban foglaltuk össze.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üze-

meltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi
engedély szükséges. Abban az esetben, ha a
vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nél-
kül, vagy attól eltérően került megépítésre,
fennmaradási engedélyt kell kérni.
Fennmaradási engedélyezési eljárást kell le-
folytatni, mind az ásott, mind a fúrt kutakra,
vagyis minden olyan kútra, amit engedély nél-
kül létesítettek.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlá-
sáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet
24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző en-
gedélye szükséges olyan kút létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és meg-
szüntetéséhez, amely a következő feltételeket
együttesen teljesíti:
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények vé-
delméről szóló kormányrendelet szerint kije-
lölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen
lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védő-
idom, védőterület, valamint karszt- vagy réteg-
víz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és
500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talaj-
vízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet fel-
használásával üzemel,
- épülettel, vagy annak építésére jogosító ha-
tósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és a magánszemé-
lyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja,
- nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Minden egyéb esetben a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút üze-
meltetési és fennmaradási engedélyezési el-
járása.
A kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásá-
hoz vízjogi engedéllyel kapcsolatos kérelem
benyújtásakor csatolni kell: 
- a felszín alatti vízkészletekbe történő beavat-
kozás és a vízkútfúrás szakmai követelmé-
nyeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM
rendelet 13. §-ban leírtak szerinti, a képesítést
igazoló okirat másolatát;
- a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szüksé-

ges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017.
(XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. fejezeté-
nek 6.7. pontja szerinti fényképfelvételt a kút-
ról és környezetéről.
A jelen szabályozás értelmében, aki 2020.
december 31-ig nem kér fennmaradási enge-
délyt az engedély nélkül fúrt vagy ásott kútra,
annak 2021. január 01. napját követően víz-
gazdálkodási bírságot kell fizetnie.
A fenti törvény értelmében az eljárás mentes
az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.
A kérelem letölthető a városi honlapról:
www.szentendre.hu, valamint átvehető a Vá-
rosi Ügyfélszolgálaton (2000 Szentendre,
Duna korzó 25. I emelet) és Hivatalunk Ható-
sági Irodájában (2000 Szentendre, Városház
tér 3.) ügyfélfogadási időben.

DR. GERENDáS GáBOR
JEGyZő

kutak bejelentése – határidő: 2020. december 31.

Folytatás a 3. oldalról

Folyamatosan ápoljuk a közösségi kapcsola-
tokat, és ennek eredményeként mára valódi
kisvárosi légkört hoztunk létre, változatos,
friss kulturális programokkal, minőségi tanu-
lási, sport- és hobbilehetőségekkel. Mondhat-
nám: nem kell kimozdulni a városból annak,
aki minőségi, változatos életformára vágyik,
aki akarja, tudja itt élni élete jelentős részét.
Zeneiskola, néptáncegyüttes, sikeres sport-
egyesületek várják az érdeklődőket, a sport-
ban egyre komolyabb eredményeket ér el a
város, és az eredmények felmutatóit mi is fel-
mutatjuk: a népszerű Szentendreiek a csú-
cson projektünkkel óriásplakáton köszöntjük
a maguk területén kiemelkedő eredményeket
elérő szentendreieket és azokat is, akik el-
származva jó hírét viszik városunknak. Figye-
lünk arra, hogy minden korosztály komfortos
otthonának érezhesse a várost, idősebbeknek
az Aranykor Központ kínálja a szenior képzé-
seket, a fiatalok számára létrehozott Offline
Center sikerrel, nagy érdeklődés mellett szer-
vezi programjait, a középkorosztály a kulturá-
lis élet, a fesztiválok és a Teátrum igazi
bázisa, persze utóbbi programok a többi kor-
osztálynál is népszerűek. 
A közélet helyi sajátosságai a mára bejára-
tottá vált városrészi egyeztetések, melyeken
alkalom nyílik a közvetlen lakókörnyezet ki-
sebb-nagyobb problémáinak megbeszélé-
sére. A mindennapokban megnő a kisebb út-
és járdahibák javításának fontossága, a talál-
kozási pontok, közösségi helyszínek kialakí-
tása, karbantartása, az utcafórumok e helyi
jelentőségű beruházások előkészítői.

Szimbolikus, hogy megújult a Városi Ügyfél-
szolgálat. A külső körülmények javítása mel-
lett az új ügyintézési rendszer bevezetésével
az ügyfélkiszolgálás minősége is javult, és
ezzel mérhetően emelkedett az ügyfélelége-
dettség. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a te-
lefonon, személyesen, postai úton vagy
elektronikusan jelzett probléma egy számmal
ellátott ügyként kerül rögzítésre, és intézése
nyomon követhető.

milyen visszajelzéseket kap az önkormány-
zat az ügyfelektől?
A hivatalban és az ügyfélszolgálatnál is
ügyfélelégedettség-mérő pontokat létesítet-
tünk, telefonos kutatással szondáztuk a köz-
véleményt, a rendezvényeken pedig gyakran
találkozunk a polgárokkal, és közvetlen visz-
szajelzéseket kapunk tőlük. Ezek között min-
dig van annyi pozitív, a munkánkat értékelő
vélemény és biztatás, hogy azt érezzük: meg-
éri dolgozni a városért. Az elvárások persze
évről évre magasabbak, de ez természetes.
Ahogy javulnak a közszolgáltatások, úgy nő
az emberek igényszintje, és ezzel nekünk lé-
pést kell tartanunk.
Tudjuk, hogy infrastrukturális beruházásokra
várnak a legtöbben, ezekhez a saját forrás
nem elég. Célunk, hogy újabb és újabb fejlesz-
tési forrásokat irányítsunk a városba, további
kormánydöntések előkészítésén dolgozunk.

vissza-visszatérő felvetés a város túlnépe-
sedése, amellyel az infrastruktúra nem tud
lépést tartani.
Ez így van, a népesség, és ezzel az épületál-
lomány az utóbbi évtizedekben oly mérték-

ben nőtt, hogy az infrastrukturális fejleszté-
sek ezt nem tudták követni. Fontos tisztázni,
hogy ma a korábbi döntések következmé-
nyeit tapasztaljuk. A lakóterület terjeszke-
dési folyamatnak mi szabtunk gátat egy új
szabályozással. 2017. szeptember 1-jén lé-
pett életbe az építési szabályozási rendelet,
amely megállítja az újabb lakóterületek kiala-
kítását és a meglévőkön is korlátozza az
építkezéseket. A szabályozás ugyanakkor le-
hetőséget is teremt a közterületek korszerű
fejlesztésére. Az új szabályozásunknak kö-
szönhetően az új építések számossága je-
lentősen csökkenni fog.
Folyamatosan feladatot ad a 11-es út prob-
lémája is, mely nem a városé, hanem az
egész térségé, azonban főként nálunk csa-
pódik le. Ezzel kapcsolatban azt tesszük,
amit lehet: kitartóan képviseljük a város ér-
dekeit a Magyar Közútnál. A HéV ügyében a
hasonló tevékenységünk eredménnyel járt,
nagyszabású fejlesztés előtt áll a pálya, és a
kiszolgáló létesítmények, továbbá új szerel-
vények kerülnek majd beszerzésre. A kötött-
pályás közösségi közlekedés fejlesztéséhez
– amely reményeink szerint valós alternatí-
vát jelent majd az autósok számára is – mi
a P+R parkoló több ütemű fejlesztésével 
járulunk hozzá. Több ütemben nagy kiterje-
désű felszíni parkoló épül, melynek első
üteme jelenleg zajlik. Unalomtól nem kell
tartanunk, nagy feladatok állnak előttünk, de
jó úton járunk, és derűlátó vagyok, hiszen 
a város példa nélküli fejlesztés küszöbére
érkezett. 
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Új járda izbégen
járda épült a Családsegítő központ mellett, a szentlászlói út és a for-
gách utca között kb. 60 méter hosszúságban, a megvilágítását nap-
elemes lámpákkal oldották meg. a kivitelezés, mely október második
felében kezdődött, teljesen lezárult, megtörtént a műszaki átadás-át-
vétel is. a beruházás a mária utcai csomópont kialakítása – az izbégi
iskola környezetrendezése projekt részeként valósult meg.

A Szentlászlói út és a Vasvári Pál utca, illetve a Forgách utca közötti
részen gyalogos áthaladásra korábban nem volt lehetőség. Akik az iz-
bégi iskolát vagy óvodát a Csicserkó felől szerették volna megközelí-
teni, azoknak a Családsegítő Központ kertjén keresztül kellett
közlekedniük, ami azért okozott nehézséget, mert nem volt szilárd bur-
kolatú járda, illetve csak a központ nyitvatartási ideje alatt lehetett
használni, egyébként nagy kerülőt kellett tenniük a gyalogosan közle-
kedőknek. A Mária utcai csomópont az iskola és az óvoda miatt rend-
kívül forgalmas, ezért felmerült egy olyan járda megépítésének az
igénye, ami napszaktól függetlenül lehetővé teszi a két terület közötti
átjárhatóságot. A Családsegítő Központ mellett épült járda vonalveze-
tése illeszkedik a meglévő útburkolatokhoz és terepviszonyokhoz. 
A teljes beruházás bruttó 13,58 millió Ft-ba került, melyet az önkor-
mányzat az éves költségvetésből finanszírozott. A járdaépítés felelős
kivitelezője a Hő-stopp Mester Kft. volt, a napelemes lámpákat az AM
Technic Kft. állította fel.

megnyitották 
a vasúti villasort
megnyitották a vasúti villasort az autós forgalom számára, helyreállt
a forgalmi rend, megszűnt a forgalomkorlátozás.

Az első tapasztalatok alapján látható, hogy sok autóvezetőt megzavart
az újonnan kiépített körforgalom, és figyelmetlenségből rossz sávon
közlekedtek.
Kérjük a gépjárművezetőket, hogy ne megszokásból vezessenek,
hanem fokozottan figyeljenek a parkoló bejáratánál lévő, körforgalom-
mal kiépített kereszteződésnél. A kivitelező – annak érdekében, hogy
feltűnőbb legyen a változás – ideiglenesen kordonnal látta el a körfor-
galom közepét.
Az átadással párhuzamosan a parkoló felújítási munkálatai is megkez-
dődtek, így csak a köves-murvás parkoló egy részét tudják az autósok
használni a beruházás befejezéséig.

Új padok 
a buszmegállókban
Tavaly decemberben az önkormányzat padokat helyezett ki a 11-es
főútvonal mentén lévő valamennyi buszmegállóba az utasok várako-
zásának megkönnyítése érdekében. a projekt során 15 új padot tele-
pítettek a 11-es főúti megállóhelyekre mindkét oldalon, illetve
danubius szálló megállóhelyen két darab kültéri hulladékgyűjtőt is el-
helyeztek, így az összes megállóhely mellett található most már sze-
metes edény.

A padok az alábbi megállóhelyeket tették komfortosabbá: Római kőtár,
Izbégi elágazás, Pimány ABC, Danubius Szálló, Papszigeti bejáró, Hor-
gony u, Barackvirág u, Szigetmonostori rév.
A Bükkös-parti megállókban már korábban elhelyeztek padokat, ame-
lyek cseréjére nem volt szükség, illetve az egyik megállóban a szűkös
hely miatt nem volt lehetőség a pad felállítására.
A projekt költsége – a telepítéssel együtt – bruttó 1,82 millió Ft volt,
melyet az önkormányzat az éves költségvetésből finanszírozott.

Teátrum buszparkoló:
zöldfelület-fejlesztés
Szentendre belvárosához méltó, igényes zöldfelületet alakítanak ki a
Teátrum buszparkolónál. A fejlesztés célja, hogy egy olyan, igényesen
kialakított zöldfelületet alakítsanak ki, amely méltó Szentendre belvá-
rosához, illetve a lakosság és a turisták számára is egyaránt közked-
velt befogadó tér lehet. A munkálatok idején veszélyes fákat vágnak
ki, sor kerül tereprendezésre, térköves és gyepes felületek megújítá-
sára, új növényágyakat alakítanak ki, öntözőrendszert építenek, utca-
bútorokat helyeznek ki, fejlesztik a közvilágítást és új fasort
telepítenek.
A kivitelezés várhatóan 2019. január 8. és március 31. között zajlik (az
időjárás függvényében). A területen az autók és buszok közlekedését
csak szakaszosan és kis mértékben korlátozzák a munkálatok. A ki-
vitelező a Kerekerdő Kertépítő Kft., a 18,59 millió Ft értékű fejlesztést
a város saját forrásból finanszírozza.
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isten éltesse ilonka nénit!
Tejfel zsigmondné, ilonka néni december 8-án ünnepelte 95. szüle-
tésnapját. a jeles nap alkalmából petricskó zoltán alpolgármester ott-
honában köszöntötte, ahol sokat beszélgettek ilonka néniről, a
családról.

Ilonka néni Petneházán született, hatgyermekes családba, Szentend-
rére 1956-ban költöztek. Eleinte szövőgyárban, azután ipari szövetke-
zetben és később a szentendrei kocsigyárban dolgozott. Férjével két
gyermeket neveltek fel, lánya a közelben lakik, fia sajnos pár éve 
meghalt már. Ilonka nénit szeretettel veszi körül négy unokája, egy déd-
unokája. 
Ilonka néni szerencsére jó szellemi frisségnek örvend, szereti a finom
ételeket, kedvence a csirkehúsleves és a krumplis tészta. Amikor jó az
idő és szépen süt a nap, szeret az udvarra kiülni, levegőzni. Isten él-
tesse továbbra is jó egészségben!

isten éltesse józsi bácsit!
Bokor józsef 90. születésnapját ünnepelte december 12-én, s ez al-
kalomból petricskó zoltán alpolgármester köszöntötte fel otthonában. 

A kedves család nagy szeretettel, sok mosollyal fogadta a város alpol-
gármesterét barátságos, szép otthonukban. A beszélgetés során meg-
ismerhette Józsi bácsi élettörténetét, aki Szabolcsban nőtt fel három
testvérével. Mindössze 9 éves volt, amikor félárva maradt édesanyja
korai halála miatt. Ez a szomorú veszteség egész életére hatással volt.
Józsi bácsi hamar felnőtt, már 13 éves korától önfenntartó volt, nappal
dolgozott, éjjel pedig tanult, s szorgalmának meg is lett az eredménye:
géplakatos végzettséget szerzett 16 évesen. Az érettségit jóval később,
42 évesen tette le, és mellé gépésztechnikusi oklevelet szerzett – már
édesapaként.

Munkahelye az egykori nagyvállalatnál, a Láng Gépgyárban volt Buda-
pesten, ahol hamar vezetői beosztásba került. Összesen 34 évet dol-
gozott itt.
Feleségével 3 gyermekük, 3 unokájuk, 2 dédunokájuk született, és 40
évig Pomázon éltek kertes házban. Szentendrére 14 éve költöztek egy
kisebb társasházba, és nagyon szeretnek itt élni.
Arra kérdésre, hogy mi a hosszú, tartalmas élet titka, a humort emelte
ki, ami a legfőbb gyógyír az élet viszontagságaira. Józsi bácsi sosem
tétlenkedett, világéletében csak 5-6 órát aludt, és most is aktívan segít
a házimunkában. Szabadidejében pedig szeret olvasni.
Idén áprilisban újabb ünnep várja Józsi bácsit, hiszen 65. házassági
évfordulóját ünnepli feleségével, aki szintén jó egészségnek örvend. A
hosszú házasság titkát pedig abban látja, hogy az érdekközösséget
nem szabad összetéveszteni a szeretetközösséggel! Isten éltesse
mindkettőjüket! 

isten éltesse kati nénit!
otthonában köszöntötte fel Hlavicza józsefné kati nénit városunk al-
polgármestere, petricskó zoltán. kati néni január 12-én töltötte be 90.
életévét. sok szeretettel kívánunk jó egészséget, további tevékeny
éveket! 

Kati néni két leány-
gyermek édesanyja,
három unokája, négy
dédunokája veszi
körbe szeretettel. Po-
mázon, kertes házban
élte élete nagy részét,
hat éve költözött a
szentendrei lakóte-
lepre. Korábban a po-
mázi szövőgyárban
dolgozott, és férje
korai halála után tele-
fonközpontosként
volt állásban. Kati
néni szorgalmas, te-
vékeny volt mindig:
nagyon szeretett dol-
gozni, a szabadságok
végén már alig várta,
hogy újra munkába
állhasson. Negyven-

hat évig volt aktívan állásban. Manapság kedvenc időtöltése az olva-
sás, a keresztrejtvényfejtés, és nagyon szeret romantikus vagy
természetfilmeket nézni.

szépkorúak köszöntése
mint az már szentendrén hagyomány, a város vezetői személyesen köszöntik az itt élő szépkorú polgárokat.

„apa is csak egy van”
Az Apa Akadémia 2019. tavaszi előadás-sorozata a Hamvas Béla Pest Megyei Könyv-
tár olvasótermében (Szentendre, Pátriárka utca 7.).
Hová tűntek az apák és a férfiak a családokból és a nevelésből? Hol tart ma Magyar-
ország? Mit tehetünk mi magunk apaként, anyaként, férfiként és nőként azért, hogy
saját családunk és gyermekeink családja ne váljon apátlanná? 
2019. január 30. Az apaság születése. Előadó: Léder László pszichológus, az Apa
Akadémia alapítója
2019. február 27. Lehet korán is elkezdeni!  Az anya-magzat, apa-magzat kapcsolat-
ról. Előadó: Dr. Andrek Andrea pszichológus, pre- és perinatális szaktanácsadó
2019. március 27. Ketten Háromfelé. Válás gyerekkel. Előadás, könyvbemutató, de-
dikálás. Előadó: Deliága éva gyermekpszichológus, integratív gyermekterapeuta, a
„Ketten Háromfelé” című könyv szerzője
2019. április 24. A kamaszkor cunami – túlélés apa szemmel. Előadó: Léder László
pszichológus
2019. május 29. Hétpróbás apaság – avagy Ön hogyan döntene? Előadó: Léder László
pszichológus.
A rendezvényekre a belépés ingyenes!
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Ülésezett 
az idősügyi
Tanács
a szentendrei idősügyi Tanács verseghi-
nagy miklós polgármester elnökletével 
január 22-én, a városháza dísztermében
megtartotta idei első fórumát. a fórumon
részt vettek a szentendrei nyugdíjas egyesü-
letek és a Gondozási központ vezetői, tagjai.
a fórumon ismertették az idei évre kidolgo-
zott, kimondottan idősek számára elérhető
sport, egészségmegőrző, oktatási, kulturális
és közösségi programokat. 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester, IT elnök
köszöntötte a vendégeket, és most is, ahogy
a korábbi években, biztosította a klubokat,
egyesületeket a támogatásáról, ami nemcsak
anyagi támogatást jelent, hiszen a város pol-

gármestere mindig örömmel látogat el a prog-
ramokra. 
Petricskó Zoltán általános alpolgármester fel-
vázolta a város időseket érintő további fejlő-
dési irányait. Kiemelte a Gondozási Központ
kiváló munkáját, illetve elmondta, hogy rend-
kívül fontosnak tartja az önkormányzat az idő-
sekkel való törődést, ami nem csak az aktív
korúakat, hanem a passzív helyzetben lévő
időseket is érinti.

közösség
Kóbor Edit protokollvezető és Szontagh Kinga
társadalmi kapcsolatok referens a városi
programokra hívták fel a figyelmet, és részle-
tes tájékoztatást adtak az idősek számára el-
érhető aktív kikapcsolódási lehetőségekről.
Ismertették az idei évre kidolgozott, kimon-
dottan idősek számára elérhető sport, okta-
tási, kulturális és közösségi programokat. A
teljesség igénye nélkül: februárban szenior
sakkverseny, áprilisban futóverseny, májusban
operettgála, júniusban szenior pingpong-baj-
nokság, júliusban halászléfőző-verseny, szep-
temberben kerékpárverseny, kedvezményes

vásárok és decemberben karácsonyi program
várja a nyugdíjas korosztályt.

egészség
Az Egészséges Városért Közalapítvány aktu-
alitásairól ismertette a megjelenteket Gerőcs
Katalin EVK elnök. Tájékoztatott az Egészség-
fejlesztési Iroda és a SzeVIP Praxisközösség
működéséről, valamint az elérhető progra-
mokról. A közalapítvány elnökének célja a
kapcsolatok kiépítése a helyi idősklubokkal,
egyesületekkel, közösségekkel, hogy minél
szélesebb kört érhessenek el a programokkal.
Az ismertetőt az EFI ről és praxisprogramokról
nagy örömmel és várakozással fogadták a
megjelentek, és alig várják, hogy részt vehes-
senek a prevenciós programokban. Az EFI
programjairól bővebben az alábbi linken olvas-
hatnak: http://efi.szentendre.hu/index.php/ro-
lunk/

Biztonság
Kovács László rendőrkapitány fontos informá-
ciókat osztott meg a megjelentekkel. A sajnos
egyre gyakoribb, és főleg időseket megcélzó
telefonos, ún. „unkokázós” csalók módszere-
ire, az ezzel kapcsolatos veszélyekre hívta fel
a figyelmet. Arra kérte az időseket, ha idege-
nek telefonálnak, és bajbajutott rokonokra hi-
vatkozva segítséget, pénzt kérnek, legyenek
gyanakvóak, mindig ellenőrizzék, hogy való-
ban bajban van-e  a családtagjuk. (Lásd kere-
tes írásunk.)

oktatás
A szenior korúak oktatási programját, az
Aranykor Központ féléves tervét ismertette
Jászberényi József, a központ elnöke. 
Az Aranykor Központ a 14. félévét kezdte meg
idén januárban az 50+ korosztály fizikai 
és szellemi frissességének megőrzése érde-
kében. Az ingyenes előadások mellett kedvez-
ményes nyelvtanulási lehetőség, sport-
programok, számítástechnikai tanfolyamok
várják az érdeklődőket. 
Információ a programokról: http://korkoz-
pont.szentendre.hu/

vigyázat! 
„unokázós” csalók! 
Kedvelt bűnelkövetési forma, amikor ismeretlenek valamelyik 
rokonnak adják ki magukat, és egy velük történt eseményre, például
balesetre hivatkozva készpénzt vagy ékszert kérnek a főként idős
sértettektől. Ezt az elkövetési módszert leginkább a kevés hozzátar-
tozóval rendelkező, egyedül élő időseknél alkalmazzák a csalók. Sok-
szor még néhány részletet is ismernek a hivatkozott személy
magánéletéből, így a meséjüket még hihetőbb köntösbe tudják búj-
tatni. 

Nem lehet elégszer figyelmeztetni a lakosságot a rafinált csalók fej-
lett módszereire. 

Az ilyen, vagy ehhez hasonló bűncselekmények megelőzése érdeké-
ben az alábbiakat javasoljuk: 

• Tartsák rendszeresen a kapcsolatot időskorú hozzátartozójukkal! 
• Tájékoztassák őket arról, ha elutaznak, hogy ne lehessen mondva-
csinált indokokkal megtéveszteni őket! 
• Nyomatékosan, többször figyelmeztessék őket a fenti esethez ha-
sonló elkövetési módszerre. Tanítsák meg nekik, hogy ha ismeretlen
számról keresik őket hozzátartozóra hivatkozva, akkor először ellen-
őrizzék le a történetet a hivatkozott rokonnál az általuk ismert szá-
mon! 
• Tudatosítsák bennük, hogy ne álljanak szóba idegenekkel még
akkor sem, ha egyébként jó szándékúnak, kedvesnek tűnnek. 

A fentieket megfogadva sokat tehetnek vagyontárgyaink biztonsá-
gáért! Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává váltak, azonnal
értesítsék a rendőrséget a 107, 112 központi segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén. 

Amennyiben lehetőség van rá, akkor próbáljanak meg minél több jel-
lemző dolgot megjegyezni a tettesekről, esetleg az általuk használt
járműről, amely később nagyban segítheti a nyomozást végző rend-
őrök munkáját. 

SZENTENDREI RENDőRKAPITáNySáG
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Ökumenikus villásreggeli
a polgármesterrel
az ökumenikus imahét jegyében szentendre polgármestere most már
hagyományosnak mondható ökumenikus villásreggelire invitálta iro-
dájába a helyi egyházi vezetőket. a reggelin részt vettek: Bécser ró-
bert, a ferences Gimnázium igazgatója, dr. Harmathy andrás
református lelkész, Horváth-Hegyi olivér evangélikus lelkész, dani
zsolt baptista lelkész, a város részéről verseghi-nagy miklós polgár-
mester, Gyürk dorottya kulturális alpolgármester, valamint kóbor edit
protokollvezető.

A kötetlen, jó hangulatú villásreggelin az asztali áldást Harmathy And-
rás református lelkész mondta, áldást kérve a város vezetőire és mun-
kájukra.
A beszélgetésen szó esett a 2019-re tervezett programokról, együtt-
működésekről, az egyházak terveiről és a lehetséges közös pontokról.
Az esemény jó alkalmat kínál az ismerkedésen túl az információcse-
rére és a kapcsolatok megerősítésére fehér asztal mellett.
A záróáldást Dani Zsolt baptista lelkész mondta egy bibliai idézettel
(Zsidókhoz írt levél, 6. fejezet): „Mert Isten nem igazságtalan, hogy el-

felejtkezzen munkátokról. Nem felejti el a szeretetet sem, amellyel se-
gítettétek, és ma is segítitek népét. Azt kívánjuk, hogy mindannyian
szorgalmasan végezzétek ezt a munkát egész életetekben. Így azután
meg is fogjátok kapni, amiben most reménykedtek.” Dani Zsolt a töb-
biekkel együtt Isten áldását kérte a város vezetésére, és segítő útmu-
tatást a köz érdekében végzett áldozatos munkához.

az idei jean monnet-emlékérmet a kossuth-díjas és
európai polgár díjas szvorák katalin énekművésznek
adományozták, amellyel  a nemzetek egymáshoz való
közeledését, egymás jobb megismerését elősegítő
munkáját  ismerték  el. 

A Jean Monnet emlékérmet Surján László nyújtotta át
Szvorák Katalinnak. Käfer István professzor bevezető
gondolatai után a rendhagyó ünnepségen Szvorák Ka-
talin Kossuth-díjas népdalénekes koncertjét láthatták-
hallhatták az érdeklődők. Közreműködött Cserta Balázs
fúvósokon, Kiss Ferenc hegedűn és kobzon, Szabó Dá-
niel cimbalmon. Szvorák Katalin vendége, a Margaret Is-
land énekese, Lábas Viki volt. A hangverseny után a
művésznőt elsőként  Hollós Máté zeneszerző, a Hunga-
roton vezérigazgatója, a Magyar Zeneszerzők Egyesületének elnöke
méltatta, majd Fónagy János államtitkár laudációja következett.  
Szvorák Katalin a laudációkat köszönő szavaival kifejtette, hogy „Az
ének, a zene tud valamit, amit a szó nem feltétlenül. A dal zsigereinkbe
hatol, lenyúl a kollektív tudatalattiba, s felhozza onnan közös érzése-
inket, melyben ott az öröm és a fájdalom... Nagyanyáink, dédanyáink
bölcsessége szólal meg ezekben a több száz éves dallamokban, és így
van ezzel minden körülöttünk élő nép is. Több évtizedes tapasztalat
mondatja ezt velem, hiszen az 1986-os Dalvándorlás lemezemtől  a
2019-es Dalüzenetig  rájöttem, érzéseinkben  hasonlók vagyunk, csak
a nyelvünk más. Mint egykori csehszlovákiai, felföldi palóc magyar ki-
sebbségi, lelkemben  úgy tudtam rendet rakni, hogy az egész Kárpát-
medencét, Közép-Európát választottam otthonul, ahol  a magyarokon
kívül minden itt élő nemzetiségnek helye van, vallva, aki saját kultúráját
szereti, ismeri, az a másét is tiszteli... A megbékélés akarata fertályun-
kon most mintha erősödni látszódna. A mindenkori kisebbségi sors
által megedződve érzem, a közép-európai népek közös dallamait éne-
kelve megszületik egy csodás összhang, harmónia, ami a szavak szint-
jén nem mindig érhető tetten. A mi erőnk a közép-európaiságban rejlik!
érzem, hogy küldetésem nem hiábavaló, és remélem, hogy a megbé-
kélés nem csupán vágyálom.”

az alábbiakban Hollós máté laudációját közöljük:

Nem sokkal egy méltón megünnepelt kerek születésnap után, s még
rövidebb idővel az Európai Polgár díjat követően ismét köszönthetjük

Szvorák Katalint. Habár a születésnap nem volt
magas a megsüvegelendő kerek évfordulók sorában,
van bizony, akinek az ilyen már hangsúlyosabban az
emlékidézés alkalma. Különösen akkor, ha hangjával
dolgozóról van szó. A hang ugyanis kopik, fátyolosod-
hat, elbizonytalanodhat. Nem úgy a Szvorák Katié!
Pedig a finom díszítésekbe könnyű belebotlani. De
neki természetes ez a nyelv. Alapeleme, veleszületett,
és tanulmányai során még magától értetődőbbé ne-
mesített megnyilvánulási formája. A népdal-énekes
akkor jó, ha hangját madárszerűnek érzékeljük. A ter-
mészet csodájának tekinthetjük, miközben persze
tudjuk, tett ő ezért a „madárdalolásért” egyet s mást.
Hiszen a hangnak át kell jönnie a rivaldán, nagyobb
teremben, akár mikrofonnal, akár anélkül el kell talál-

nia a távolabb tartózkodóhoz is. Nem is beszélve arról, hogy el kell ta-
lálnia a hallgatóját! Ez már a lélek, s az azt közvetíteni képes
előadóművészet dolga. Az utóbbi tanulható, de csak ha arra születik
az ember. Ez a pinci kislány arra született… A lélek pedig már akkor
benne volt. S a lélek nem fejlődik, csak kiteljesedik. Az önmaga felmu-
tatásában egyre többre képes, egészen addig, amíg már annyi mindent
hoz létre, mint a Szvorák Katié. Akit milliók szeretnek hallgatni, aki
többrétegűen hat ezekre a milliókra. Nemcsak esztétikuma, hanem
szellemisége által is. Hiszen neki az adatott, hogy magyarnak szüles-
sék Szlovákiában, aztán a szlovákságot és a közép-európaiságot  is
őrizze Magyarországon. ő nem zászlók lobogásában más: ő a saját lo-
bogásában ugyanaz. Annak a bizonysága, hogy minden vádló szó, min-
den túlzottan öndicsérő szó, minden történelmi harag és féltékenység
gyarló, és önmagát romba döntő. Márpedig létezhet-e, hogy „az egyik”
Szvorák Kati megvesse „a másikat”? A palóc tájszólással mesélőt ki-
nevesse a benne élő fővárosi kultúrájú ikre?
Irigylem a kétkultúrájú, sőt több kultúrájú „szvorákságot”. Azt, akinek
nem kell szólamokban bizonyítania, hogy többgyökerű „európai pol-
gár”. S akinek ezt az erényét még meg is látja az Unió központja ott, a
nyugati végeken. Ahol bizonyos történelmi feszültségeket át tudtak
már adni a múltnak, egyszer végre láthatják, esély van erre a keletibb
tájakon is.
Népdalok, egyházi énekek, mindezek bűvköréből előlépő műzene ihle-
tett tolmácsolója, Szvorák Kati, viseld új dekórumodat, az „Európa Aty-
járól” elnevezett Jean Monnet emlékérmet is büszkén. Hang ne kopjék,
lélek lobogjon – hiszen tudod Te, hogy’ kell azt csinálni!...

szvorák katalint jean monnet-emlékéremmel
tüntették ki
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Testületi hírek
a január 17-i testületi ülés főbb hírei

rendeletmódosítások
Három önkormányzati rendeletet módosítot-
tak a képviselők. 
• A decemberi testületi ülésen derült ki, hogy
Holló István jobbikos önkormányzati képvi-
selő független képviselőként folytatja munká-
ját, amit most feltüntettek a Szervezeti és
Működési Szabályzatban. átvezették az
SZMSZ-be az Ügyfélszolgálati Iroda új címét
is, ami a Duna korzó 18. számról Duna korzó
25.-re változott. 
• A közterület-használat rendjéről szóló önkor-
mányzati rendeletben a képviselők jogszabá-
lyi felhatalmazást adtak a polgármesternek a
hatósági szerződések megkötésére.
• A parkolásról és a várakozási díjakról szóló
rendelet hatálybalépésének dátumát módosí-
tották annak érdekében, hogy az új szabályo-
zás összehangoltan lépjen hatályba. 

Új rendelet a súlykorlátozásról
A városi utak védelme érdekében tanulmány-
terv és kiviteli terv készült arról, hogyan le-
hetne keretek közé szorítani a nagy súlyú
járművek behajtását. A tervek korlátozott for-
galmú övezetek létrehozását javasolták, mely-
lyel a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi
Bizottság is egyetértett. A képviselők most el-
fogadták az új forgalmi rend végrehajtásához
szükséges rendeletet, amely részletesen sza-
bályozza a behajtás és várakozás feltételeit. 
Az új forgalmi rend szerint a 11-es számú főút
és a Duna közötti területen egységesen 3,5
tonna, a város egyéb részein egységesen 12
tonna korlátozott forgalmú övezeteket hoznak
létre, az ezt meghaladó össztömegű jármű-
vekkel kizárólag engedéllyel lehet behajtani.
Jelentősen egyszerűsödik az ügyintézés is, és
rövidebb lesz az ügyintézési határidő. Folya-

matban van egy ügyintézést támogató infor-
matikai rendszer kialakítása is, illetve lehető-
ség lesz a behajtási díjak online befizetésére
is. Az új rendelet szabályaira való felkészülés
érdekében a hatályba lépés időpontja 2019.
április 1. napja, mely időpontra megtörténhet
a KRESZ táblák kihelyezése, valamint az ügy-
intézést segítő szoftver bevezetése. 

Településképi és 
településrendezési eszközök
korrekciója
A képviselő-testület elindította az Arculati 
kézikönyv és a Településképi rendelet korrek-
ciós módosításának folyamatát, valamint az
állami főépítészi eljárást a SZéSZ módosítá-
sához. 
A rendeletkorrekcióra – a reklámokra, hirdető-
berendezésekre vonatkozó előírások te-
kintetében – a SZéSZ (Szentendre építési
Szabályzata) rendelettel való összhang meg-
teremtése érdekében volt szükség. Ezzel pár-
huzamosan a SZéSZ korrekciójára is szükség
volt a rajzi feldolgozásból adódó pontatlansá-
gok, rajztechnikai hibák javítása érdekében. 

pályázat 
csapadékvíz-elvezetésre
A képviselők hozzájárultak, hogy az önkor-
mányzat induljon a csapadékvíz-elvezető léte-
sítményeinek fejlesztésére kiírt pályázaton
Izbég területének részbeni csapadékvíz elve-
zetésére. Az igényelt támogatás kerekítve 100
millió Ft, az önrész 18 millió Ft, melyet beter-
vezték a 2019. évi költségvetésbe. 

szerződéskötések útépítésre
2018-ban megindított két közbeszerzési eljá-
rást követő szerződéskötés ügyében kellett
dönteni a testületnek, mivel a város jelenleg
nem rendelkezik 2019. évre szóló költségve-
téssel. 

Az egyik közbeszerzés alapján az alábbi utcák
felújítására köt szerződést az önkormányzat:
Kun utca, Erdélyi utca, Avar utca, Botond utca
– bruttó 72,16 millió Ft értékben. A másik köz-
beszerzés eredményeként az alábbi utcák fel-
újítására kötnek szerződést: Muskátli utca,
Gyöngyvirág utca, Püspök sor – bruttó 37 mil-
lió Ft értékben. 
A fenti összegek a 2018. évi költségvetésben
rendelkezésre álltak, azonban ahhoz, hogy a
szerződéseket az idei költségvetés elfoga-
dása előtt meg lehessen kötni, szükséges a
képviselő-testület kötelezettségvállalása. 

vízkorlátozási intézkedési Terv
A képviselő-testület 2008-ban fogadta el
Szentendre Város Vízkorlátozási Intézkedési
Tervét, melynek aktualizálása, pontosítása
vált szükségessé a hatékony gyakorlati alkal-
mazás megvalósítása érdekében. 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló kormány-
rendelet szerint, ha a közműves ivóvízellátásra
rendelkezésre álló vízmennyiség természeti
vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a
vízfogyasztás korlátozható. Ebben az időszak-
ban a közigazgatási intézkedéseket a polgár-
mester rendeli el. Annak érdekében, hogy az
önkormányzat és a lakosság is időben értesül-
jön a vízmennyiség csökkenéséről és biztosí-
tott legyen a meghatározott ivóvízszükséglet
kielégítése, az önkormányzat szakmai javas-
latokat tett az intézkedési terv módosítására.
A javaslatok alapján a DMRV Zrt. aktualizálta
a tervet, melyet a képviselő-testület elfoga-
dott.

együttműködések 
felülvizsgálata
A nemzetiségek jogairól szóló törvény értel-
mében minden évben felül kell vizsgálni a
helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkor-
mányzat között fennálló együttműködési
megállapodást. A képviselő-testület felülvizs-
gálta a Cigány, a Román, a Horvát, a Szlovák,
a Lengyel, a Szerb és a Görög Nemzetiségi Ön-
kormányzattal megkötött együttműködési
megállapodást, és úgy döntött, hogy azokat
változatlan tartalommal fenntartja. 

adóhatósági tájékoztató
Az adóigazgatási rendtartásról szóló rendel-
kezés alapján az önkormányzati adóhatóság
ellenőrzést folytat az adótörvényekben előírt
kötelezettségek teljesítésének vagy megsér-
tésének megállapítása, a kötelezettségek tel-
jesítésének előmozdítása érdekében. A
képviselők az ülésen tájékoztatást kaptak a
2018. évi ellenőrzési tevékenységről, illetve a
2019-re vonatkozó ellenőrzési célkitűzések-
ről. 

szúnyoggyérítés
A Társaság az élhető Szentendréért Egyesület
képviselői előterjesztést nyújtottak be a szú-
nyoggyérítés módszerének változtatása érde-
kében. A polgármester elvben támogatta a
gyérítés koncepciójának megváltoztatását, és
tájékoztatta a képviselőket, hogy már kért
szakmai állásfoglalást a Váci Katasztrófavé-
delmi Igazgatóságtól a biológiai szúnyoggyé-
rítés előtérbe helyezése érdekében. 
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2019. január 27-én 5 éves lesz a legnagyobb
magyar programozóiskola, a logiscool. 
az ünneplésre számtalan okuk van, hiszen az
iskola alapítása óta 11 országban, közel 
60 iskolában majdnem 20 000 6-18 éves diák
találta meg a helyét a digitális világban, saját
fejlesztésű oktatási módszerüknek köszön-
hetően. a magyar sikertörténethez bárki
csatlakozhat, a február 4-én kezdődő tavaszi
félévre a beiratkozás folyamatosan tart 
országszerte 43 helyszínen.

Digitális eszközök nélkül ma már elképzelhe-
tetlen az élet és a munkavégzés, ugyanakkor
a többség egyre kevésbé érti, hogy hogyan is
működnek, mire is képesek valójában ezek az
eszközök. Ebből következik, hogy a munkahe-
lyek nagy részében már most előnyben van-
nak azok, akik rendelkeznek valamilyen
számítástechnikai tudással, és kreatívan ala-
kítani tudják a digitális világot. A most felnövő
gyerekeknek pedig az, hogy tudnak progra-
mozni, már olyan elengedhetetlen készség
lesz, mint a nyelvtudás. Ez azonban egyáltalán
nem baj, hiszen több nemzetközi kutatás is bi-
zonyította, hogy a programozás tanulása
amellett, hogy fejleszti a problémamegoldó
képességet és az élet minden területén hasz-
nos tudást ad, segít jobban és hosszabb ideig
koncentrálni, kitartásra nevel és magabizto-
sabbá teszi a gyerekeket.

A 2014. január 27-én, éppen 5 éve indult 
Logiscool programozósuli mindezt felismerve
dolgozta ki módszerét, amiben a saját fejlesz-
tésű, egyedülálló oktatási platform és a 
tananyag egyszerre illeszkedik a diákok élet-
korához és tudásszintjéhez is, a folyamatos
sikerélményre és a pozitív visszacsatolásra
pedig igen nagy hangsúlyt fektetnek. Oktatóik
fiatal egyetemisták, akik maguk is jól tudnak

programozni, ugyanakkor életkorban közel áll-
nak a diákokhoz, így könnyedén megtalálják
velük a megfelelő hangot. A Logiscoolban nin-
csenek unalmas órák, a high-tech eszközökkel
felszerelt, színes, vagány sulikba mindig szí-
vesen jönnek a diákok, és ennek hangot is
adnak:

„A legjobb iskola a világon!” (Martin)

„Fejleszti az agyat, és nagyon cool.” 
(Mátyás)

„Megtanítja, ami elengedhetetlen lesz 
a jövőben.” (Tamás)

„Szuper dolgokat tanulunk. Jó a közösség.”
(Samu)

Azt, hogy kicsik és nagyok egyaránt a nekik
legmegfelelőbb környezetben programozza-
nak, a Logiscool világszínvonalú oktatási 
platformja garantálja. A diákok életkortól 
függetlenül először digitális építőkockák 
segítségével éPÍTIK a programokat, mert a
legkönnyebben így érthetik meg a programo-
zás alapjait, így sajátíthatják el az algoritmikus
gondolkodásmódot.

A kezdők és a kisebbek számára létrehozott
felület, vagyis a BLOX-mód a valódi kódolás
komplexitását rejti a színes blokkok mögé,
amikkel könnyen elkészíthetők a programok.
A tanulási folyamat személyre is szabható, 
hiszen az egyes korcsoportok eltérő össze-
tettségű parancskészletekkel, vagyis paletták-
kal dolgoznak.

Az elterjedt programozási nyelvekhez azon-
ban egyedi szintaxisokat és komplex fogal-
makat kell elsajátítani, ezeket pedig nehéz

élményszerűvé tenni a diákok számára. A gye-
rekek elveszhetnek a bonyolult kódsorok rész-
leteiben, a „valódi” kódolást túl idegennek és
túl nehéznek tarthatják.

A Logiscool oktatási platformja viszont egye-
dülálló módon biztosítja az írott program-
nyelvre való zökkenőmentes átmenetet:
létrehozták a MIX módot, amiben a diákok
már egy valódi, írott programnyelvet hasz-
nálva dolgoznak, de segítségképp továbbra is
elérhetőek a jól ismert blokkok is. Diákjaik
egyedi tempójától, komfortérzetétől függ,
hogy mikor melyiket használják, mert a két
nézet mindkét irányban átjárható. A szöveges
kódolás tanulása így máris könnyebbé és egy-
szerűbbé válik.

A projektek online bárhonnan elérhetők – így
könnyen megoszthatók a barátokkal és a csa-
láddal. A felületet minden diák a saját anya-
nyelvén használhatja, megjelenését pedig
saját ízlésére formálhatja. Rengeteg animált
szereplő és végtelenített, 3D-hatású háttér
közül válogathat az egyedi, látványos játékok
elkészítéséhez.

Az egyedülálló, világszerte sikeres magyar
módszerrel most bárki megismerkedhet: a 
Logiscool jelenleg országszerte 43 helyszínen
várja nyílt napokra a szülőket és a gyerekeket,
ahol játékos feladatokon keresztül együtt
megtapasztalhatják, hogy mit is jelent az 
élményalapú programozás. 

A szentendrei iskola – amely egyike volt a 
Logiscool első franchise alapon elindított 
iskoláinak – 4 évvel ezelőtt kezdte meg a 
működését, évente 100-120 gyerek tanul
náluk programozni. 

20.000 elégedett diák, számos ok az ünneplésre:
5 éves a logiscool programozósuli

Szentendrén a nyílt napokra és kurzusokra a
https://www.logiscool.com/hu/school/szentendre oldalon lehet 
regisztrálni február 24-ig. Az érdeklődők a 
hello.szentendre@logiscool.com címre írhatnak vagy 
a +36 70 408 4324 telefonszámon tehetnek fel kérdéseket.

loGisCool szenTendre
Paprikabíró u. 21-23. (Castrum Center)
További információ: 
Facebook: www.facebook.com/hello.logiscool
Web: www.logiscool.com
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a szentendre és vidéke praxisközösség program nyitórendezvé-
nyét 2019. január 16-án rendezték a regionális környezetvédelmi
központ (reC) konferenciatermében. a megnyitóünnepségen be-
szédet mondott dr. Gerőcs katalin projektmenedzser, verseghi-
nagy miklós polgármester, dr. fábián károly egészségpolitikáért
felelős helyettes államtitkár, dr. Hasitz ágnes szakmai vezető, dr.
végvári Tamás, a nemzeti egészségügyi központ alapellátásért fe-
lelős szakmai vezetője, dr. dózsa Csaba, a miskolci egyetem egész-
ségügyi karának docense és szabóné Gombkötő éva
népegészségügyi koordinátor. az egészségklub keretén belül prof.
dr. falus andrás akadémikus tudományos előadását hallhatták az
érdeklődők: „Öröklés és környezet; egészség és betegség” cím-
mel.

A Szentendre és Vidéke Praxisközösség  VEKOP 7.2.3.17-2017-
00005  azonosítószámú  „Az alapellátás és népegészségügy rend-
szerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése”  projekt
hivatalos megnyitó ünnepsége sikeres, felemelő és emlékezetes
marad. 16 óra után néhány perccel ugyanis elsötétült az amúgy mo-
dern, korszerű és minden Hi-Tech technikával felszerelt tanácste-
rem. Mivel még világos volt, és 10 percen belül megoldódott az
áramszünet, szerencsére ez csak egy apró epizód marad a komoly
és ünnepélyes megnyitó történetében.
A meghívott előadók elsősorban azt hangsúlyozták, hogy a program
legfőbb célja a lakosság egészségi állapotának mérhető javítása és
az egészségben megélt évek számának növelése. Ahogy Verseghi-
Nagy Miklós polgármester köszöntőjében elmondta: „Az orvos so-
kakban a rossz beidegződés miatt a mai napig a szükséges rosszal
egyenlő, holott pontosan az ellenkezője: a szükséges jó. A szüksé-
ges támasz és segítség. Az az ember, aki enyhülést, javulást, sőt a
legnagyobb kincsünket, az egészséget adja vissza. és, ha tudatosul,
hogy ez a kincs akkor őrzi meg az értékét, ha gondoskodunk róla,
ha foglalkozunk vele – ahogy az ezüstöt is polírozza az ember ott-
hon – akkor előbbre vagyunk.
A Szentendre, Budakalász, Csobánka, Pilisszentlászló és Szigetmo-
nostor települések összefogásában megvalósuló praxisközösség
olyan együttműködés, amely az önkormányzatokkal és civil szerve-
zetekkel együttműködve azon munkálkodik, hogy sokkal tudato-
sabb, odafigyelőbb, az egészséggel és egészséges életmóddal
sokkal jobban törődő lakosságot neveljen. Igen, ez részünkről egy
tanulási, illetve az Önök részéről nevelő folyamat, amelynek hosszú-
távon kifizetődő a mérlege.”

A legutolsó OECD jelentés szerint Magyarországon a várható élet-
tartam a férfiaknál öt évvel rövidebb, mint az EU-s átlag, azaz 73 éves
koráig élhet a legtöbb magyar férfi. A nőknél az EU tagországaiban
élő nők átlagosan 84 évesen halnak meg, a magyar nők többsége

viszont nem éli meg a 80 éves életkort. Ez a szomorú statisztika ja-
vítható lehetne, ha sikerülne az embereket az életmódváltásra, a he-
lyes egészségi attitűdökre rávezetni. A rák, a szív- és érrendszeri
betegségek ugyanis legtöbbször nem váratlanul csapnak le, a szo-
kásos civilizációs ártalmak – elhízás, mozgásszegény életmód,
stressz, szenvedélybetegségek – előre jelzik és meg is ágyaznak a
halálos kóroknak. Pont ezek ellen veszi fel a harcot a praxisközös-
ség a prevenciós klubfoglalkozások és a személyre szabott élet-
mód-tanácsadások bevezetésével. A praxisok által nyújtott preventív
szolgáltatások bővítésével bővül a lakosság által igénybe vehető
személyre szabott szolgáltatások köre is, amely elősegíti az egész-
ség megőrzését, csökkentve a krónikus népegészségügyi megbete-
gedések kialakulásának kockázatait.

Nagy várakozással várja a majdani eredményeket az egészségügyi
kormányzat is. Elsősorban arra kíváncsiak, hogyan járulnak hozzá a
praxisközösségek a lakosság egészségi állapotának és egészség-
tudatosságának növeléséhez, az ellátó rendszer terheinek csökken-
téséhez. A megvalósítás elkezdését a támogatás lehetővé teszi, a
szakemberek készen állnak, a lakosság igényli, a lehetőség adott,
és mindenki bizakodó.

Az előadások utáni állófogadáson jó hangulatú beszélgetés folyt a
közönség és a szakmai képviselők között.

Az est második – várva várt – programja, a tudományos ismeretter-
jesztés nagymestere, prof. dr. Falus András immunológus, akadémi-
kus előadása volt. Lenyűgöző előadást hallhattunk, számos érdekes
ábrával, magyarázattal.  Kiderült, hogy sajnos nem kapunk felmen-
tést, leginkább magunk tehetünk az egészségi állapotunkról. Igaz
ugyan, hogy különböző betegségekre hajlamosító génekkel születik
mindenki, de hogy ezek felébrednek-e, nagyon is gyakran az életmó-
don múlik. Ez a fogalmazás természetesen nagyon leegyszerűsített
a nagy tudású professzor bölcs szavaihoz képest. Előadása méltó
befejezése volt a rendezvénynek és biztató nyitánya a praxisközös-
ség munkájának.

A SzeVIP további programjai, hírei: https://www.facebook.com/
Praxisközösség

A praxisközösség tagjai: Szentendrén dr. Hasitz ágnes, dr. Rácz 
Katalin, dr. Gombás Katalin, dr. Szente Szilvia és dr. Bartha Zsolt, 
Budakalászon dr. Gál Katalin, Csobánkán dr. Kollár László gyermek-
orvos, Pilisszentlászlón dr. Bartha Zsolt és Szigetmonostoron 
dr. Kondor Andrea.

a szentendrei praxisközösség
nyitórendezvénye



Himnusz 
a fő téren 
idén már második alkalommal telt meg szent-
endre fő tere január 22-én déli 12 órakor,
hogy a megjelentek közösen énekeljék el köl-
csey ferenc 196 éve született költeményét, a
nemzet himnuszát a magyar kultúra napján.

1989 óta ünnepeljük január 22-én a Magyar
Kultúra Napját annak emlékére, hogy – a kéz-
irat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon tisztázta le Csekén a
Himnusz kéziratát. Szentendrén 2018-ban, a
195. évfordulón flashmobbal ünnepelte a
város ezt a napot. A rendhagyó megemléke-
zés valódi közösségi élményt jelentett és nagy
sikert aratott, ezért a rendezvényt idén is meg-
hirdette az önkormányzat.

Déli 12 óra előtt megtelt a Fő tér városlakók-
kal, akik az Altiszti Akadémia fúvószenekara
kíséretében együtt énekelték el a Himnuszt a
Magyar Kultúra Napja tiszteletére. A rendez-
vényen részt vettek a város vezetői, iskolai
osztályok, óvodás csoportok is.
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Biblioterápia
a szentendrei járás egészségfejlesztési iroda
Biblioterápiás klubja 2019. január 31-én 
csütörtökön, 17 órakor várja leendő klubtagjait
a szentendre efi irodában (dunakanyar 
körút 14.).

A klub kéthetente működik, másfél órában.
Minden alkalommal egy-egy irodalmi műalko-
tás (novella, regény, vers, könyvrészlet) fel-
használásával történik a beszélgetés,
szakképzett vezetők segítségével, esetenként
meghívott előadóval.

Helyszíne: Szentendre EFI Iroda (Dunakanyar
körút 14., a Zeiss Optika mellett)
Jelentkezni a +36 26 777-015-ös telefonszá-
mon, vagy az efi@szeirendelo.hu email címen,
a név és telefonszám megadásával lehet.

A beszélgetős csoportba jellegénél fogva 
12-14 jelentkezőt várnak, a klub hat alkalmat
ölel fel.
A foglalkozásokat vezeti: Horváth Judit 
pszichológus, magyartanár, biblioterapeuta,
Kozma Orsolya pszichológus, Lehosik Mari-
anna pszichológus, biblioterapeuta.

A foglalkozásokon a részvétel ingyenes.
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• miért érdemes vagy kell ma a házasságról
beszélni?
Egy egészséges társadalom alapját a bol-
dog, kiegyensúlyozott házasságok, csalá-
dok képezik, ezért kiemelten fontosnak
tartjuk a házasságot népszerűsítő, és annak
minőségét javítani kívánó programok szer-
vezését. Mi már egy olyan generációt kép-
viselünk, akiknek nem egyértelmű, hogy
házasságban élni jó. A környezetünkben azt
tapasztaljuk, hogy viszonylag kevesen há-
zasodnak meg a 20-as éveikben, mindezzel
párhuzamosan megnövekedett a válások
aránya, így elengedhetetlen, hogy olyan ese-
mények szülessenek és legyenek elérhe-
tőek, melyek a házasság védelméről,
minőségének jobbításáról szólnak. A Há-
zasság Hete kiváló keretet teremt arra, hogy
felhívja a figyelmet a házasság, a család ér-
tékeire és fontosságára, valamint hogy se-
gítséget nyújtson a házasságra
készülőknek vagy a párkapcsolati problé-
mákkal szembesülőknek.

• Tavaly, a Családok évében néhány prog-
ram főszereplői is voltatok. nektek sze-
mély szerint az előadások melyik üzenete
volt a legértékesebb?
Az elmúlt év számos meghatározó és emlí-
tésre méltó eseménnyel büszkélkedhetett.
A Családok éve Szentendre keretén belül
csak néhány programot kiemelve: az élet
Útja ösvény felavatása Böjte Csabával vagy
a Fókuszban a család konferencia gondolat-
ébresztő előadásai. Számunkra a minőségi
idő bevezetése volt talán az egyik legfonto-
sabb üzenet. Két kicsi gyerek mellett ez
igazi kihívást jelent, de egyre tudatosabban
igyekszünk odafigyelni arra, hogy maradjon
időnk kettőnkre. 

• az országos rendezvénysorozathoz kap-
csolódva 2019-ben milyen programok lesz-
nek szentendrén a Házasság Hetében?
Közel 10 esemény közül lehet választani
február 10-től 16-ig. A hét programjait a ha-
gyományőrző és -éltető Filibili Népdalkör
nyitja február 10-én, vasárnap 17 órától a
Városháza dísztermében. A Bálint-napi ün-
nepség kiemelt meghívottja Medgyesy S.
Norbert egyetemi docens, aki a farsangi
népszokásokat eleveníti fel. Természete-
sen, aki a gyakorlatba is át szeretné ültetni,
annak a hét záró alkalmát, a Városi Bál jel-
mezes mulatságát ajánljuk figyelmébe.
Az események közül hármat szeretnék ki-
emelni: hétfő este „Várunk haza Apikánk”
címmel az Offline Centerben egy különleges
könyvbemutatóval és beszélgetéssel várjuk

az érdeklődőket, ahol Kondor Katalin újság-
író és Maklári Vinkler Péter szerkesztő a
könyv bemutatásán keresztül feltárják a le-
velekben rejlő múltat egy férfi és nő között.
Kedd este 19 órától a Városháza dísztermé-
ben dr. Márfi Gyula veszprémi érsek lesz a
vendégünk, aki a keresztény házasság alap-
jaiba vezeti be a hallgatóságot, mindezt Pál
apostol igéje köré építve: a szeretet soha el
nem múlik.
Csütörtök este szintén a Városháza díszter-
mében házasságszerviz lesz, ahol Bedő
Imre, a Férfiak Klubja alapítója lát el bennün-
ket jobbnál jobb házasságfrissítő ötletekkel.
Ezen kívül borházasság lesz a Winetrek
szervezésében, kalligráfia workshop a Kre-
átor keretében és villámakció a szentendrei
piacon. 

• milyen korosztályt vártok a programokra? 
Minden korosztályt szeretettel várunk, 
legyen házas vagy épp házasság előtt álló.
Mindenki számára hasznos üzenetet tarto-
gat a programsorozat. Felkészít a házasság
esetleges nehézségeire, kihívásaira, illetve
új ötleteket adhat a tapasztaltabb pároknak
is.

• Honnan értesülhetnek az eseményekről
az érdeklődők?
Elsősorban a Szentendre Barátai Egyesület
honlapjáról: www.szentendrebaratai.hu, és 
facebook oldaláról FB/szentendrebaratai, 
illetve a Házasság Hete Szentendre face-
book oldalról: https://www.facebook.com/
hazassagheteszentendre/.

Házasság Hete szentendrén 
a hagyományokhoz híven a szentendre Barátai egyesület 2019. február 10-17. között
idén is megrendezi a Házasság Hetét szentendrén, összefogásban az egyházi – baptista,
evangélikus, katolikus, görög katolikus, református – közösségekkel, civil szervezetekkel,
a város kulturális és egyházi intézményeivel, vállalkozásaival és szentendre város Ön-
kormányzata támogatásával. az egyesület alapító-szervezőivel, a kétgyermekes, fiatal
házaspárral, móricz jánossal és móricz Tímeával beszélgettünk az idei eseménysorról. 

Móricz János és Móricz Tímea

Hagyományéltető
Bálint-nap
2019. február 10. vasárnap, 17:00
Városháza díszterme (Városház tér 3.)

Tízedik alkalommal rendezzük meg a Bálint-
napot, azzal a szándékkal, hogy erősítsük
magyar hagyományainkat. 

A rendezvényt megnyitja: 
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester

Házigazda:
a Filibili Népdalkör 
művészeti vezető: Soós Réka 

Vendégünk: 
Medgyesy S. Norbert egyetemi docens

Közreműködők:
Németh András, Görög András, Kalász
Tamás, Murányi Nándor, Kertész József

Eseménysor:
„Haj regő rejtem…” év eleji jókívánságok 
a Dudás dalkör férfi tagjai
„Jót kívánok…” – Gyürk Dorottya kulturális 
alpolgármester köszöntője
Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így 
köszöne neki – elmondja: Kertész József
A Balassi-emlékkard irodalmi díj 2019 évi 
díjazottja: Nagy Gábor költő verse
„Ha te tudnád, amit én…”
Legény – leány; asszony – ember vidám 
civódása farsang idején
„Csak híröd hallottam, mégis szerettelek” –
mohácsi dalok: Filibili Népdalkör
„A te szavad kicsit ér…” Bimbó utcai óvodá-
sok játékfűzése
„Hipp, hopp farsang…” – farsangi népszoká-
sok: Medgyesy S. Norbert egyetemi docens
„Felmászott a nyúl a fára…” – bakonyi dalok:
Soós Réka művészeti vezető és  
Németh András népzenész
„Senki sem mondja, gyere bé…” 
– nyíradonyi dalok: Filibili Népdalkör
KáSAPéNZ
„Sok számos esztendőket vígan megélhess…
” – „Philoméla díj” átadása
„Egy csöpp tinta…” - daltanítás
„Titkon szeretőt tartani…” 
– kalotaszegi dalok:  Filibili Népdalkör
Kísér: Soós Réka – hegedű
Görög András – brácsa
Kalász Tamás – bőgő
Táncol: Bujdosó Tünde 
és Murányi Nándor 
„Járd ki lábam…” – táncház
„Eszem-iszom” – borkóstolás 
– Hidegkuti Gergely Kőhegyi boraiból 
– kenyérlángos – a Szilágyi Pékségtől   

Köszönet a támogatóknak:
Szentendre Város Önkormányzatának
Szentendrei Kulturális Központnak
Szentendre és Vidéke 
közéleti és kulturális lapnak
Hidegkuti Gergelynek
Szilágyi Pékségnek
édeni édességek Boltjának
és minden kedves Vendégünknek,
akik eljönnek a Bálint-napra.  
Szeretettel várjuk barátainkat, rokonainkat és
minden kedves érdeklődőt!
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• miért pont a kmetty múzeumra esett a vá-
lasztás a rossz állapotban levő kismúzeumok
közül?
A hazai múzeumok fejlesztését célzó Kubinyi-
program pályázati keretlehetősége ennek a
kis alapterületű épületnek a felújítását tette le-
hetővé. A múzeum rekonstrukcióját Szent-
endre Város Önkormányzata is támogatta. A
többi múzeum, például a Barcsay Múzeum
rendbe tétele nagyságrendekkel jelentősebb
összeget igényelt. Ez utóbbira már pályázott
a múzeum, s remélhetően hamarosan meg is
fog valósulni. 

• mit lehet tudni a kmetty múzeum történetéről?
Kmetty János 1975-ben halt meg, s rá két
évvel felesége egy önálló múzeum alapítása
céljából a szentendrei Pest Megyei Múzeu-
mok Igazgatóságának adományozta a művé-
szi hagyatékot. Ez lett az alapja a város
hatodik képzőművészeti múzeumaként 1981-
ben megnyílt Kmetty Múzeumnak. A Fő téri
házaktól jelentősen eltérő, szűk helyre épült
kis épület, egy 18. századi kereskedőház adott
helyet az új kiállítóhelynek. A múzeummá ala-
kításkor, a fal- és vakolatkutatások nyomán
megtalálták az eredeti épület nyomait, így re-
konstruálhatóvá vált nem csak az egykori ke-
reskedőház tagolása, de a kinyítható
ablakpultoknak helyet adó félköríves ablaknyí-
lások is – az utcai részen volt egykor az eladó-
hely, a belső részen pedig a lakóhely. Az új
kiállításon, a bejáratnál korabeli fotókon mu-
tatjuk be az épület átalakításának folyamatát.
Terveink szerint egy maketten is látható lesz
az eredeti épületet.

• milyen változást hozott a mostani felújítás
a múzeum épületében?
A felújítás elsősorban a földszinti részt érin-
tette, a többszintes pincére majd a jövőben
kerül sor. Az ablaknyílások elfalazásával sike-
rült a földszinten a kiállítási teret racionalizálni
– az eddigi töredezett felület helyett össze-
függő, műtárgy-együttesek elhelyezésére is
alkalmas falfelületeket létrehozni. Fontos vál-
tozás, hogy egyirányúsítottuk a kiállítás bejá-
rását, s így lehetővé vált az életmű kronológiai
bemutatása. A korszerű klímatizálás és a

megfelelő világítás is hozzájárul ahhoz, hogy
európai színvonalú kiállítóterekben, végre
méltó környezetben lehet bemutatni a hazai
avantgárd művészet élvonalához tartozó élet-
művet.

• művészettörténész, kurátor számára ritka,
szép feladat egy új térben bemutatni az is-
mert életművet. miben tér el a mostani kiál-
lítás a régitől? 
átláthatóbb és mégis tagolt, kronológiai elren-
dezésű kiállítás jött létre egy gazdagabb
anyagból, mint valaha. Ismert és ritkán látott
olaj, akvarell és pasztell portrék, csendéletek,
városképek, aktok mutatják be a 20. századi
magyar művészet meghatározó képviselőjé-
nek életművét. A Ferenczy Múzeumi Centrum
gyűjteményében lévő jelentős alkotások mellé
remekműveket sikerült kölcsönözni köz- és
magángyűjteményekből. A most megnyílt ki-
állítás a tervek szerint időközönként megújí-
tásra kerül más és más hangsúlyokkal. A jövő
évben például a művész szentendrei korsza-
kát szeretném jobban kiemelni. Reményeim

szerint a felújított múzeum és az új tárlat ka-
pukat nyít meg, hogy a múzeumok és a gyűj-
tők szívesen kölcsönözzenek számunkra
képeket.  

• miért adta az örök kereső címet az új kiállí-
tásnak? 
A művész alkotói programját tekintve nevezte
magát keresőnek. Valóban, az életművet fo-
lyamatos aktivitás, kutatás jellemezte. 
Kmetty, ahogy Czóbel is, a hazai modernizmus
képviselője, ő a kubizmust hozta Magyaror-
szágra. Szögletes előadásnak nevezte geo-
metrikus síkokra tagolt formákból álló
képeinek stílusát. Egyik korai önarcképén
arcát is háromszög alakú sík alakzatokra
bontja. A művész időnként eltávolodott ettől
az irányzattól, például a tizes évek második fe-
lében, amikor nosztalgikus vágyat érzett a re-
neszánsz művészet harmóniája iránt. A
múltba való visszafordulást azonban később
elvetette, s visszatért a kubisztikus előadás-
módhoz.

• mit jelentett kmetty jános számára szent-
endre?
Egész életében kötődött Szentendréhez – már
az 1920-as évek elejétől járt ki ide festeni Perl-
rott Csaba Vilmossal és Gráber Margittal, a
város képe jelenik meg korabeli grafikáin.
1946-ban műtermet kapott a Régi Művészte-
lepen, s ekkortól a telep ősfái, házai válnak ak-
varelljeinek és grafikáinak  fő témáivá. Késői
önarcképeinek hátterében is színes foltokból
szerkesztett városképi részletek láthatóak. 
Halála előtt még kijött Szentendrére, hogy el-
búcsúzzon szeretett városától.
Kmetty János mindvégig szentendrei festőnek
tartotta magát, emiatt ajánlotta fel özvegye a
városnak műveit. Mostantól már méltó helyen
láthatóak.                                     RAPPAI ZSUZSA

az újjászületett kmetty múzeum 
Bár köztudott, hogy szentendre a képzőművészet városa, a látogatók a múzeumok egy részét mégis zárva találják. az épületek elégtelen mű-
szaki állapota nem teszi ugyanis lehetővé a műalkotások állagvédelmét és színvonalas kiállítások rendezését. a jobbára a hetvenes években
létrejött ún. kismúzeumok felújítására folyamatosan kerül sor. december elején nyílt meg a fő téren az újjászületett kmetty múzeum. a mú-
zeum kurátorával, Bodonyi emőke művészettörténésszel beszélünk az épület és a kiállítás megújulásáról. 

a történelem sodrában
kiállítás nyílt január 24-én a stuttgarti magyar kulturális intézetben a magyarországi 
németek elhurcolásának emléknapja (január 19.) alkalmából. a tárlat a stuttgarti magyar
kulturális intézet és a szentendrei szabadtéri néprajzi múzeum együttműködésében 
valósul meg.

A második világháború utáni években százezreket büntettek a kollektív bűnösség jegyében
nemzeti identitásuk és anyanyelvük miatt. Több mint 200 ezer németet űztek el hazánkból,
így országunk magyarországi német identitásának egy részét elvesztette. Az elűzött né-
metek házaiba nemcsak csehszlovákiai magyarokat, hanem bukovinai székelyeket is tele-
pítettek, akiknek a világháború forgatagában szintén el kellett hagyniuk otthonaikat. Az
elhallgatott események feloldhatatlan ellentéteket szítottak a különböző népcsoportok egy
településre sodort lakói között, és megnehezítették a kényszerű együttélést.

A kiállítás nemcsak azt szeretné bemutatni, hogy a politikai események hogyan befolyá-
solták a személyes életutakat, hanem azt is, hogy milyen együttélési stratégiákat alakítottak
ki az emberek a krízis után a Dél-Dunántúl falvaiban.

A tárlat 2019. február 15-ig látható a stuttgarti Kulturális Intézetben. 
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már kaphatók a belépőjegyek  a iv. szentendrei jelmezbálra! az idei
rendezvény díszvendége: Ókovács szilveszter, a magyar állami ope-
raház főigazgatója és felesége, dr. máthé zsuzsa. a jelmezverseny
zsűritagjai: schiffer miklós stílustanácsadó, szabó noémi  művészet-
történész, efzámbó istván képzőművész. az est házigazdái: fischl
mónika, a Budapesti operettszínház tagja, színésznő, énekesnő, 
primadonna és  dr. vadász dániel, az operettissima kft. ügyvezető
igazgatója. a szentendrei jelmezbál fővédnöke: verseghi-nagy mik-
lós polgármester.

szentendrei jelmezbál
2019. február 16. 18:00 – 02:00
Móricz Zsigmond Gimnázium tornaterme
(Kálvária út 16.)

Szentendre 2016-tól kezdte el megrendezni – hagyományteremtő
szándékkal – a Városi Bált, a 18. századi purger, azaz polgárbálok min-
tájára.
A második évben a polgári bál ötvöződött a Szentendrei Művésztelep
régi, vidám és kötetlen jelmezbáljaival, és így alakult ki az ismerkedésre
és kapcsolatteremtésre alkalmat adó Szentendrei Jelmezbál, melynek
kapuja mindenki számára nyitva áll!
Az esemény egyik fő mozgatórugója a közösségépítés. Sokakat meg-
mozgató, megfizethető, de minőségi és maradandó élményt szeret-
nénk nyújtani mindenkinek.

A bál állandó elemei idén is várják a látogatókat:
• nyitótánc: a szentendrei Ferences Gimnázium végzős tanulói bécsi
keringővel nyitják meg a bált.
• elmezverseny: egyéni, páros és csoportos kategóriában. (A versenyre
a helyszínen lehet nevezni. Azoknak a  jelentkezőknek, akik műsort is
szeretnének adni, maximum 5 perc áll rendelkezésükre.)
• portréfotózás (akár párosan, vagy csoportosan; 18-22 óráig)

• zene, tánc: a zenét színes repertoárrral – a swingtől a funkyig – a 10
tagú Sunny Dance Band biztosítja.
• tombola (a tombolából befolyt összeggel a Szentendréért Közalapít-
ványt támogatjuk)
• a vacsorát a La Fiesta Party Service biztosítja

A Szentendrei Jelmezbál fővédnöke: 
Verseghi-Nagy Miklós polgármester.
A rendezvény díszvendége: ókovács Szilveszter, a Magyar állami Ope-
raház főigazgatója és felesége, dr. Máthé Zsuzsa.

A jelmezverseny zsűri tagjai
elnök: Schiffer Miklós stílustanácsadó
Szabó Noémi –  Művészeti és Muzeológiai Főosztály főosztályveze-
tője, művészettörténész
efZámbó István – képzőművész, grafikus, szobrász, zenész
Az est házigazdái:  Fischl Mónika, a Budapesti Operettszínház tagja,
színésznő, énekesnő, primadonna és  dr. Vadász Dániel, az Operettis-
sima Kft. ügyvezető igazgatója.

FB esemény: Szentendrei Jelmezbál
Parkolási lehetőség a tavalyi évhez hasonlóan a gimnázium mögötti
sportpályán, illetve a gimnázium melletti parkolóban.

Jegyár: 8.500 Ft
(Jegyvásárlásra a Szentendrei Kulturális Központ 2019-es Belépőjegy
utalványa is felhasználható.)

Jegyvásárlás és asztalfoglalás (a bálon 10 fős asztalok lesznek): 
Tourinform Iroda (Dumtsa Jenő u. 22.) 
Asztalfoglalás a  tdm@szent-endre.hu e-mail címen is lehetséges.

feBruár 16.: iv. szenTendrei jelmezBál!

adni öröm
2018-ban ismét országos akció keretében
a három szentendrei SPAR áruházban is
volt élelmiszergyűjtés a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat részére. A helyi csoport
tagjai és önkéntesei december 13–decem-
ber 19-e között gyűjtöttek, a nagylelkű vá-
roslakók ez idő alatt 10,5 tonna tartós
élelmiszert adakoztak.
Az adományokból 620 szeretetcsomagot
készítettünk, és szállítottuk házhoz  ünnep
előtt rászoruló családoknak. Hálás köszö-
net minden adakozónak és segítőnek.
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szenior képzések
2019
Örömmel jelezzük minden érdeklődőnek,
hogy 2019 tavaszától, immár a tizennegyedik
félévvel folytatódnak a Milton Friedman
Egyetem (volt Zsigmond Király Egyetem) és
a Szentendrei Önkormányzat együttműködé-
sével megvalósuló szenior-edukációs prog-
ramok Szentendrén.

A foglalkozások/konzultációk/előadássoro-
zatok helyszínei az Aranykor Központ föld-
szinti irodája (Duna korzó 25. fszt), 
a Dunaparti Művelődési Ház és a Rákóczi
Gimnázium lesznek. 
A programokra jelentkezni lehet az Aranykor
Központ információs irodájában (Duna korzó
25.), előzetes egyeztetés után. 
A jelentkezés egyetlen feltétele a betöltött
50. esztendő.
Az egyeztetési telefonszám: 06 30 692 47 46
(dr. Jászberényi József), az egyeztetési 
emailcím: korkozpont@gmail.com

A félévi program a következő lesz:
(A foglalkozások egységesen 10.000 forin-
tos áron látogathatók, amiért a hallgató 21 
tanórát kap (a fizikai állapotmegőrző progra-
mokon 10, a szellemi foglalkozásokon/kon-
zultációkon/előadássorozatokon 7 alkalomra
elosztva).

(1) Angol kezdő (Sot Márton) 
- 2019. március 19. kedd, 13:30-15:00 
- Aranykor Központ tanterem
(2) Angol újrakezdő (Szőllősy Katalin) 
- 2019. március 19. kedd,  15:00-17:30 
- Aranykor Központ tanterem
(3) Angol 3. (Marton Beáta) 
- 2019. március 11. hétfő, 15:30-17:00 
- Aranykor Központ tanterem
(4) Angol társalgás (Marton Beáta) 
- 2019. március 12. kedd, 17:30-18:00 
- Aranykor Központ tanterem
(5) Német kezdő (Koch Márta) 
- 2019. március 21. csütörtök 9:00-10:45 
- Aranykor Központ tanterem
(6) Német középhaladó (2. csoport) 
(Koch Márta) 
-2019. március 21. csütörtök, 11:00-12:45 
- Aranykor Központ tanterem
(7) Német haladó (Koch Márta) 
- 2019. március 21. csütörtök, 13:00-14:45 
- Aranykor Központ tanterem
(8) Olasz kezdő (Feketéné Tóth Andrea) 
- 2019. március 22. péntek, 17:15-18:45 
- Aranykor Központ tanterem

ARANyKOR KÖZPONT, SZENTENDRE
DR. JáSZBERéNyI JóZSEF

a váci szakképzési Centrum petzelt józsef
szakgimnázium és szakközépiskolája diákjai
két országos versenyen is elsöprő sikereket
értek el.

December 4-én került megrendezésre a „Dr.
Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai
Verseny” a Budapesti Gazdasági Egyetemen.
A Benke László olimpiai bajnok mestersza-
kács szakmai irányításával működő zsűri
ebben az évben pulykából – de lehetőleg nem
a pulyka melléből – készült előételek vagy le-
vesek és főételek, valamint gesztenye felhasz-
nálásával készült desszertek témakörében
készült ételek minősítését, értékelését vál-
lalta. A Heves Zsolt, Musti Pál, Vitale Martin
szakács tanulók és Menyhért Tímea cukrász
tanulóból álló csapat elhozta az abszolút első
helyezést, valamint megkapta az „Első Magyar
Fehérasztal Lovagrend” vándordíját.
December 8-án, a VII. „Illéssy Gaszro Kupa” –
Országos ételművészeti Versenyen, Kisújszál-
láson mutatták meg diákjaink szakmai

tudásukat. Minden tanulónk éremmel tért
haza!
Cukrász tanuló kategória: Quattromini 
Roxana, és Deák Korina ezüstérem
Kakaófestés kategóriában, melynek idei 
témája az autizmus volt: Madács Melinda
bronzérem, Balabásné Sovány Mária felnőtt
végzős cukrász tanuló: ezüstérem, és különdíj
a téma megjelenítéséért. 
Melegkonyha élőmunka: Heves Zsolt bronz-
érem
Hidegkonyha: Musti Pál és Vitale Martin
ezüstérem
Köszönet a felkészítő tanároknak: Takács 
Zoltánnak és Némedi Andreának, valamint
Aladics Antalnak a dizájn megtervezéséért és
a kreatív segítségért, valamint köszönet a 
háttérmunkában közreműködő valamennyi
kollégának.
Büszkék vagyunk, hogy a felzárkóztató prog-
ramok mellett lehetőségünk adódik az ered-
ményes tehetséggondozásra is. Készülünk a
tavaszi újabb megmérettetésekre!

országos szakmai sikerek a petzeltben

régi és új álmok – art Capital 2019
pályázati felhívás időszaki köztéri műalkotásokra szentendrén

A Ferenczy Múzeumi Centrum nyilvános pályázatot hirdet street art, public art, illetőleg köztéri
szobrászati projektek időszaki megvalósítására a Bizottság-ligetbe (a Szentendre, Dunakanyar
körút és Kossuth Lajos utca által közrefogott, az 1. számú postahivatal előtt lévő közterületre).
A projekt a 2019. évi az Art Capital programjához kapcsolódik.

A pályaművek beérkezési határideje: 2019. február 14.
Részletek: http://www.muzeumicentrum.hu/regi-es-uj-almok-art-capital-2019/
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• a „petzeltben” egész nap teljes üzem van:
reggeltől estig tartanak a képzések, a külön-
féle tanfolyamok. Hogyan tudná bemutatni
röviden az intézményt?
Iskolánk fő profilja a vendéglátás. Vannak
szakközépiskolai végzettséget adó képzése-
ink, a szakgimnáziumban pedig az érettségi
mellett szakmai képesítést is szerezhetnek a
tanulók. A felnőttoktatás keretében is többféle
területen szerezhetnek szakmai képzettséget
a hozzánk jelentkezők. Fontos tudni, hogy 
iskolánkban minden képzés ingyenes, mivel
iskolai rendszerű képzéseket nyújtunk. Befo-
gadó iskolaként minden hozzánk jelentkező 
fiatalt fogadunk. Pedagógusaink elfogadó és
támogató hozzáállásának köszönhetően nem
csak a jó képességű tanulókat juttatjuk szak-
mához és érettségihez, hanem a magatartás
és tanulási problémás fiatalok is jó eredmé-
nyeket érnek el.

• mit jelent ez a gyakorlatban?
Iskolánk nagy ívet fog be: a tehetséggondo-
zás mellett fontos tevékenységünk a felzár-
kóztatás. A Szakképzési HÍD-programban az
általános iskolában lemorzsolódott – általá-
ban hátrányos helyzetű, tanulási nehézségek-
kel küzdő – tanulók behozzák lemaradásukat
és részszakképesítést is szereznek. Ezekkel
a diákokkal hozzáértő szakemberek foglal-
koznak, gyógy-, fejlesztő- és szociálpedagó-
gus, valamint iskolapszichológus segíti őket.
Ezt nyugodtan nevezhetjük sikerprogramnak.

• a tehetséges tanulóknak milyen lehetősé-
geik vannak a kiemelkedésre?
Több lehetőséget is tudunk biztosítani szá-
mukra, az egyik például a versenyeken való
részvétel. Rendszeresen részt veszünk orszá-
gos szakmai versenyeken, az Illésy Gasztro
Kupán, a Farsang Kupán és a Budapesti Gaz-
dasági Egyetem által szervezett versenyen.
Sok gyakorlás előzi meg ezeket a megméret-
tetéseket, melynek során az elméleti és a gya-
korlati tudásukat is gyarapítják tanulóink.
Nem könnyű feladat ez számukra, hiszen a
versenyeken idegen környezetben kell hely-
tállniuk, és szigorú szakmai zsűri előtt kell 
bizonyítaniuk.

• a sikeres szerepléshez elengedhetetlen a jó
felkészítő tanár…
Szaktanáraink magasan képzettek és nagy ta-
pasztalattal rendelkeznek, például olimpiai
bajnok szakács szaktanárunk van, de a töb-
biek is neves cukrászdákból, vendéglátóhe-
lyekről jönnek hozzánk tanítani. ők a tanítás
mellett a szakmájukban is dolgoznak, ami
azért is előnyös, mert a versenyeken tisztában
kell lenni az aktuális trendekkel is. Minden
kollégánknak lehetősége van külföldi szakmai
képzésekre utazni, illetve a hozzánk hasonló
rendszerben működő iskolákat tanulmá-
nyozni.

• Tapasztalataik szerint a tanulók számára
milyen előnyökkel jár a versenyeken való
részvétel?
A jó tanulók megtiszteltetésnek veszik a lehe-
tőséget, hiszen kiemeljük őket, és külön felké-
szítő foglalkozásokon vesznek részt. A siker
pedig dicsőséggel jár: számukra ez jó referen-
ciaanyag, jobban megismerik a szakmájukat,
kitágul előttük a világ, életszerűvé válik szá-
mukra a tanult szakmájuk, ami motiválhatja
őket a továbbtanulásra is. Ezen felül ország-
szerte viszik tovább az iskola jó hírét a szak-
mai berkekben.

• említette, hogy több lehetőséget is tudnak
biztosítani a tehetséges tanulóknak…
A tehetséggondozás másik vonala, hogy 
diákjaink európai uniós pályázatoknak 
köszönhetően több hetes külföldi szakmai
gyakorlatokon tudnak részt venni, pl. Finnor-
szágban, Portugáliában, Olaszországban. 
Külföldi partnereink szívesen fogadják 
tanulóinkat, és gyakran vissza is várják őket a
végzésük után. Szintén európai uniós támo-
gatással veszünk részt egy iskolák közötti
együttműködési programban, kulturális témá-
ban. Jelenleg a Hagyományok innen és túl el-
nevezésű pályázatban hat hasonló profilú
intézménnyel dolgozunk együtt. A program
három tanévet fog fel, ami azért hasznos,
mert ennyi idő alatt mindegyik partneriskolá-
ban tudunk projekttalálkozót szervezni, ahol a
fiatalok megismerik a többi ország kultúráját,
hagyományait, nyitottabbá válnak, nyelvet 
tanulnak.

• és végül beszéljünk az iskola nem éppen
ideális körülményeiről is…
Az intézményi infrastruktúra sok kívánni valót
hagy maga után, ennek ellenére szép eredmé-
nyeket tudunk felmutatni, amelyekre büszkék
vagyunk. Az épület szűkös és felújításra szo-

rul minden területen. Szerencsére van remény
a megújulásra: az iskola új szárnyának tervei
már elkészültek, jelenleg az engedélyeztetési
eljárás zajlik, az építkezés 2020-ban kez-
dődik.
Addig is igyekszünk magas szintű oktatási-
nevelési munkát biztosítani a gyerekeknek,
mindannyian elkötelezettek vagyunk. Sokszor
azt tapasztaljuk, hogy nem feltétlenül a 
tanórai tanulás a leghatékonyabb. Ezért sok
tanórán kívüli szakmai, kulturális és sport
programot szervezünk, ahol más keretek 
között, élményszerűen gyarapodhatnak a 
fiatalok. Pedagógusaink segítő és támogató
hozzáállásának köszönhetően a tanulók 
szeretnek ide járni, ezért jó hangulat érezhető
az iskolában. Külön öröm számunkra, hogy 
sikerült jó kapcsolatot kialakítani és ápolni 
a helyi intézményekkel, gazdálkodó szerveze-
tekkel, mi pedig szívesen veszünk részt 
minden városi eseményen.

A molinón az első sorban:

Hipszki-Györei Katalin – szakmai tanár, Kalauz
Barbara – eladó tanuló, Menyhért Tímea – cuk-
rász tanuló, Deák Korina – cukrász tanuló

hátul: Dóri Virág – szakgimnáziumi tanuló, Po-
lyák Ádám – szakács tanuló, Takács Zoltán –
szakmai tanár, Tóth Gábor –szakmai tanár, Kun
Márk – cukrász tanuló, Menyhért Gergő – sza-
kács tanuló, Némedi Andrea – szakoktató

a molinón: a petzelt iskola díjazottjai
a vszC petzelt józsef szakgimnáziuma és szakközépiskolája tanulói évek óta rendszeresen vesznek részt országos versenyeken, ahonnan
mindig szép sikerekkel, érmekkel térnek vissza. a versenyekről, az iskola szerteágazó képzéseiről, a külföldi pályázatokról lukácsné németh
klára igazgatóhelyettessel, az európai uniós pályázatok projektkoordinátorával beszélgettünk.
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szeniorok 
sakkbajnoksága
keressük a dunakanyar legjobb szenior sakkozóját! 2019. február 22.
péntek  8.30-12.30-ig: szenior sakk-bajnokság, 12.30-14.30-ig: sakk
szimultán a városháza dísztermében. jelentkezés február 15-ig:
szentendreisakkiskola@gmail.com

A verseny rendezője: Szentendre Város Önkormányzata, valamint a
Szentendrei Sakkiskola Egyesület

Szervező: Bánvölgyi Zoltán: 06-20/965-5483 
szentendreisakkiskola@gmail.com
Versenybíró: Guba Miklós      

időpont: 2019. február 22., péntek:

8.30-12.30-ig: Szenior sakk-bajnokság
12.30-14.30-ig: sakk szimultán (maximum 10 fő!)
Helyszín: Szentendre, Városháza díszterme
A verseny résztvevői és jelentkezés: minden 50. életévét betöltött 
Szentendre és vonzáskörzetében élő lakos. A jelentkezéseket 50 főig
áll módunkban elfogadni! jelentkezni február 15-ig lehet!

Programok:
Megnyitó: 8.30-kor Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntőjével
Szenior Bajnokság: 5 fordulós svájci rendszerben, 2×15 percnyi rendel-
kezésre álló játékidővel, összesen fél óra játékonként
Szimultán sakk: Verseghi-Nagy Miklós polgármester 12.30 és 14.00
között tartja a szimultánt az ott versenyző és jelentkező szenioroknak!

Díjazás: kupa, oklevél és tárgyi nyeremények. A férfiak két kategóriában
(50 év felettiek és 65 év felettiek) és a nők külön díjazásban részesül-
nek.

Hét új jármű a 
katasztrófavédelemnek
Több mint hárommilliárd forint értékben adtak át katasztrófavédelmi
feladatokhoz szükséges járműveket az év végén a Bm országos 
katasztrófavédelmi főigazgatóságon. az összesen nyolcvanhárom,
különböző rendeltetésű gépkocsiból az ország összes megyéjébe, 
illetve a Gazdasági ellátó központhoz is került.

Az ünnepélyes átadáson a Himnusz hangjainak elhangzását követően
dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi fő-
igazgató mondott köszöntőt. A tábornok beszéde elején leszögezte,
hogy a katasztrófavédelem öt éve elkezdett technikai fejlesztései most
egy újabb mérföldkőhöz érkeztek. Emlékeztetett arra, hogy a 2014-től
2020-ig tartó időszakra vonatkozó Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program keretében végrehajtott gépjárműfecskendő-beszer-
zés lezárult, ennek eredményeként már száznyolc korszerű tűzoltógép-
jármű szolgál a tűzoltóságokon. Góra Zoltán beszélt arról is, hogy a
járműpark fejlesztése folytatódik, és európai uniós források felhaszná-
lásával a katasztrófavédelem vízszállítókat szerez be: a most átadott

tizenkettővel együtt 2019-ig összesen tizenhat vízszállító kerül új gaz-
dához. A főigazgató szót ejtett a cserefelépítménnyel ellátott konté-
nerszállítókról éppúgy, mint a magasból mentő gépjárművekről,
valamint az úgynevezett kritikusinfrastruktúra-védelmi bevetési egy-
ségekről. Góra Zoltán elmondta azt is, a katasztrófavédelem az elekt-
romobilitás elterjesztésének jegyében központi forrás felhasználásával
több mint félszáz elektromos járművet szerzett be, amelyek a hatósági
és ellenőrzési feladatokat fogják támogatni.
A beszédet követően a főigazgató átadta az indítókulcsokat és az em-
léklapokat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok vezetőinek,
majd a rendezvény résztvevői végigjárták a BM OKF épülete előtt fel-
sorakoztatott járműveket. A december huszadiki ünnepségen tíz kriti-
kusinfrastruktúra-bevetési egységet, tizenkét szimpla- és egy
duplafülkés erdőtüzes vízszállítót, három erdőtüzes cserefelépítmény-
nyel ellátott konténerszállítót, két harminckét méteres és egy negyven-
két méteres mentési magasságú magasból mentőt, valamint
ötvennégy elektromos autót adtak át.
Pest megye gépjárműparkja négy elektromos járművel, egy kritikusinf-
rastruktúra-védelmi bevetési egységgel, egy vízszállítóval és egy ma-
gasbólmentővel bővült.
A Szózat hangjaival záródó rendezvény végén a vendégek megtekin-
tették az épület előtt felsorakoztatott járműveket. Az országos kataszt-
rófavédelmi főigazgató valamennyi járműtípusnál érdeklődött a
gépkocsi jellemzőiről és használhatóságáról.
Az ünnepséget követő fogadáson Bartók Péter tűzoltó ezredes, gaz-
dasági főigazgató-helyettes mondott pohárköszöntőt. Az ezredes úgy
fogalmazott, a járművek átadása nemcsak az összefogásról, az együtt-
működésről, hanem a jövőről és az innovációról, illetve az adódó lehe-
tőségek megragadásáról is szól. Bartók Péter hozzátette, a most
szolgálatba álló gépkocsikkal a katasztrófavédelem a jelenleginél is
hatékonyabban teljesítheti küldetését. Végezetül a főigazgató-helyet-
tes köszönetet mondott mindenkinek, akinek része volt a projektek
megvalósításában.
Fotó: Jóri András – BM OKF
Forrás: BM OKF
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programok
kiállíTás

Ferenczy Múzeumi Centrum

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
„méGis leGyen kiállíTás…”
Vajda Júlia élete és művészete
Megtekinthető március 31-ig
január 29. kedd 17.00
Kurátori tárlatvezetés
Belépőjeggyel látogatható

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
Világok között
Vajda Lajos élete és művészete
Megtekinthető március 31-ig
„zárás uTán”
Művészeti foglalkozás felnőtteknek
György Gabriella művészetpedagógus-
sal.
A workshopon való részvétel ára: 1000
Ft/fő
A részvétel regisztrációhoz kötött: re-
gisztracio@muzeumicentrum.hu

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
ÚjraGondolT CzÓBel 3.0
Híd a ‘Die Brücke’-hez
Fókuszban Czóbel expresszionizmusa
Megtekinthető április 7-ig

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
nyitva: keddtől vasárnapig 10.00–17.00
21 Gramm
Rényi Katalin kiállítása
Megtekinthető február 17-ig

Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
kmeTTy jános – az ÖrÖk kereső 

Szentendrei Képtár
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
Helytörténeti kiállítóhely
Fő tér 5.
mÚlT a mélyBen
Mozaikok Szentendre történetéből

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
TizeneGy
A Bükki Művésztelep kiállítása
Kiállító művészek: Josephine Bonnet
képzőművész, Gábor Enikő fotóművész,
Gál Krisztián grafikusművész, Gál Kris-
tóf zeneszerző, Gesztelyi Nagy Zsuzsa
festőművész, Ilka Habrich festőművész,
Halmi-Horváth István festőművész, Ko-
rolovszky Anna grafikusművész, Kovács
Mária Fikusz grafikusművész, restaurá-

tor, Mihályfi Iván grafikusművész, Pa-
lásti Kovács András grafikusművész, Z.
Szabó Zoltán festőművész
Megtekinthető február 10-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 között

Barcsay Iskola Galéria
Kálvária út 18.
smeTana áGnes ÜveGmŰvész 
kiállíTása
Megtekinthető február 7-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
apáTi aBkaroviCs Béla fesTő-
mŰvész emlékkiállíTása
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Aba-Novák Galéria
Leányfalu
Móricz Zsigmond út 124.
február 16. szombat 17.00
Új aBlak
Pistyur Gabriella kiállítása
Megnyitja: Bodonyi Emőke művészet-
történész
Közreműködik: Bendes Bettina (fuvola)

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
Kiskőrös, Petőfi tér 5.
január 22. kedd 17.00
ÚTkÖzBen
Aknay János Kossuth-díjas 
festőművész kiállítása születésnapi 
köszöntővel
Köszöntőt mond Domonyi László 
polgármester
Megnyitja dr. Feledy Balázs művészeti
író
Közreműködnek a SZó-LA-M Alapfokú
Művészeti Iskola tanária és növendékei
Megtekinthető február 12-ig

előadás

HB Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.

január 30. szerda 18.00
„apa is Csak eGy van”
Az Apa Akadémia 2019. tavaszi előadás
sorozata
Hová tűntek az apák és a férfiak a csa-
ládokból és a nevelésből? Hol tart ma
Magyarország? Mit tehetünk mi ma-
gunk apaként, anyaként, férfiként és nő-
ként azért, hogy saját családunk és
gyermekeink családja ne váljon apát-
lanná? A workshopon szó lesz még
arról is, hogy létezik-e apai agy, és hogy
pontosan mi is az az apai plusz, amit
csak egy apa adhat gyermekeinek és
családjának.
Előadó: Léder László pszichológus, az
Apa Akadémia alapítója
Az előadássorozta következő időpont-
jai: február 27., március 27., április 24.,
május 29.

február 13. szerda 18:00
zsíros kenyér exTrákkal
Vendég: Karinthy Márton – a 37 éves
Karinthy Színház igazgatója, rendező,
író.

Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz

február 1. péntek 18.00
a pálos rend 
joGfolyTonossáGa
Fülep Dániel teológus előadása

február 8. péntek 18.00
jézus-áBrázolás 
a kÖzépkorBan és a Turini lepel
Molnár János előadása

február 15. péntek 18.00
a forradalmakTÓl TrianoniG
Szidiropulosz Archimédesz történész,
szociológus, a Trianon Szemle főszer-
kesztőjének előadása

DMH Barlang
Duna korzó 18.

február 1. péntek 21.00
dj TiTusz eCleCTiC dj seT
A Bëlga és a The Carbonfools zenekar
tagja, DJ Titusz garantálja a felhőtlen
szórakozást és táncolást a rockandroll-
tól a technoig

február 5. kedd 19.30
BorBély mŰHely jazzkluB
Vendég: Tóth Sándor (szaxofon)

február 9. szombat 18.00
GÖrÖG TánCHáz
Zenél az Akropolis Compania

február 12. kedd 19.30
CiTera jazzkluB 
TÚry ferenCCel
Túry Ferenc legendás művész, a Gere-
ben együttes tagja, a citerát progresszí-
ven, újszerű megoldásokkal
megközelítő muzsikus, aki a mai napig
aktív előadóként tevékenykedik. A Cite-
rissima című lemeze meghatározó
zenei anyag minden progresszív citera-
zene iránt érdeklődő számára. Koncert-
jén magával hozza új formációját, a 20.
emelet zenekar tagjait is!

február 16. szombat 19.00
népzenei mŰHely és TánCHáz
Tímár sárával
Vendég: Dalinda
A beszélgetést és koncertet követően
táncház veszi kezdetét, ahol a vendégek
szabadon vagy tánctanár segítségével
mulathatnak egész este.
Zenészek:
Kalàsz Màtè – hegedű
Fekete Márton – brácsa
Lelkes András – bőgő
Halászi Lehel – furulya
Donkó Mária – koboz
Jakabfi Balázs – dob
Tàncot tanìt: Halászi Lehel
Belépő: 1000 Ft

konCerT 

Péter-Pál templom
február 16. szombat 19.00
19. levenTe Gála
Tavaszváró Kürt Koncert
Fellép a Vadászkamara Kürtegyüttes
Orgonán közreműködik Németh Kristóf
kántor
Az est házigazdája Török Olivér
A koncert ingyenes, a helyszíni adomá-
nyokkal a zenei pályára készülő diáko-
kat lehet támogatni

mozi

P'ART MOZI
Dunakorzó 18.  tel. 26/777 010    
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, 
felnőtt: 1000 Ft 

január 28. hétfő
14.15 DOGMAN-KUTyáK KIRáLyA
(103’)(16)
16.00 BOLTI TOLVAJOK (123’)(16) japán
krimi
18.00 HOMáLyBóL A FéNyRE - 
SZAKRáLIS MűVéSZET SZENTENDRéN
- Török Katalin sorozata
18.15 ROSSZ VERSEK (97’)(12) 
- Reisz Gábor filmje
20.00 TRANZIT (101’)(16) Christian Pet-
zold filmje
január 29. kedd
16.50 EGy KUTyA HAZATéR (96’)(6)
családi kalandfilm egy bátor és hűséges
kutyusról
18.30 MINDENKI TUDJA (132’)(16) 
LéLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art Film-
klub)
20.45 MADELEINE A MéLyBEN
(93’)(16E)

január 30. szerda
14.15 DOGMAN-KUTyáK KIRáLyA
(103’)(16)
16.00 TRANZIT (101’)(16) Christian 
Petzold filmje
17.45 BOLTI TOLVAJOK (123’)(16) japán
krimi
20.00 PUSZTÍTó (123’)(16) f: Nicole
Kidman

január 31. csütörtök
15.00 CSODáLATOS FIÚ (120’)(12E) -
életrajzi dráma
17.05 MOST VAN MOST (90’)(12E)
Szajki Péter vagány road movie-ja
18.40 SZERELMÜNK NAPJAI (105’)(12)
- romantikus vígjáték
20.30 VIHAR ELőTT (106’) (16) 
f: Anne Hathaway, Diane Lane, Matthew
McConaughey

február 1. péntek
15.30 INSTANT CSALáD (118’) (12) f:
Mark Wahlberg, Rose Byrne
17.30 Tű, CéRNA, SZERELEM (99’) (12)
-szép szerelmi történet egy gyönyörű in-
diai lányról
19.15  BOHéM RAPSZóDIA (134’) (12) A
Queen és Freddie Mercury története-
életrajzi film

február 2. szombat
14.00 INSTANT CSALáD (118’) (12) f:

kiállíTás

előadás

konCerT

mozi
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Mark Wahlberg, Rose Byrne
16.00 A CSEMPéSZ (116’) (16) Clint
Eastwood filmje
18.00 AZ áTKELéS MADARAI (124’)
(16) – A kígyó ölelése c. film alkotóitól
20.05 KURSZK (117’)(16) f: Colin Firth

február 3. vasárnap
14.00 PóKEMBER-IRáNy A PóKVER-
ZUM (117’) (12)
16.05 INSTANT CSALáD (118’) (12) f:
Mark Wahlberg, Rose Byrne
18.10 A MűVéSZET TEMPLOMAI: SAL-
VADOR DALI -A HALHATATLANSáG
NyOMáBAN (105’)
20.00 CSODáLATOS FIÚ (120’) (12E) -
életrajzi dráma

február 4. hétfő
15.00 AZ áTKELéS MADARAI (124’)
(16) – A kígyó ölelése c. film alkotóitól
17.05 AZ ÖRÖKÖSNő (88’)(16) svéd
film
18.35  BOLTI TOLVAJOK (123’) (16)
japán krimi
20.40 BOHéM RAPSZóDIA (134’) (12) A
Queen és Freddie Mercury története-
életrajzi film

február 5. kedd
14.15 ROSSZ VERSEK (97’) (12) -Reisz
Gábor filmje
16.00 BáNOM IS éN, HA ELÍTéL AZ
UTóKOR (140’) (16E)
18.30 AZ ÚR HANGJA (108’) (16) Pálfi
György fimje -CINEBOOK SOROZAT- Du-
naP’Art Filmklub
20.25 KURSZK (117’)(16)f: Colin Firth

február 6. szerda
15.00 AZ ÖRÖKÖSNő (88’)(16) svéd
film
16.35 ARC (91’)(16) -Berlini Nemzetközi
Filmfesztivál, 2018-A zsűri nagydíja-
18.15 INSTANT CSALáD (118’)(12) f:
Mark Wahlberg, Rose Byrne
20.15 CSODáLATOS FIÚ (120’)(12E) -
életrajzi dráma

február 7. csütörtök
16.00 KAFARNAUM (121’)(16) A 71.Can-
nes-i Filmfesztivál közönségovációs
filmje
18.15 NE éRINTS MEG ! (123’)(18) – A
2018-as Berlini Filmfesztivál győztes
filmje
20.30 A KEDVENC (119’)( 16)  f: Olivia
Colman, Rachel Weisz, Emma Stone

február 8. péntek
16.15 PUSZTÍTó (123’)(16) f: Nicole
Kidman
18.25 A KEDVENC (119’)( 16)  f: Olivia
Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
20.30 A CSEMPéSZ (116’) (16) Clint
Eastwood filmje

február 9. szombat
16.00 X-A RENDSZERBőL TÖRÖLVE
(114’)(16) – Ujj Mészáros Károly filmje                                                                                                                                                                                                                                           
18.00 NE éRINTS MEG ! (123’)(18) – A
2018-as Berlini Filmfesztivál győztes
filmje
20.10 A KéT KIRáLyNő (118’)(16)
f:Gemma Chan, Margot Robbie, Saoirse
Ronan

február 10.vasárnap
14.00 RALPH LEZÚZZA A NETET (112’)
(12)
16.00 A KEDVENC (119’)( 16)  f: Olivia
Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
18.05 A MűVéSZET TEMPLOMAI: SAL-
VADOR DALI -A HALHATATLANSáG
NyOMáBAN (105’)
20.00 SZAVAK NéLKÜL (100’)(12) –
francia vígjáték

február 11. hétfő
15.50 NE éRINTS MEG ! (123’)(18) – A
2018-as Berlini Filmfesztivál győztes
filmje
18.00 EGy FECSKE IS  CSINáLHAT
NyARAT (75’)  - ÖKOPARTy SOROZAT-
(DunaP’Art Filmklub)
19.30 KAFARNAUM (121’)(16) A 71.Can-
nes-i Filmfesztivál közönségovációs
filmje

február 12. kedd
16.45 SZAVAK NéLKÜL (100’)(12) –
francia vígjáték
18.30 A CSEMPéSZ (116’) (16) Clint
Eastwood filmje LéLEKMOZI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.30 A KEDVENC (119’)( 16)  f: Olivia
Colman, Rachel Weisz, Emma Stone

február 13. szerda
16.00 NE éRINTS MEG ! (123’)(18) – A
2018-as Berlini Filmfesztivál győztes
filmje
18.15 KAFARNAUM (121’)(16) A 71.Can-
nes-i Filmfesztivál közönségovációs
filmje
20.20 KÖLCSÖNLAKáS  (12) -szexi ma-
gyar vígjáték igazi sztárparádéval
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adásvéTel

Eladó Szentendrén építkezés be-
fejezése után 4 db 6 méteres áll-
ványlétra, 2 db vasbak, 2 db fa
bak, 1 köbméter zsaluanyag, két-
szárnyú vas garázsajtó. Tel. 06-
30-907-8971.

állásT keres

Nyugdíjasként bérszámfejtést és
egyéb szellemi munkát vállalok.
Tel. 06-30-357-8405.

állásT kínál

Szentendrei cukrászdába pultos
hölgyet felveszünk állandó mun-
kára, illetve beugrónak is. Tel.
06-30-940-2652.

A Cházár András EGyMI Bárczi
Gusztáv Tagintézménye takarítót
keres heti 6 órában, osztott mun-
kaidőben. érd. Kádárné Monori
éva intézményvezetőnél: 06-30-
714-1931, (26) 310-060.

A Cházár András EGyMI Bárczi
Gusztáv Tagintézménye gyógy-
pedagógust keres teljes állásra,
határozatlan időre. érd. Kádárné
Monori éva intézményvezetőnél:
06-30-714-1931, (26) 310-060.

A P’Art Mozi keres hosszú távra
olyan megbízható munkatársat,
nőt vagy férfit, aki hívatásnak te-
kinti a mozigépészi munkakört
(mely kibővítésre kerül interne-
tes és adminisztrációs felada-
tokkal is). Elsősorban
Szentendrén vagy a közelében
élők jelentkezését várjuk, mini-
málisan középfokú végzettség-
gel és alapszintű angol

nyelvtudással. A kiválasztott je-
lentkező betanítását a mozi a
munkába állást megelőzően 
vállalja. Belépés: 2019. január-
tól. Elvárások: • műszaki, techni-
kai érzék • számítógép
alapszintű ismerete • kreativitás
• jó egészségi állapot. Előnyt je-
lent, ha a pályázónak pénzügyi
ismeretei és/vagy komolyabb
munkatapasztalata is van. 
Középkorúak előnyben.
Jelentkezni írásban lehet fényké-
pes önéletrajzzal, melyhez moti-
vációs levél csatolása is
szükséges. Postai úton: 
2000 Szentendre, 
Duna korzó 25., emailben:
partmozi@szentendre.hu.

réGiséG

Almási Katalin készpénzért 
vásárol legmagasabb áron 
bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, csillárt, hangszert,
könyveket, porcelánokat, 
csipkét, kitüntetést, régi pénzt,
bizsukat, borostyánt, ékszert,
törtaranyat, ezüstöt, teljes 
hagyatékot díjtalan kiszállással,
hétvégén is. 
Tel. 06-30-308-9148.

szolGálTaTás

Idősgondozást vállalok 
Szentendre területén. Gyakorlat-
tal, referenciával rendelkezem.
Tel. 06-20-333-7091.

VILLANySZERELéS! áramszol-
gáltatói ügyintézéssel. 
Biztonságtechnikai felülvizsgála-
tok. Elosztószekrények, 
vezérlések készítése. 
épületüzemeltetés, karbantar-

tás. Tari János, +36-20/340-
4763.

Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. Tel. 06-20-
514-3323. 

Gyermek- és felnőtt jelmezek
kölcsönzése: Kucsera F. u. 4. Tel.
06-20-924-9125.

Takarítást, ablaktisztítást napi
rendszerességgel vállalok: Szen-
tendre, Leányfalu, Budakalász,
Pomáz. Tel. 06-30-866-6492,
06-30-224-5438.

Hűtőgép, villanytűzhely, mosó-
gép, mikrohullámsütő javítása.
Tel. (26) 788-367, 06-30-950-
4187, Mezei Sándor.

ÜdÜlés

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

ÜzleT

Belvárosi, exkluzív étterem
kiadó. Tel. 06-20-925-4106.

Kiadó Szentendre legszebb ré-
szén 25 nm-es iroda a Bogdányi
u. 21. szám alatt. Saját mosdó-
val, mérőórákkal és külön bejá-
rattal. (Bútorozva bérelhető.) Tel.
06-20-211-3777.
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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

a Gondozási 
központ 
házi segítség-
nyújtása
Az Intézményünkben működő
egyik szociális tevékenység a házi
segítségnyújtás. A házigondozó-
ink szakképzett munkatársak, akik
közép-, illetve felsőfokú szakképe-
sítéssel rendelkeznek. 

Feladatuk és tevékenységi körük
az otthonukban élő idős emberek
ellátása, gondozása. Főképpen az
ellátásra szorulókhoz kimennek és
meghatározott időt töltenek ott. A
részben vagy teljes ellátásra szo-
ruló idős embereknek segítenek a
mindennapi élethelyzetük, problé-
máik megoldásában. Az ellátás
célja, hogy minden idősödő ember
a lehető legtovább a saját otthoná-
ban maradhasson. 

A segítségnyújtás 2 részből állhat:
• szociális segítés, melynek kere-
tében főleg bevásárlást, ügyinté-
zést, a közvetlen környezet
rendbetételét végzik a gondozó-
nők,

• személyi gondozás során első-
sorban a testi-személyi higiéné-
ben segítést, gyógyszerellátást,
etetést-itatást, mentális támoga-
tást, bizonyos egészségügyi 
esetekben ápolást végzünk.

Mindkettő igénybevétele előtt ún.
gondozási szükséglet vizsgálat
(GSZV) történik, amit a gondozás-
vezető és az intézményvezető
végez el a leendő ellátott otthoná-
ban egy környezet-tanulmány
során. A kitöltendő dokumentum-
ban a háziorvosnak is van fel-
adata, ezért őt is fel kell
keresnünk. 

Ellátás csak úgy vehető igénybe,
ha meghatározott gondozási szük-
séglettel rendelkezik az idős. 

Mivel egyre többen igénylik az el-
látásainkat, ezért előfordulhat,
hogy a jelentkező várólistára kerül,
bár igyekszünk úgy szervezni a
munkánkat, hogy ez ne forduljon
elő. 

Ellátási területünk Szentendre és
Pilisszentlászló.

Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk! 

érdeklődni és felvilágosítást a kö-
vetkező helyen 
és telefonszámokon lehet kérni:
Gondozási Központ Szentendre,
Sztaravodai út 2.
06/26 -311-964 vagy 06/ 20 -
5940999

Kissné Pető Ilona
gondozásvezető

Kecskésné Sipos Andrea
intézményvezető

m o s o l y   j Ó G a

KEDD 10:00 és 18:00
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,

Szentendre, Duna-korzó 

TARTáS, NyÚJTáS, EGéSZSéG,
éLETERő

www.jogaszentendre.com

Víz- és szennyvíz bekötések tervezését
(telken belül is), valamint meglévő kutak

(ásott, fúrt) vízjogi fennmaradási 
engedélyeztetését vállaljuk!

Clever Water Bt.
Telefonszám: 06-20/390-7598

E-mail: smartwaterbt@gmail.com




