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2020. MÁRCIUS 1. – ÁPRILIS 7.
Miénk a tavasz!

Tűvel írt vallomások

Vasvári Csaba,
a Szentendrei Teátrum
igazgatója szerint
a frissesség, a lendület,
a színes tavaszi kavalkád
idén is biztos pont lesz
Szentendre életében.

Richter Sára szentendrei
művészcsaládból
származik, édesapja
Csíkszentmihályi Róbert
szobrászművész. Sára
Kötelék című kiállítása
márciusban nyílik a MANK
Galériában.

13. oldal

17. oldal
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Felhívás Szentendre
Város Pedagógiai Díj
javaslattételére
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Városi Kitüntető Díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletével a helyi közügyek
valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy
huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.
A rendelet szerint SZENTENDRE VÁROS PEDAGÓGIAI DÍJ adományozható azoknak a személyeknek és
csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek
el az óvodai, az iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén magas fokú
pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen
járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek
kidolgozásában és alkalmazásában.
Az elismerésből évente három adományozhat. Nem
adományozható díj a Képviselő-testület vagy állandó
bizottságai tagjai részére, valamint annak, aki már
korábban részesült a kitüntetésben.
Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetést a polgármester a városi Pedagógus napi ünnepség keretében adja át. A kitüntetés bruttó 100 000
Ft támogatással, emlékplakettel vagy emléktárggyal
és oklevéllel jár. Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű
támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző,
b) a képviselők, a bizottsági tagok,
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények,
d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel rendelkező lakos.
A javaslatok beérkezési határideje: 2020. március 31.
A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét
10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése
után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott
határidőig a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Humánszolgáltatási Irodáján a Köznevelési és közművelődési
referenstől a 26/785-034-es telefonszámon.
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közérdekű
Általános segélyhívó 112

Tourinform Szentendre +36 26 317 966

Mentők 104

Közterület felügyelet
Munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

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

Szentendrei Rendészeti iroda elérhetőségei
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36 26 300 407
Telefon ügyeleti: +36 20 290 0190
E-mail: szeri@szentendre.hu

Tűzoltóság 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018

Orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27.
Tel.: +36 26 312-650
HÉTKÖZNAP, HÉTVÉGÉN, ÜNNEPNAP:
24 ÓRÁS ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDIK.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap 9-13-ig,
nem szentendrei gyermekek esetén a helyileg illetékes
ügyeletet kell keresni.

Rendőrség 107
Rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós
Polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/3462110, titkár: Simonyi Zsolt
Szentendrei Járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu
DMRV +36 27 511 511
ELMŰ hibabejelentés: 06-80-38-39-40
ELMŰ Ügyfélszolgálati Iroda, Dunakanyar krt. 14.
Nyitva: kedd 8.00–12.00, szerda 14.00–18.00
ÉMÁSZ hibabejelentés: 06-80-42-43-44
TIGÁZ +36 26 501 100
Magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198
Fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646
Útinform 06-1-336-2400
Városháza általános ügyfélfogadás helye:
Szentendre, Városház tér 3.
Telefon: +36 26 300 407
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
H: 13-17 óra, Sz: 8-16 óra, P: 8-12 óra
Ebédidő: 12-13 óra
Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Városi Ügyfélszolgálati Iroda, Duna korzó 25.
Telefon: +36 26 300 407
E-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
H: 8-20 óráig, K-Sz-Cs: 8-16 óráig, P: 8-13 óráig

Gyógyszertári ügyelet
ÜGYELETI DÍJ 21:00 ÓRÁTÓL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár, nyitva 21:00 óráig
21:00–24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét)
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy u. 1.. 500-248,
06-30-214-1091
Kedd Szent Endre Gyógyszertár, Kanonok u.4., 310868, 06-30-564-9201
Szerda Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11., 505-779,
06-20-327-7971
Csütörtök Vasvári Patika, Sas u.10., 303-825, 06-20547-0463
Péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 20.,
319-354, 06-26-319-354
Szombat Kálvária Gyógyszertár, Kálvária u. 33., 787796, 06-26-787-796
Vasárnap a Kálvária Gyógyszertár nyitva 21:00 óráig
21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét)
Február 2. Napvirág-csepp Gyógyszertár, 06-26-319354
Február 9. Szent Endre Gyógyszertár 06-30-564-9201
Február 16. Vasvári Patika, 06-20-547-0463
Február 21. Ulcisia Gyógyszertár, 06-30-214-1091
Készenléti idő alatt a gyógyszertár neve mellett megadott készenléti telefonszám hívását követően legkésőbb fél órán belül a gyógyszerész megkezdi az
ellátást.
Legközelebbi állandó ügyeletet tartó gyógyszertár:
Mátyás Király Patika (Csillaghegy)
1039 Budapest, Mátyás király út 2.
+36-1-240-4320
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
NON-STOP GYÓGYSZERTÁR, PILISVÖRÖSVÁR
2085 Pilisvörösvár, Fő u. 109.
+36-26-593-953
Idősellátás Gondozási Központ Tel.: +36 26 311-964
Állatorvos mindig hívható: +36 30 415 9060
Árvácska Állatvédő Egyesület +36 20 571 6502
Gyepmester +36 20 931 6948
Szentendrei köztemető Tel./fax: +36 26 310 442
Szentendrei 1-es Posta (Kossuth Lajos utca) 311 322
Szentendrei 2-es Posta (Fő tér) 505 362
Szentendrei 3-as Posta (Fehérvíz u.) 310 099

FELHÍVÁS

Szentendre Város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé
a Bükkös-patak parton levő piac
2020. február 29-től 2021. február 28-ig tartó üzemeltetésére
hrsz., cím
1038 hrsz.
Bükkös patak-Dunakanyar körút-Mátyás király
utca által határolt kialakult piactér

terület nagysága

üzemeltetési díj

pályázati biztosíték

1281 m2

2 100 000 Ft + áfa/év

50 000 Ft

A pályázatokat a Hivatal iktatójába 2020. február 18. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon tekinthető meg.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088
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Civil Ház aktív állampolgároknak

Kell egy hely! Ez a felirat állt azon a tablón,
amit a Mindenki Szentendréje Csoport képviselői vitték el január 17-én a Polgármesteri
Hivatalba, ahol a mozgalom rendezésében
Civil Kerekasztalt tartottak. Ezzel a helyi civil szervezetek régi vágyát deklarálták újra, hiszen a városban
évek óta minden egyesület, klub
vagy csoport folyamatosan azzal
szembesült, hogy találkozóikat
csak pénzért bérelhető termekben
tudják megtartani.
Az egy évvel ezelőtt alakult Mindenki Szentendréje alapítói az
október 20-án általuk rendezett
Korszakváltó Pikniken sem titkolták, hogy bíznak az új városvezetésben, most azonban még
őket is meglepte az önkormányzat gyors reakciója. Egy héttel
később ugyanis már személyesen nézhették meg a Városháza
alagsorában lévő korábbi étterem és söröző
jelenleg üresen álló vagy raktárnak használt
helyiségeit.
Lang András elmondta, mivel képviselőtársával
együtt ők is egy civil szervezet jelöltjeként kerültek be az önkormányzatba, megválasztása
óta kereste a helyet a civileknek. Így szerencsésen találkozott a Mindenki Szentendréje kezdeményezése és a városvezetés elképzelése. A
több helyiségből álló egykori pinceéttermet ő
is alkalmasnak tartja arra, hogy egyfajta inkubátorházként egyszerre akár több szervezetet
is befogadjon. A mellékhelyiségek adottak, a
fűtés megfelelő, az internet-elérhetőséget kell
még megoldani. A Civil Ház megnyitásának dátuma egyelőre attól is függ, hogy mikorra tudják
kiüríteni az ingatlant. Lang András elmondta
azt is, az egyeztetésen elhangzott a civileknek

az a javaslata, hogy a közműdíjakat ne nekik
kelljen majd fizetni.
Szimbolikusnak is tartják, hogy a Polgármesteri Hivatal nemcsak meghallgatta a kérésüket,
hanem fizikailag is befogadja a jövőben a civileket – mondta a bejárás után Mészöly Ágnes,
a Mindenki Szentendréje egyik alapító tagja.
Ugyanakkor ezt csak az első lépésnek tartják, a
hosszú távú céljuk, hogy minden városrészben
legyen egy hasonló intézmény.
A Civil Házat egy olyan közösségi térré szeretnék alakítani, ahol békésen megfér egymás
mellett több szervezet, csoportosulás és egyesület, a lényeg, hogy pártpolitikamentes, de
közéleti ügyekben aktív civilek. Előadásaikról,

alakultak. Az eseményre szóló meghívást nemcsak a szentendrei, hanem a pomázi, leányfalui
és a szigetmonostori polgármester, valamint
képviselők is elfogadták, akik a civilekkel
együtt beszélték meg tapasztalataikat például
az információáramlásról egy-egy településen.
De szóba került sok más mellett az is, hogyan
lehet széles körű legitimitást szerezni egy-egy
önkormányzati döntéshez a civil szervezetek
bevonásával.
– Attól, mert városvezetést cseréltünk, még
nem oldódott meg egycsapásra semmi. Tehát mi továbbra is tiltakozni fogunk azokban
a kérdésekben, amelyek miatt eddig is vertük
az asztalt – mondja Szulovszky István, a Civil
Kotta egyik alapító tagja, aki szerint csak az változott meg, hogy
a városvezetés hogyan viszonyul
ezekhez a problémákhoz.
A Civil Kotta a 2016-os megalakulása óta több olyan ügy miatt is
aktivizálta a szentendreieket, mint
például a Zúzmara utcai mobilátjátszóadó, a Bolgár utcai parkoló
vagy a Postás strand mellé tervezett irodaház. Ezt a fajta munkát
továbbra is folytatni akarják a lakóközösségek és más civil szervezetek segítségével. Ám pont a január 25-i konferencia sikere miatt
a jövőben a regionális ügyekben is
hallatni szeretnék hangjukat.
Szulovszky István úgy érzékeli, hogy jelen pillanatban – köszönhetően a kormányzati propagandának is – az aktív állampolgár egy üldözendő személy Magyarországon, mert beleszól
dolgokba, úgymond hozzáértés nélkül akadékoskodik. Holott az embernek alaptulajdonsága az aktivitás és a közösségbe szerveződés
– mondja a Civil Kotta alapítója. – Nem hiszek
abban, hogy 15 ember meg tudja váltani a várost. Abban hiszek, hogy a 15 ember a Városházán akkor tudja végrehajtani a programját,
ha ahhoz megszerzi a civil szervezetek és az
aktív állampolgárok támogatását. Amennyiben
nemcsak föntről szeretnének diktálni, hanem
együttműködnek is a lakossággal, akkor persze lassabban születnek meg a döntések, de a
demokrácia egy ilyen macerás dolog.
FOTÓ: MAJOR FRIGYES

A Városháza korábbi éttermét alakítják át a
szentendrei civil szervezetek rendezvényei
nek otthonává. Ez hangzott el azon a január 24-i
egyeztetésen, amelyre az önkormányzat részé
ről Lang András, a Kulturális és Civil Bizottság
elnöke, valamint Szűcs Katalin képviselő, a
bizottság tagja meghívta a TESZ, a Civil Kotta
és a Mindenki Szentendréje Csoport mellett a
diákönkormányzatok képviselőjét is.

rendezvényeikről és akcióikról pedig egymást
is értesítenék, a honlapot és facebook-oldalt is
működtető Mindenki Szentendréje már most is
több mint 150 címre kézbesíti az elektronikus
hírleveleit. Egy másik alapító tag, Csigi Judit
szerint továbbra is segíteni szeretnék a helyi
politikát azzal, hogy összehangolják és eljuttatják a civilek javaslatait a városvezetéshez,
akár oly módon is, hogy a különböző előterjesztésekhez előre elmondják a véleményüket.
Civilek a Városházán. Ezzel a címmel rendezett
a Civil Kotta január 25-én a Művészetmalomban rendhagyó konferenciát. Az előadók és
a résztvevők kisebb csoportokban folytattak
eszmecserét arról, hogyan valósulhat meg a
részvételi demokrácia a civil lakosság együttműködésével az olyan városokban, ahol civil
szervezetek képviselőiből álló önkormányzatok

Megszűnt a Szentendre Rádió

T. P.

Köszönetnyilvánítás

Sajnálattal értesültünk, hogy megszűnt a 2012-ben indult Szentendre Rádió a 91,6 FM a frekvenciajogosultság lejárata miatt, amit nem hosszabbítottak meg.
A konyhámban állandóan szólt, szívesen hallgattam a helyi híreket, programokat, történéseket
és a jó zenét, s továbbítottam családomnak, barátaimnak, nyugdíjas társaimnak. Színvonalas,
emlékezetes riportot készítettek híres emberekkel, akik itt éltek vagy élnek, művészekkel, színészekkel, sportolókkal stb, akikre méltán lehetünk büszkék, és akikről sokszor nem is tudtuk,
hogy szeretett városunkban élnek. Büszkén hallgattuk világhírű tudósok, cukrász- és szakácsművészek, a nótáskapitány stb. életéről, munkásságáról készült beszélgetéseket. Utolsó riport a
szentendrei születésű, lokálpatrióta, Munkácsy-díjas Balogh Lászlóval készült 90. születésnapján
a főtéri kiállítása alkalmából.
Ennek sajnos vége. Igaz, mint értesültem, interneten lehet hallgatni híreket és zenét, de nagyon
sokan vagyunk, akik ezzel nem rendelkezünk. Búcsúzunk abban a reményben, hogy egyszer majd
feléled a Szentendre Rádió, s még Szívküldit is küldhetek barátaimnak, mint régen.
Prohászka Tiborné
nyugdíjas

A Püspökmajor Lakótelepi
Bölcsőde gyermekei és
dolgozói nevében köszönjük
Drávucz Zsolt képviselőnek
– és apukának – az új
homokozót.
Diószegi Istvánné
intézményvezető

4

VÁROS

XXXIV. évf. | 2. szám

Véleménynyilvánító szavazás az EuroVelo hídról
2020. február 17. 8 órától március 2. 19 óráig
Lesz itt egy híd, de ki dönt? Ez a mi városunk, a mi ügyünk! Tegyünk közösen Szentendréért!
Minden 18 év feletti, szentendrei lakost várunk
a szavazásra, ahol személyi irattal és lakcímkártyával lehet szavazni.
Szavazási helyszínek:
• Ügyfélszolgálat (Duna korzó 25., Fehérház)
(02. 17.- től – 03. 02.- ig)
• H: 08:00 -20:00
• K-Sze-Cs 08:00-16:00
• P: 08:00-13:00
• Szo: 09:00-14:00
• V8 uszoda és szabadidő központ
(Kálvária út 16.)
• P: 13:30-19:00 (02. 21 és 02.28.)
• Szo: 09:00-14:00 (02.22 és 02.29.)
• H
 amvas Béla Pest Megyei Könyvtár épülete
(Pátriárka utca 7.)
• K és Cs: 16:30-19:00 (02.18., 02 20. és 02.25,
02.27.)
• Szo: 09:00-13:00 (02.22 és 02.29.)
Napi info a szavazóhelyek nyitvatartásáról:
Facebook/Szentendre Hivatalos Oldala,
www.szentendre.hu
A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÓ SZAVAZÁS
MENETE
Az EuroVelo 6 kerékpáros híd véleménynyilvánító szavazásának időtartama: 2020. február 17.,
8 óra – 2020. március 2., 19 óra. Önt a szavazási
helyszínen a Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló munkatárs fogadja, és ő bonyolítja le a voksolást.
Kérjük, hogy érvényes személyi igazolványát
és lakcímkártyáját vigye magával, mert csak
azokkal tud szavazni!

a számát, megelőzve ezzel a többszöri a
szavazást.
f. A szavazást lebonyolító munkatárs Ön felé
fordítja a szavazási tabletet.
g. Ön az 5 lehetséges válasz közül egyre kattintva kinyilvánítja véleményét. Ezt csak Ön látja.
h. Kérjük figyeljen rá, hogy a rendszer egy embernek csak egyszeri szavazást tesz lehetővé, így a szavazat leadása után Önnek már
nincs lehetősége javítani.
i. A
 rendszer és az önkormányzat munkatársa
megköszöni Önnek a részvételt.

s egy kattintással megmutatja az eredményt.
Ehhez csak a rendszer készítője és kezelője
férhet hozzá.
A rendszer egy keretrendszerben gyűjti a voksokat, teljesen anonim módon.
A rendszer senkinek a nevét nem tárolja. A
lakcímkártya számot is csak a véleménynyilvánítás idejére tárolja, megakadályozva ezzel
a többszöri voksolást. A szavazási időszak
lezártával ezeket az önkormányzat munkatársai azonnal megsemmisítik, s jegyzőkönyvet
vesznek fel róla.

Hogyan tudja a rendszer megakadályozni,
hogy valaki többször szavazzon?

A szavazás legfrissebb információit a www.
szentendre.hu-n és a Szentendre Hivatalos Oldala Facebook oldalon követhetik figyelemmel.

A voksoló lakcímkártyájának száma rögzítésre
és tárolásra kerül a véleménynyilvánítás időtartamára. A véleménynyilvánítás lezárását
követően ezek az adatok törlésre kerülnek, s
erről jegyzőkönyv is készül.
Biztonságos-e a rendszer, nem kerül illetéktelen kezekbe a voksolás eredménye?
Az online felület, melyen Ön kifejezi véleményét, az önkormányzat belső szerverén
határcsárda el, illetéktelen tehát nem férhet
1helyezkedik
hozzá.
A rendszert évek óta a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező informatikusok fejlesztik,
az Önkormányzat felelősséget vállal az időszakos adattárolás tisztaságáért.
A rendszer semmilyen adatot nem tárol külső
szerveren.
A rendszer úgy van beállítva, hogy a véleménynyilvánítás befejezésekor, március 2-án lezár,

1. Ki szavazhat?
a. Ön szavazhat, ha 18 éven felüli, szentendrei
állandó lakcímmel rendelkező állampolgár,
b. valamint ha Ön a szavazáskor a helyszínen
aláírja az általános adatvédelmi szabályzat
(GDPR) szerint készült nyilatkozatot.

Véleménynyilvánító szavazás
a kerékpáros hídról
Szentendre és Szigetmonostor között

papp sziget

spar

2. Hogyan történik a jogosultság ellenőrzése?
a. Ön egyrészt az érvényes személyi igazolványával, másrészt az érvényes szentendrei
állandó lakóhelyet tartalmazó lakcímkártyájával igazolja, hogy jogosult a szavazásra.
A szavazáshoz tehát mindkettőre szüksége
lesz.
3. A véleménynyilvánítás menete:
a. Ön belép a véleménynyilvánításra kijelölt
helyiségbe.
b. Aláírja a GDPR nyilatkozatot.
c. Bemutatja a személyazonosításra alkalmas
okmányát, mellyel igazolja magát az szavazást lebonyolító, közszolgálati jogviszonnyal
rendelkező munkatársnak.
d. Bemutatja a lakcímkártyáját is, ezzel igazolva, hogy szentendrei lakos.
e. A szavazást lebonyolító munkatárs ellenőrzi
az Ön lakcímét és rögzíti lakcímkártyájának

SZAVAZÓLAP

4

belvárostól délre

A belvárostól délre eső híd esetében csak
közelítően jelöltük meg a helyszínt!
A pontos helymeghatározáshoz
környezetvédelmi hatósági vizsgálat szükséges.
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A hídhelyszínek előnyei, hátrányai
1. Határcsárda lehetséges hídhelyszín
• Előnyök:
– környezetvédelmi engedélyt kapott
– nem érinti Szentendre belvárosi látképét
– van tömegközlekedési kapcsolata a Volánbuszhoz
– a híd az ártérben haladó kerékpárútra csatlakozik
(melynek forgalmát árvíz idején a 11-es útra terelnék)
• Hátrányok:
– ellehetetleníti a Duna szabad megközelítését
– a hídhoz kapcsolódó kerékpárút forgalmát dél felé a
Duna korzóra vezeti rá
– a híd 6 méter magasságban éri el a partot, levezetése
bonyolult, és valószínűleg érinti a környező ingatlanokat
– a hídfő építéséhez és a meglévő kerékpárút szélesítéséhez sok fát kell kivágni az ártéri ligeterdőben (mely
Natura 2000 terület)
– A Határcsárda a NIF véleménye alapján elbontásra
kerül
2. Rév utca lehetséges hídhelyszín
• Előnyök:
– ha a híd valóban jól illeszkedik a tájba és a városképbe, és igényesen kivitelezett, akkor turisztikai látványosság lehet
– a sziget gyalogosan és kerékpárral is gyorsabban,
közvetlenül elérhető
• Hátrányok:
– a kerékpárforgalom a Duna korzót szeli át, várhatóan
súlyos gyalogos-kerékpáros konfliktusokat generálva
– a Duna korzóra vezetett nemzetközi kerékpárút veszélyezteti a Duna és a korzó élő kapcsolatát
– a híd a partot 4,6 méter magasan éri el a környezeti
hatástanulmány szerint, ám – a NIF friss álláspontja
szerint – van olyan megoldás, amivel ez akár 2 méter
alá is mehet
– erős beavatkozás a város és a folyó harmonikus kapcsolatába, a tájképbe
– a másodfokú szakhatósági vélemény szerint, a szigetmonostori vízbázis miatt, ide nem adható ki környezetvédelmi engedély, bár a NIF Zrt., szerint a jogerős
szakhatósági döntés még megmásítható
3. Pásztor rév lehetséges hídhelyszín
• Előnyök:
– ha a híd valóban illeszkedik a tájba és a városképbe,
turisztikai látványosság lehet
– a sziget gyalogosan és kerékpárral is gyorsabban,
közvetlenül elérhető
• Hátrányok:
– a kerékpárforgalom a Duna korzót szeli át, várhatóan
súlyos gyalogos-kerékpáros konfliktusokat generálva
– a Duna korzóra vezetett nemzetközi kerékpárút veszélyezteti a Duna és a korzó élő kapcsolatát

Mi az a véleménynyilvánító
szavazás?
Az új városvezetés választási ígéretében szerepelt, hogy
bevonja a szentendreieket az őket érintő döntésekbe. A
döntéselőkészítési folyamatba bevonás kulcseleme az
volt, hogy feltártuk és feldolgoztuk a híd ügy előzményeit,
mindezt igyekeztünk a lehető legközérthetőbb formában
közzétenni. Előbb tájékoztattunk tehát, és csak ezt követően kérjük ki a szentendreiek véleményét.
A véleménynyilvánító szavazás az emberek véleményének
megkérdezése, de több, mint pl. egy kétmillió forintba kerülő reprezentatív közvéleménykutatás. Sőt, annál erősebb,
azért is, mert nem véletlenszerűen kérdezzük meg – egy
reprezentatív minta alapján – a város lakóit, hanem lehetőséget biztosítunk arra, hogy mindenki, aki véleményt
akar nyilvánítani és beleszólni a közügyek eldöntésébe,
megtehesse ezt.
A véleménynyilvánító szavazás nem ügydöntő népszavazás, ami jogszabályban meghatározott keretek között,
jól körül határolható és egyszerű döntési helyzetekre alkalmazható. A városvezetés azért kezdeményezte ezt a
véleménynyilvánítási formát, hogy lehetőséget adjon a
szentendreieknek arra, hogy a lehetséges hídhelyekről
állást foglalhassanak. A városvezetés a véleménynyilvánító szavazás lezárása után, ennek figyelembevételével
kíván dönteni.

Miért nem népszavazás?
A helyi népszavazás menete az elindításától a választási
szervek jóváhagyásán és a kiíráson túl, a jogerős eredményig hosszú hónapokig is eltarthat. Ez a folyamat – a
jogorvoslati kezdeményezések nélkül is – legalább fél
évig elhúzódik, erre azonban az illetékes kormánybiztos,
Révész Máriusz és a beruházó sürgetése miatt már nincs
elegendő idő.

– a híd a partot 4,6 méter magasan éri el a környezeti
hatástanulmány szerint, a levezetése 75 méter hosszú
rámpa vagy lift
– durva beavatkozás a város és a folyó harmonikus
kapcsolatába, a tájképbe
– a másodfokú szakhatósági vélemény szerint, a szigetmonostori vízbázis miatt, ide nem adható ki környezetvédelmi engedély, bár a NIF Zrt. szerint a jogerős
szakhatósági döntés még megmásítható
4. A Belvárostól délre lévő lehetséges hídhelyszín
• Előnyök:
– a kerékpárforgalom elkerüli a Duna korzót
– a híd levezetéséhez kapcsolódó kerékpárút sem
vágja el a Duna korzót a folyótól
– a többi hídhelyszínhez képest közelebb vannak a
tömegközlekedési kapcsolatok (HÉV, busz)

– megépülhet közben a Kisoroszi híd, és annak a tervezési, kivitelezési tapasztalatai jól hasznosíthatók
lesznek majd a szentendrei hídprojekt előkészítése
során
– lesz idő arra, hogy egy építészeti ötletpályázatot
kiírjon a beruházó és a város közösen, mely garancia
arra, hogy egy igényes, városképi szempontból is jó
megoldás szülessen
– turisztikai látványosság
– a hídra költhető forrásigény jobban tervezhető lesz,
és az uniós forrásokból akár több is rendelkezésre
állhat, mint egy 2023-ig megvalósítandó projekt esetében
– a kerékpáros- és gyalogos közlekedés együttélését
könnyebb lesz megoldani, mint egy belvárosi hídhelyszín esetében
– ez a hídhelyszín már szerepelt egy korábbi, szigetmonostori rendezési tervben
• Hátrányok:
– ma még alig megbecsülhető ideig kitolódna a
Szentendre és Szigetmonostor közötti hídkapcsolat
megvalósítása
– a hídfő és levezető útvonalának építése jelentősen
érinti az ártéri ligeterdőt (ami Natura 2000 terület), és
ezt nyilván a hatósági engedélyezési eljárásban komoly
súllyal veszik majd figyelembe
– ennek a hídhelyszínnek az engedélyeztetése nem fér
bele a jelenlegi projekt határidejébe, ezért csak később,
2023 után tud megvalósulni
– hosszabb útszakaszon érinti a vízbázist, mint a többi
helyszín
– bizonytalanság, hogy mikor és milyen mértékben
állnak majd rendelkezésre uniós és hazai források a
híd projekt megvalósításához
5. Ne legyen kerékpáros híd
• Előnyök:
– ha nem épül híd, akkor nincs beavatkozás a városképbe, tájképbe
– nem generál további dinamikus lakosságszám-növekedést sem a szigeten, sem a térségben az új közlekedési kapcsolat elmaradása, vagy távolabbi jövőbe
kerülése
– nem gyorsul fel a szigeti ökoszisztéma egyensúlyának romlási folyamata
– felgyorsítaná a vízi közlekedési kapcsolat újragondolását a térségben, ami újfajta turisztikai élmény
lenne
– megnyílik az út a közlekedési kapcsolat újragondolása és egy új térségi együttműködés előtt, és ehhez – jó
eséllyel – európai uniós fejlesztési források is megpályázhatók lesznek
• Hátrányok:
– akkor is a Duna korzón menne át a kerékpáros forgalom, ha egyáltalán nem épül híd
– távoli jövőbe tolódna egy új közlekedési kapcsolat
megvalósítása Szentendre és a Szigetmonostor között
– nem lenne az EUROLVELO 6-os nemzetközi kerék
párút részeként hídkapcsolat a két település közelében,
ezért más megoldást kell majd keresni a térségben kerékpározni kívánók jogos igényére
– a szigetmonostoriak által várt gyalogos-, kerékpáros-, valamint e-busz kapcsolatot is biztosító híd meghiúsulása miatt – ha nem történik meg a közlekedési
kapcsolatok újragondolása a térségben – a közlekedési
helyzet tovább romlik
– elmaradna hídtól várt turisztikai attrakció
– jelentős európai uniós fejlesztési összegektől esne
el a térség
– kedvezőtlenül befolyásolná a térségi kapcsolatokat
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Városházi hírek

2020 első képviselő-testületi ülését január 22-én, szerdán délután
tartották a Városházán, 17 napirendi pont tárgyalásával. Az ülés olvasási
szünettel kezdődött, hogy a képviselők tanulmányozni tudják a két
sürgősségi indítványt, illetve az interpellációra adott válaszokat.

Sürgősségi indítványok
• Fülöp Zsolt polgármester felhatalmazást kapott, hogy a jogszabály melléklete szerinti tartalmú megállapodást az önkormányzat és a Pest
Megyei Kormányhivatal között aláírhassa az építési igazgatási feladatok átadásáról, mivel az
új rendelkezések szerint 2020. március 1-jétől
az önkormányzatok helyett a kormányhivatalok
látják el ezeket a feladatokat.
• A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Közalapítvány alapító okiratának módosítására
a korábban delegált tag, Lang András visszalépése miatt volt szükség. A testület Hernádi
Krisztina képviselőt választotta meg a közalapítvány kuratóriumi tagjának.

Interpellációk
Az Eurovelo 6 kerékpárút-fejlesztésével kapcsolatos interpelláció arra hívta fel a polgármester
figyelmét, hogy ha január 31-ig nincs döntés a
hídhelyszínnel kapcsolatban, akkor veszélybe
kerülhet a projekt megvalósítása. A másik interpelláció a városi honlapra feltett, a korábbi
ciklusban kötött szerződések anonimizálására
vonatkozott. Az interpellációkra adott válaszokat a testület elfogadta.

Vagyonnyilatkozatok
Elfogadta a testület a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság beszámolóját a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ellenőrzéséről.
Az önkormányzati törvény értelmében a képviselők a megválasztásuktól, majd ezt követően
minden év január 1-jétől számított harminc napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.
Az SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat)
alapján a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a polgármester, az alpolgármester és az
önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését. A bizottság
megállapította, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja határidőben eleget tett kötelezettségének, és a nyilatkozatok formai szempontból
megfelelőek.

SZMSZ-módosítás
Az SZMSZ módosítására a városfejlesztési tanácsnok megválasztása miatt került sor. A testület a feladattal Szegedi István képviselőt bízta
meg, illetve döntött a külkapcsolati tanácsnok
tisztség létrehozására is, akinek megválasztására a rendelet hatályba lépését követően lesz
lehetőség.

Intézményvezetői pályázatok
• Dr. Pázmány Annamária, a Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei jelenlegi vezetője
2019. december 31. napjával lemondott megbízatásáról, ezért a korábbi képviselő-testület pályázatot írt ki az intézmény vezetésére, amit az

új képviselő-testület decemberben eredménytelennek nyilvánított, és most új pályázatot írt ki
bővített tartalommal, melynek véleményezésére
dr. Schramm Gábor jegyzőt, valamint a Közalkalmazotti Tanács elnökét és a Pest Megyei
Orvosi Kamara által delegált tagot bízták meg.
Pázmány Annamária megbízatását március 31ig – a pályáztatás várható időtartamára – meghosszabbították.
• A Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója,
Gulyás Gábor ötéves megbízatása május 31.
napján lejár, ezért a testület pályázatot írt ki a
múzeumigazgatói álláshely betöltésére, egyúttal döntött egy szakmai bizottság létrehozásáról a pályázatok véleményezése érdekében.
A bizottság tagjai: Lang András, a Kulturális,
Oktatási és Civil Bizottság elnöke, dr. Végh
Katalin, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének ügyvezetője, Kassai Hajnal, az EMMI
Múzeumi Főosztályának vezetője, Vincze Ottó
Munkácsy-díjas képzőművész és Mélyi József
művészettörténész. A testület – a bizottság véleményét mérlegelve – az áprilisi ülésén dönt a
vezetői megbízásról.
• A testület felmentette tisztségéből Wildnert
Mártont, a V8 Uszoda és Szabadidő Központ
igazgatóját, akinek a törvény szerint a 60 napos
felmondási idő felét kell ledolgoznia. A felmondási idő letöltése és az állásra kiírt pályázat
elbírálása közötti átmeneti időszakra az ügyvezetői feladatok ellátásával az önkormányzat
jogtanácsosát, dr. Mérész Katalint bízták meg.

Helyettesítés
Az önkormányzati törvény értelmében a polgármestert a társulási üléseken az alpolgármester
helyettesítheti. Abban az esetben, ha mindketten akadályoztatva vannak, a képviselő-testület
felhatalmazhat egy-egy személyt a képviseletre.
A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás esetében a helyettesítésre
Mandula Gergely, a Városi Szolgáltató Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója, a Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
esetében pedig dr. Mérész Katalin, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jogtanácsosa
kapott jogosultságot.

Csatlakozás a FAÖT-höz
A testület döntése értelmében Szentendre önkormányzata csatlakozik a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz (FAÖT), melynek célja és feladata a közös érdekérvényesítés,
a közös gondolkodás és a tapasztalatcsere az
összehangolt fejlesztések érdekében, különösen a közlekedés, a közbiztonság, a turisztika és
a katasztrófavédelem területén. A FAÖT tagjai
a főváros vonzáskörzetében lévő települések:
Alsónémedi, Budakeszi, Csömör, Diósd, Ecser,
Gyál, Halásztelek, Kistarcsa, Nagykovácsi,
Pécel, Pilisborosjenő, Remeteszőlős, Szigetszentmiklós és Törökbálint. Ezek a települések
hasonló infrastrukturális gondokkal küszködnek

a lakosságszám emelkedése miatt. A társulás
feladatainak ellátásához a tagok tagdíjat fizetnek, melynek összege 10 Ft/lakosságszám/év,
ami városunk esetében évi 280 400 Ft-ot jelent.
Szentendre csatlakozása legkorábban 2020.
augusztus 1. napjával történhet meg, mivel a
tagtelepüléseknek jóvá kell hagyniuk a Társulási
Megállapodás módosítását. A Társulási Tanácsban az önkormányzatot Fülöp Zsolt polgármester képviseli, akadályoztatása esetén Pilis Dániel
alpolgármester, egyidejű akadályoztatásuk esetén pedig Szegedi István. A határozati javaslat
szerint a polgármester évente beszámol az ott
végzett munkáról.

Szerződésmódosítás
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a köz- és
gyermekétkeztetési nyersanyag beszerzése
érdekében két évre szóló adásvételi szerződést
kötött a pékáru szállítására a Kalács Kft.-vel
2018-ban, ami 2020. júniusában jár le. A szállító
azzal a kéréssel fordult a Városi Szolgáltatóhoz,
hogy idén január 1-jétől engedélyezzen 10%-os
áremelést, mert a jelenlegi árak veszélyeztetik
a pékség működését. Az ellátás biztonsága érdekében a VSZN Zrt. 6,8% emelést javasolt, amit
a pékség és a testület is elfogadott. A többletköltség előreláthatóan 612 ezer Ft + áfa lesz,
ami a Városi Szolgáltató költségvetését terheli.

Környezettudatos
hulladékgyűjtés
A testület 2019 tavaszán a takarékos és jogszerű lakossági hulladékgyűjtés ösztönzése érdekében felkérte a Városi Szolgáltató NZrt.-t a nem
szerződött (és nem fizető) hulladéktermelők,
illetve az előfizetéshez képest nagyobb edényméretet használó ügyfelek felderítésére. Ezen
felül az önkormányzat térítésmentesen biztosított 60 literes gyűjtőedényt azoknak a szentendrei fogyasztóknak, akik a nem szabványos 50
literes hulladékgyűjtő edényüket szabványosra
kívánták cserélni: a 4,5 millió Ft keretösszegből
több mint négyszáz edény cseréjére került sor.
A Városi Szolgáltató eddig a 627-ből 116 utcában ellenőrizte a hulladékgyűjtő edényeket: a
tapasztalatok alapján átlagosan 10,2% az eltérés
az előfizetések és a ténylegesen elszállított literek arányában. Az ellenőrzést idén is folytatják.
(Bővebben a 7. oldalon)

Rendeletmódosítás
Módosították a képviselők a védett övezetekbe
történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati
rendeletet három ponton. A módosítás egyrészt
lehetőséget biztosít a rugalmas ügyintézésre
a védett övezetekbe való behajtásra rendkívüli
helyzetekben, pl. hibaelhárítás esetén, ugyanis
jelenleg ez öt munkanapos ügyintézési határidővel történik. Másrészt szabálysértésnek minősít
egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos magatartásokat (pl. közterületen lévő díszburkolat,
zöldterület, sétányok, játszóterek rendeltetéstől
eltérő módon való használatát). A harmadik módosítás lehetővé teszi, hogy eljárást indítsanak
azokkal szemben, akik a közterületi díszburkolatokat, zöldterületeket (virágágyásokat), sétányokat, játszótereket a rendeltetésétől eltérő
módon használják, például kerékpárral, motorral
vagy gépjárművel áthajtanak ezeken a területeken. (Bővebben a 7. oldalon)
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Hulladékgyűjtés – nem a bírságolás a cél
A képviselő-testület tavaly tavasszal döntött a
környezettudatos, takarékos és szabályos lakossági hulladékgyűjtés ösztönzéséről. Ennek
érdekében az önkormányzat térítésmentesen
biztosított 60 literes gyűjtőedényt azoknak a
szentendrei fogyasztóknak, akik a nem szabványos 50 literes hulladékgyűjtő edényüket 60
literesre kívánták cserélni. Másrészt megbízta
a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, hogy tegyen intézkedést a nem szerződött – vagyis nem fizető – hulladéktermelők felderítésére, akik nem az előfizetésüknek
megfelelő edényméretet használják.

Gyűjtőedények cseréje
A gyűjtőedények beszerzését, a csere lebonyolítását a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.
végezte, melynek költségeire az önkormányzat
4 millió Ft-ot különített el. A csere során 397 darab 60 literes gyűjtőedényt adtak át térítésmentesen azoknak, akik 50 literes gyűjtőedénnyel

rendelkeztek. A keretösszeg kimerülése után a
képviselő-testület további 500.000 Ft-ot különített el erre a célra, így a 2019 tavaszán elkezdett akció során összesen 409 darab edényt
cseréltek le szabványos méretűre.

Szerződések és edényméretek
ellenőrzése
A Városi Szolgáltató 2019-ben megkezdte a
hulladékgyűjtő edények méretének ellenőrzését is, hogy megfelelnek-e az előfizetésben
szereplő méretnek. Ha az ellenőrzés során eltérést tapasztalnak, a helyszínen jegyzőkönyvet
és fotódokumentációt készítenek, valamint
az érintett edényre felragasztanak egy sárga
színű figyelmeztető matricát. Ezt követően az
edénytulajdonosnak 30 naptári nap áll rendelkezésre, hogy megszüntesse a jogsértést. Ha
ez nem történik meg, és az újabb ellenőrzés
során a VSZ munkatársai továbbra sem a méretnek megfelelő matricát látják az edényen, a

Rugalmasabb ügyintézés,
szigorúbb szabályozás
A képviselő-testület a januári ülésen döntött a
védett és korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról – a változások három
területet érintenek. A módosítások megteremtik a szankcionálás lehetőségét is, melynek
eredményeképpen a jogellenes magatartások
száma várhatóan csökkeni fog.

Rendkívüli helyzetek
A rendelet hiányossága volt, hogy nem tartalmazott rendelkezéseket a rendkívüli helyzetekre, például azokra az esetekre, amikor egy
meghibásodás miatt azonnali hibaelhárításra van szükség a védett övezetben – eddig
ugyanis a behajtási-várakozási hozzájárulást
minden esetben öt munkanapos ügyintézési
határidővel állították ki. A módosítás értelmében az igénylőnek lehetősége nyílik jelezni,
hogy rendkívüli helyzet áll fenn, így az eljárás-

sal kapcsolatos költségeket utólag – három
napon belül – is fizetheti. Az igénylőnek igazolnia kell a rendkívüli helyzet fennállását, az
ezt alátámasztó dokumentumokat (pl. számla)
be kell mutatnia a Városi Ügyfélszolgálaton. Ha
a kérelmező a díjat nem fizeti meg, vagy nem
tudja igazolni a rendkívüli helyzet fennállását,
pótdíjazási eljárásra kerül sor. A módosítás
2020. április 1-jén lép hatályba.

Köztisztaság
A másik módosítás a közterületek egyes rendeltetésellenes használatát szabályozza. Szabálysértésnek minősülnek: a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés megkötésének elmulasztása, a hulladéknak
a rendelettel ellentétes módon való kihelyezése, nem a rendszeresített hulladékgyűjtő edény
használata, a hulladékfajta szerinti elkülönítési
kötelezettség megszegése, valamint a többlet-

Fák dőltek ki a viharos szélben
Február 4-én, a viharos időjárást
követően közel száz esetben kellett beavatkozni a tűzoltóknak Pest
megyében. Ebből nagyon sok esetben Szentendrén és a mellette lévő
településeken okozott gondot az
erős szél. Szentendrén a Kovács
László utcában egy 20 méter magas fa vezetékre, úttestre dőlt, a
Pomázi úton egy 12 méter magas
fa úttestre dőlt, Tegez utcában
egy 8 méter magas fa úttestre
dőlt, Szentlászlói úton egy 15 méter magas fa veszélyes megdőlt,

Bükkös-parton egy fa villanyvezetékre dőlt, a Csóka utcában egy 15
méter magas fa másik fára dőlt,
a Csalogány utcában egy 7 méter
magas fenyőfa épület felé dőlt, és
a Barcsay Jenő téren 12 méter magas fa kerítésre dőlt. Szentendrén
kívül Tahitótfaluban, Leányfalun,
Szigetmonostoron avatkoztak be
a szentendrei hivatásos tűzoltók.
A hivatásos tűzoltók munkáját nagyon sok esetben a szentendrei,
leányfalui önkéntes tűzoltók is
segítették.

címet átadják a Hatósági Irodának az ügyintézés érdekében. 2019-ben erre 15 alkalommal
került sor.
Szentendre közigazgatási területén 627 olyan
közterület (út, utca, tér, stb.) található, ahol hulladékgazdálkodási közszolgáltatást vesznek
igénybe. Mostanáig 116 utcában történt ellenőrzés, vagyis az utcák 18,6%-ában. Az eddigi
tapasztalataink alapján átlagosan 10,2% az
eltérés az előfizetések és a ténylegesen elszállított literek arányában. Az ellenőrzés során találtak olyan gyűjtőedényeket is, melyre
egyáltalán nem volt előfizetése az ügyfélnek.
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. idén is folytatja az ellenőrzéseket, a rendelkezésre álló
kapacitása függvényében. A városvezetés kéri
az ingatlantulajdonosokat, hogy figyeljenek a
szabályok betartására, és az elszállított hulladékmennyiség alapján fizessék a szemétszállítás díját, mert városunkban a szemétszállítás ráfizetéses, és az évi kb. 100 millió Ft-ot az
adófizetők pénzéből kell kigazdálkodni.
hulladék jelzetlen zsákban történő kihelyezése.
A módosítás megteremti annak a lehetőségét,
hogy a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság
munkatársai helyszíni bírságot szabjanak ki
ezekben az esetekben. Ezem módosítás 2020.
március 1. napján lép hatályba.

Zöldterületek,
játszóterek védelme
A harmadik módosítás lehetővé teszi, hogy
eljárást indítsanak azokkal szemben, akik a
közterületi díszburkolatokat, zöldterületeket
(virágágyásokat), sétányokat, játszótereket a
rendeltetésétől eltérő módon használják, például kerékpárral, motorral vagy gépjárművel
áthajtanak ezeken a területeken. A helyszíni
bírság összege – a cselekmény súlyosságától függően – 5 ezertől 50 ezer Ft-ig terjedhet.
A korábbi gyakorlattól eltérően és a nagyobb
hatékonyság érdekében a bírságolás a Hivatal Hatósági Irodájától átkerült a Rendészeti
Igazgatóság feladatkörébe. A szankcionálásra
vonatkozó szabályozás két lépcsőben, 2020.
március 1. illetve 2020. május 1. napján lép
életbe. A lakosság részére a változásokról
részletes tájékoztatást készítünk.

Az időjárási előrejelzéseket nyomon követni az Országos Meteoro
lógiai Szolgálat honlapján a http://
met.hu) címen lehet. Az aktuális
útviszonyokról a Magyar Közút
információs portálján, a http://
utinform.hu/-n olvashat. Kérjük,
figyeljék közleményeinket.
A védekezéssel kapcsolatosan az
alábbi linken tájékozódhatnak: https://katasztrofavedelem.hu/291/
katasztrofatipusok-szelvihar
Forrás: Csámpai Attila tű. százados,
megyei szóvivő, Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fotó: BM OKF médiaszerver/
PMKI Szentendre HTP
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Merjünk életet menteni!
Sokkoló az adat: évente mintegy 25 ezren halnak Magyarországon
hirtelen szívhalált, és legfeljebb 7 százalékuk éli túl. Az azonnali
újraélesztés elkezdése azért nagyon fontos, mert a túlélés esélye
percenként 7-10%-kal csökken. Nemrégiben Szentendrén is történt
egy eset, amely ugyan szerencsésen végződött, de nem tudhatjuk,
mikor kerülünk olyan helyzetbe, hogy szükség lenne az újraélesztés
„tudományára”.

Egy bátor gimnazista lány
Olvasónktól kaptuk a hírt egy szerencsére jól
végződött esetről. Január közepén, az esti
órákban történt, hogy a HÉV-ről leszállt egy
fiatal lány, majd hirtelen rosszul lett és összeesett. Egy, a közelében lévő gimnazista lány
rögtön tudta, hogy mit kell ilyenkor csinálni: hívta a mentőket, megnézte, hogy a beteg milyen
állapotban van, van-e légzése, majd a mentők
kiérkezéséig felügyelt rá, illetve arra is, hogy a
körülötte összegyűlt utasok kellő távolságban
legyenek. Szerencsére újraélesztésre nem volt
szükség. Később a mentősök és az állomásfőnök is gratulált az ügyes elsősegélynyújtónak
bátorságáért és határozott fellépéséért.
Utóbb kiderült, a középiskolás lány azért tudta ilyen jól kezelni a helyzetet, mert korábban
elvégzett egy tanfolyamot, és édesanyja tagja
a Templomdombi Iskola Devils csapatának,
amely bronzérmes lett az országos elsősegélynyújtó versenyen 2017-ben.

Újraéleszteni mindenkinek
tudnia kell(ene)!
Hasonló hírek hallatán talán többünk fejében
megfordul, hogy mit tennénk mi ilyen esetben.
Lenne-e bennünk elég mersz vagy tudás, hogy
odamenjünk egy esetleg ájult emberhez, és
szükség esetén újraélesztést végezzünk? A
szakemberek szerint ennek már középiskolás
kortól alaptudásnak kellene lennie, mert megfelelő képzés után egy tizenéves is képes tökéletesen kivitelezni a szakszerű, alapszintű új-

mert leállt a légzése és a szíve is. Egy vásárló
sietett a segítségére, és a mentők telefonos
útmutatása alapján neki és több önkéntesnek
sikerült újraéleszteni a fiatal nőt. Az önkéntesek a Szív City tagjai voltak.
A Szív City – amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Resuscitatiós Társaság
alapított – olyan virtuális közösség, amelynek
önkéntes tagjai készek megmenti a keringésleállás áldozatait köztéren. A Szív City app letöltésével és a regisztrációval vállalják, hogy ha a
közelükben megáll valakinek a szíve, az Országos Mentőszolgálat riasztására a helyszínre
sietnek, és a mentő megérkezéséig elkezdik
az újraélesztést.

Defibrillátorok Szentendrén

raélesztést. A tapasztalatok szerint ugyanis az
esetek 90 százalékában felkészületlenségünk
és félelmünk miatt meg sem próbálunk segíteni, így mire kiér a mentő, a betegnek kevesebb
esélye marad az életben maradásra. Évente
mintegy 25 ezren halnak Magyarországon hirtelen szívhalált, és legfeljebb 7 százalékuk éli
túl. A hirtelen szívhalál túlélésére az egyetlen
esély, ha van valaki a közelben, aki azonnal meg
tudja kezdeni a keringés fenntartását a mellkas
nyomásával. Az első öt perc kritikusnak számít,
a túlélési esélyt minimum a négyszeresére, de
akár a tízszeresére is növelheti, ha azonnal
elkezdik a szakszerű újraélesztést. Az első
fontos dolog, ami valóban sokak életét megmentheti, hogy egyáltalán képesek legyünk
felismerni a keringés összeomlását, és ennek
fennállása esetén rutinszerű legyen mindenki
számára, hogyan kell az újraélesztést végezni.

Szív City
Bárhol, bármikor és bárki kerülhet hasonló
helyzetbe. Január 27-én például egy országos
hírportál számolt be arról, hogy egy üzletközpontban váratlanul összeesett egy 22 éves nő,

Az elsősegélynyújtás hasznos eszköze a defibrillátor, de azt tudni kell, hogy használata nem
pótolja az újraélesztést. Szentendrén 2009ben helyezték ki az első újraélesztő készüléket
a HÉV végállomáson, a másodikat 2015-ban a
szakorvosi rendelőintézet bejáratánál, a lépcsőfeljárónál.
A defibrillátort laikusok is bátran használhatják,
ugyanis „kommunikál” az elsősegélynyújtóval.
Bekapcsolás után a készülék öntesztet végez,
majd figyelmeztet az elektródák felhelyezésére.
Ilyenkor szabaddá kell tenni a beteg mellkasát,
és az öntapadó elektródákról a védőfóliát eltávolítva a beteg mellkasára kell ragasztani a
megfelelő pozícióban. A készülék elemzi a beteg
szívműködését, EKG-t készít, és az eredmény
alapján dönt helyettünk. Jelzi, ha szükséges
a sokk adása. Ebben az esetben újabb üzenet
érkezik, hogy meg kell nyomni a villogó, vagyis
a sokk gombot. Az ütés során hirtelen összerándul a beteg, majd a készülék visszaigazolja
a beavatkozást. A sokk leadása után két percig
folytatni kell az újraélesztést, és ha nem térnek
vissza az életjelenségek, meg kell ismételni a
defibrillálást. Ha a készülék a „sokk nem javasolt” üzenetet küldi, akkor folyamatosan végezni
kell az újraélesztést a mentők megérkezéséig,
és kétpercenként megismételni az elemzést.
Merjünk életet menteni!
N. E.

Gazdikeresőnk – REX
Rex egy bűbájos, 9 év körüli, középtermetű, német juhász jellegű keverék
úrfi. Az uraság egy hajléktalantól került hozzánk a nyáron, aki a puszta közepén, láncra kötve tartotta rémes körülmények között társával, Morgóval
együtt, aki azóta szintén a menhely védence. Rex és Morgó szerencséje egy
kedves szomszéd nem bírta nézni, ahogy velük bántak, és mindent megtett
a kimenekítésükért.
Bekerülésük óta kiderült, hogy Rex a kora ellenére lelkes, mozgékony és nagyon barátságos gyerekkel, felnőttel egyaránt. Igazi családi kutya. Mindene
a simogatás, a séta, miközben olyan ártatlanul néz az emberre, hogy azonnal
haza akarod vinni.
A mi Rexünk kan kutyákkal kakaskodik, elvégre ő a férfi a pusztán, szukákkal
pedig válogatós. A macskákkal közömbös. Szerető gondoskodással és odafigyelő neveléssel
ezek leküzdhetőek.
Az úrfinak semmi másra nincs szüksége, mint egy szerető családra, akik megmutatják végre neki,
hogy milyen is boldogan, szeretetben élni. Akkor talán ezek a szomorú szemek is megtanulnának
mosolyogni.
Ha úgy gondolod, hogy te vagy Rex álomgazdija, akkor írj, hívj minket!
Ha támogatnád Rexet, megteheted: ADHAT VONALon: 13600/64 vagy
Számlaszámunkon: 647000076-10006234, a közlemény rovatba írd, hogy REX
L-o
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Helytörténeti vetélkedő, kicsit másképp
Ma, amikor a kor celebjei, az influencerek és a helyi
értékek látszólagos erodálódása egyre rémisztőbb
jövőképet vetít elénk, ambivalens érzések kerítik hatalmába az embert. Vajon a globalizáció megszünteti
majd a helyi kultúrákat is? Vagy talán éppen fordítva
történik majd minden, és egy „nyitott világban valamennyi értékes és túlélésre méltó részük megtalálja
majd azt a termékeny talajt, amelyen virágba borulhat?” Erre a válasz még bármelyik alternatíva lehet,
de egy semmiképpen, a tétlenség. Ez ismerte fel a
szentendrei önkormányzat, amikor hosszú szünet után
ötödik éve újra indított helytörténeti vetélkedőt a város
tanulói számára, amely ebben az évben is folytatódik.
Most a nyolc városi általános iskolából a hetedik
és nyolcadik osztályos tanulókból álló csapatokat
hívják versengésre. Az elmúlt félévben már volt egy
forduló, amelyet nemsokára két újabb követ február
25-én és április 7-én. Ennek újdonsága lesz, hogy a
verseny bonyolításába bekapcsolódnak a város kulturális intézményei is. Közöttük a Ferenczy Múzeum
Centrum, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, a

MANK, az Offline Center, a Szerb Egyházi Múzeum
és a szentendrei nemzetiségi önkormányzatok is.
Így a vetélkedő tematikája is egy kissé bővül, mert
nem csak a városnak a régmúlttól napjainkig tartó

történetéből lesznek kérdések és feladatok, hanem a szentendrei „őshonos” nemzetiségekről is.
Persze ne gondoljanak „világrengető dolgokra”, de
olyanokra igen, hogy néhány állomáson nemzetiségi anyanyelvükön köszöntik majd a csapatokat a
nemzetiségek képviselői. Ahol majd nemcsak azt

kell megmondaniuk, hogy melyik szentendrei nemzetiség nyelvét hallották, de arra is válaszolniuk kell
majd, hogy az ott bemutatott táncok közül melyik
milyen szentendrei nemzetiségé. Természetesen
lesznek évfordulós feladatok is. Így aztán a felkészülésben érdemes lesz erre is figyelnie annak, aki
nyerni akar. Lesz olyan állomás, ahol kóstolással kell
felismerniük a versenyzőknek, hogy melyik szentendrei nemzetiség tipikus étele az, amit megkóstoltak, és nem árt az sem ha tudják, hogy éppen kinek a
kiállítása nyílt a napokban és melyik sikeres kiállítás
zár be a két forduló között. Nyolc csapat négy útvonalon halad majd mindkét fordulóban, ugyanazokat
az állomásokat érintve. Állomásról, állomásra zene,
utcaképrészletek és festmények fotói, tipikus szentendrei köztéri tárgyak, szobrok, kutak, gyámkövek
és épületfotók segítségével navigálva juthatnak el.
S hogy végül az iskoláknak felajánlott pénzjutalom
lesz-e a siker mércéje vagy ennél több, valami más,
kevéssé kézzelfogható, amelyet Eötvös József így
fogalmazott meg. „Az egész hazát csak eszmében
foghatjuk fel, s így azon szeretet, mellyel az egyes
falujához vagy környékéhez ragaszkodik, tulajdonképp azon kapocs, mely őt a hazához köti.”

Kul-Túra irodalmi barangoló
A VSZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjaival a 2019/2020-as tanév első
félévében remek élményekkel gazdagodtunk, és a
magyar kultúra kiemelkedő személyiségeinek emlékhelyeit kerestük fel.
Szeptember 5-én Móricz Zsigmondra emlékeztünk
Leányfalun a 11.V osztállyal Péter Zsuzsanna társaságában egy meghitt koszorúzás keretében, melyet
egy rendhagyó irodalomóra követett.
Szeptember 13-tól 16-ig nemzeti emlékhelyünkön:
Egerben töltöttünk el néhány napot a 13.V osztállyal
és osztályfőnökükkel.
Szintén szeptemberben Gyulai Pál Emléktúrán vettünk részt a 11.V osztályos tanulókkal, és ezután
abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy
megtekinthettük a Gyulai-villát Leányfalun.
Szeptember 27-én a 12.V osztállyal a Petőfi Irodalmi Múzeumban részt vettünk E. Csorba Csilla: Ady
Párizsa előadásán, a fotótárlaton. Itt néztük meg
„Ady 100” halálához kapcsolódó, Istenhez hanyatló
árnyék című kamarakiállítást. Ezután átsétáltunk
az Ady Emlékmúzeumba: Ady és Csinszka közös
otthonába. Ez szintén nagyon szép nap volt.
A 170 éve eltűnt Petőfi Sándor nyomában jártunk
a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokkal 2019.
októberben: Kiskőrösön, Dunavecsén, Szalkszentmártonban.
Alföldi túránkat Szegeden folytattuk József Attila,
Juhász Gyula és Radnóti Miklós nyomában. Természetesen a Szent-Györgyi Albert Emlékszobát
sem hagytuk ki. Láthattuk az eredeti Nobel-díjat.
A Határtalanul program keretében Selmecbányán
Petőfi Sándorra és Mikszáth Kálmánra emlékeztünk,
Komáromban Jókai Mór íróra.
A 100 éve elhunyt Mednyánszky László festőművész
szülőfalujában is jártunk, ahol egy meredek sziklaszirten emelkednek a legendákkal övezett Beckó
várának romjai. Számos festményén örökítette meg
ezt a meghökkentően szép látványt a művész.
Novemberben Gyulai Pál halálának 110. évfordulóján
Leányfalun, a kilátónál koszorúztunk. Ugyanezen a
napon Szentendrén, a Ferenczy Múzeum udvarán lévő
emléktáblánál Radnóti Miklós halálának 75. évfordulóján, a 10.V osztállyal koszorúzással, rendhagyó
irodalomórával idéztük meg egyéniségét, költészetét.

December 10-én Szabó Károly cukrász
mester emléke előtt tisztelegtünk az
iskolánkban lévő Emlékfalnál, és a
megemlékezés után ellátogattunk a
Marcipánmúzeumba a 10.V osztállyal
Garainé Hamar Éva osztályfőnökük
társaságában.
Nagyon szeretnénk még ebben tanévben eljutni a 260 éve született Kazinczy Ferenc nyomában Széphalomra, Túristvándiba, Prügyre, Tiszacsécsére Móricz
Zsigmond szülőföldjére, és Szatmárcsekén átadni
magunkat Kölcsey szellemiségének. Ezek az irodalmi kirándulások a diákok tudásának elmélyítése
mellett, nyomatékosan felhívják figyelmüket nem-

zetünk büszkeségeire, kiemelkedő egyéniségeinkre,
nemzeti értékeinkre egy életre szóló élményt adó
kirándulás keretében.
Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár, kulturális antropológus

Folytatódnak a szenior foglalkozások
2020 tavaszától, immár a tizenhatodik félévvel folytatódnak a Milton Friedman Egyetem (volt Zsigmond
Király Egyetem) és a Szentendrei Önkormányzat
együttműködésével megvalósuló szenior-edukációs programok Szentendrén. A foglalkozások (kon-

zultációk), előadássorozatok helyszínei ezúttal is
az Aranykor Központ földszinti irodája (Duna korzó
25. fszt), a Dunaparti Művelődési Ház és a Rákóczi
Gimnázium lesznek.
A programokra jelentkezni lehet az Aranykor Központ információs irodájában előzetes egyeztetés
után. Az egyeztetési telefonszám: 06 30 692 47 46
(dr. Jászberényi József), az egyeztetési email cím:
korkozpont@gmail.com

A képzésekre mindenki jelentkezhet, aki 50 éves elmúlt! 2020 tavaszán a következő képzéseket hirdetjük szeniorainknak (a felsorolásban a kezdő időpontok szerepelnek): 1. Szenior örömtánc (Novák Mária,
DMH, február 14. péntek, 12:40) • 2. Egyensúlytréning
(Novák Mária, DMH, február 14. péntek, 11:30) • 3.
Rekreációs tréning (Borbély Klára, DMH, január 21.
kedd, 10:30) • 4. Geopolitika (dr. Jászberényi József,
Városháza, kisházasságkötő, március 16. hétfő,
17:00) • 5. Kezdő számítástechnika (Illés Csaba, II.
Rákóczi Gimnázium, kezdés várhatóan: március 23.
16:30) • 6. Haladó számítástechnika (Illés Csaba, II.
Rákóczi Gimnázium, kezdés várhatóan: március 30.
16:30) • 7. Kezdő angol (Murnyák Gertrúd, DMH, március 20. péntek, 12:00) • 8. Haladó angol (Murnyák
Gertrúd, DMH, március 20. péntek, 10:00) • 9. 3. szintű angol (Sot Márton, Aranykor Központ, március 19.
csütörtök, 14:00) • 10. Angol társalgás (Sot Márton,
Aranykor Központ, március 19. csütörtök, 15:45) •
11. Kezdő olasz, 2. szint (Dalnoki Gabriella, Aranykor
Központ iroda, március 17. kedd 16:00) • 12. Haladó
olasz, 4. szint (Dalnoki Gabriella, Aranykor Központ,
március 17. kedd, 17:30) • 13. Német újrakezdő (Rácz
Alexandra, március 19. csütörtök, 17:30)
Tanulni sohasem késő!
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Intézményvezetői pályázatok
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
intézményvezetői álláshelyre. A pályázat benyújtásának
határideje: 2020. február 28.
Magasabb vezetői megbízás időtartama: 2020.04.01. –
2025.03.31.
Kinevezés szerinti munkakör: képesítés szerinti munkakör
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Ellátandó feladatok: Ellátja az intézménnyel kapcsolatos
általános tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési
feladatokat. A Ferenczy Múzeumi Centrum gazdasági
vezetőjével együttműködve irányítja az intézmény gazdálkodását, ennek keretében gondoskodik a működés
személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról. Gyakorolja
a munkáltatói jogokat az intézmény valamennyi dolgozója
tekintetében. Az intézményi költségvetés összeállításával
javaslatot terjeszt elő az önkormányzat éves költségvetéséhez. Kapcsolatot tart Szentendre város és a vonzáskörzet önkormányzataival, az intézmény működési területén
élő lakosság választott képviselőivel, a város, és vonzáskörzetének egyéb egészségügyi szolgáltatóival, az EMMI
Egészségügyért Felelős Államtitkárságával, a NEAK-kal a
PMKH Szentendrei Járási Hivatalának Népegészségügyi
Osztályával, a szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel.
Képesítési és egyéb feltételek:
– büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy nem
áll a Kjt. 20. § (2) bek. szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy
bevándorolt, letelepedett
– 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. a) és b) pontja szerinti orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű
végzettség és mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés
– 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet 1. § (1) bek. c) pontja
szerint legalább 5 éves vezetői gyakorlat
– kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Pályázati előny:
- közgazdasági és jogi ismeretek
– Szakmai tapasztalat, ismeret az állami egészségügyi
rendszerben
– az intézmény ismerete
Pályázat címzése: Szentendre Város Önkormányzat
2000 Szentendre, Városház tér 3.
„SZEI Intézményvezető”
Pályázat benyújtása: személyesen a Központi Iktatóban
vagy postai úton, zárt borítékban Szentendre Város Önkormányzat 2000 Szentendre, Városház tér 3. címre, jelige:
„SZEI Intézményvezető”
Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot
az alábbi szempontrendszer figyelembevételével várjuk:
• Prevenciós nyitottság és elkötelezettség járási szinten
• Törekvés a helyi szakemberek bevonására az intézmény
munkájába
• Törekvés a betegek színvonalas ellátására
• Az intézmény működésének elsődleges szempontja,
hogy a betegek teljes körű ellátása
az állami egészségügyi ellátó rendszer keretein belül, minimalizálva a várakozási időt
• A dolgozók szakmai és anyagi megbecsülése, valamint
határozott elvárás a minőségi színvonalú munkára
• Együttműködésre törekvés az egészségügyi ellátás
minden szereplőjével, különösen a járási alapellátást, a
háziápoló szolgálatokat és a szociális ellátást működtető
intézményekkel
• Fejlesztésre irányuló innovatív szemléletmód
• Pénzügyi források bővítésére megoldási javaslatok kidolgozása
• Rendszeres együttműködés a Közalkalmazotti Tanáccsal
• Az intézmény családbarát munkahelyként való működtetése
Szentendre Város Önkormányzat pályázatot hirdet a Ferenczy Múzeumi Centrum múzeumigazgatói tisztségének
ellátására. A vezetői megbízás 5 éves határozott időre,
2020. június 1-től 2025. május 31-ig szól. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 02.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó
lényeges feladatok:
Feladata a tagintézmények szakszerű és törvényes működtetése, a felelős gazdálkodás, az intézmény közép- és hos�szú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása,
döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más
hatáskörbe.
Pályázati feltételek:
• büntetlen előélet
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill.
bevándorolt vagy letelepedett személy,
• mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség,
• a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban
legalább öt éves szakmai gyakorlat,
• kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.
• vezetői gyakorlat,
• tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása
történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű
okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló
igazolás bemutatásával,
• a Kjt.20/B. § (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
(150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint),
• a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló
rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési
ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie a megbízást követő két éven belül,
• kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tétel.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• magas szintű nyelvismeret,
• nemzetközi vonatkozású muzeológiai projektben szerzett
vezetői tapasztalat,
• jelentős kurátori tevékenység
• minimum 5 év vezetői gyakorlat múzeumi vagy művészeti
intézmény élén
• a pályázó nemzetközi múzeumi szcénában való jártassága
• kulturális, művészeti stratégia kialakításában való, dokumentált jártasság
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Bánffy-Szegedi Tünde nyújt, a 06-26-785-066-os telefonszámon.
Szentendre Város Önkormányzat az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
megbízásából pályázatot hirdet a 100%-os önkormányzati tulajdonú AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak
ellátására. A pályázat benyújtásának határideje: 2020.
február 15.
Az ügyvezető feladata
Az Aquapalace Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása különösen:
– a társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító
okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása;
– a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói tekintetében;
– a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
– Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felé üzleti terv készítése, és a testület által elfogadott éves
üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása;

– szakmai és pénzügyi beszámoló készítése Szentendre
Város Önkormányzat Képviselő-testülete számára a célok
megvalósításáról;
– a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása;
– teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalattal
a társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá elvárható intézkedés megtétele a társaság
gazdasági érdekeinek megvalósulása, és az uszoda műszaki fejlesztése érdekében;
– fürdőturizmus fejlesztése, kapcsolódva Szentendre
idegenforgalmának növeléséhez;
– a tulajdonossal való együttműködés és kapcsolattartás;
– saját vezetői és szakmai ismeretek fejlesztése;
– kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti
partnerekkel;
– mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, egyéb jogszabályok, a társaság
alapítóokirata, a munkáltató belső szabályzatai, valamint
a munkaszerződés az ügyvezető feladati közé sorol.
A pályázat feltétele:
– felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség;
– a feladat ellátására vonatkozó koncepció benyújtása,
mely nem több, mint 3 oldal (a koncepció térjen ki a kulcs
elvárásban megfogalmazott célokra);
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– fizetési igény megjelölése;
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet;
– teljes cselekvőképesség.
Kulcs elvárás:
– A társaság ügyvezetőjétől kulcs elvárás, hogy a fenntartótól minél kevesebb önkormányzati forrást vegyen
igénybe a létesítmény működtetéséhez, továbbá az uszoda
optimális kihasználtságú üzemeltetése, különös tekintettel az egyesületekre és az iskolai úszásoktatásra.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyismeret,
– gazdasági felsőfokú végzettség;
– hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat;
– egyéb üzleti/gazdasági területen szerzett vezetői tapasztalat;
– hasonló területen/feladatkörben szerzett szakmai tapasztalat;
– sportmenedzseri képesítés;
– munkakör ellátása során hasznosítható, legalább tárgyalóképes szintű angol vagy egyéb nyelvismeret.
Pályázattal kapcsolatosan további információ beszerezhető:
Kubatovics Áron
+36 30 / 231 9713
kubatovics.aron@szentendre.hu

Védőnőt keresnek
A Gondozási Központ Szentendre pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöltésére határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyba, GYES-en lévő távolléte idejére,
teljes munkaidőben
Munkavégzés helye: Anya és csecsemővédelmi Tanácsadó, Szentendre, Duna korzó 18.
Pályázati feltételek: főiskola, védőnő diploma
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz és motivációs levél, szakirányú szakképzettség
bemutatása
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 29.
További információ: Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető, (26) 311964
A pályázatokat postai úton a Gondozási Központ Szentendre címére kell küldeni (Sztaravodai út 2.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: SZMO-R/120-2/2013., valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.
Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére: kecskesne.sipos.andrea@gmail.com
Személyesen: Kecskésné Sipos Andreának (Sztaravodai
út 2.)
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„De gondolkodni szabad, ugye?”
Az eredményhirdetést a pályaművek
kiállításának ünnepélyes megnyitója
előzte meg, melynek
házigazdája Lang
András, a Kulturális
és Civil Bizottság
elnöke volt, s aki
beszédében
köszönetet mondott
Szentendre korábbi
kulturális vezetőinek
a jelen munkában
való részvételükért.
Kiss Gabriella főépítész, valamint Fülöp
Zsolt polgármester
köszöntőjét követően a pályázat eredményét Turi Attila Ybl-díjas
építész, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA)
Építőművészeti Tagozatának a vezetője hirdette ki.
Turi Attila beszédében hangsúlyozta, hogy az
MMA Építőművészeti Tagozata nagy hangsúlyt
fektet a fiatal építészek helyzetbe hozására.
Jelen pályázat is a 40 év alatti építészeket
szólította meg, bízva abban, hogy részvételük

megtiszteltetést jelent, és egyben kiállítási, bemutatkozási lehetőséghez is jutnak. A bírálat
elsődleges szempontja az volt, hogy a tervek
szemlélete friss és előremutató legyen, vagyis

vizsgáljuk meg az ötleteket, beszélgessünk
róla, majd lássuk meg, melyek azok, amelyek
kiinduló alapjai lehetnek egy esetleges átépítés
tényleges megvalósításának.
A pályázatra 37 pályamű érkezett, a Bírálóbizottság többszöri áttekintés, vita és elemzés
után egyhangú szavazással döntött, és a díjazásra rendelkezésre álló teljes összes (bruttó
5 millió forint) teljes felhasználását javasolta a
következők szerint:
Díjban részesültek bruttó 1.000.000,forint díjazással:

FOTÓ: RÉVAI SÁRA

Január 22-én kihirdették a „Szentendre – Kultúrpart 2019 kulturális és szabadidőközpont
a Duna korzón” építészeti ötletpályázat eredményét.

a zsűri nem ragaszkodott a jelenlegi állapotok
konzerválásához. Ugyanakkor úgy támogatták
a progresszív elemeket, hogy a mindenáron való újítani akarást elvetették. Turi Attila elmondta, a laikusok számára esetleg megütközést
keltők, de akár megbotránkoztatók is lehetnek
a kiállított pályaművek, ám erre reagálva feltette a kérdést: „De gondolkodni szabad, ugye?”
Mert hogy éppen ez volt a tervpályázat célja:

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Pomáz és Szentendre településre
LEVELEK KÉZBESÍTÉSÉRE
GYALOGOS ÉS MOTOROS KÉZBESÍTŐ
munkatársakat keres,
rész - vagy teljes állásban,
rugalmas munkaidőbeosztással, akár alkalmi foglalkoztatásban is.
A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• kerékpározni tudás kerékpáros kézbesítő munkakör betöltése
esetén,
• ,,B” kategóriás jogosítvány motoros kézbesítő munkakör betöltése esetén,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
Bérezés: megegyezés szerint
Juttatások:
• pótlékok, ösztönzők
• 6 hónap után cafetéria keret,munkaruha
A munkakör betölthető azonnal.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Pungor Mária tel: (30)772-2848,
E-mail: Pungor.Maria@posta.hu
Cím: 2000 Szentendre Kossuth Lajos utca 23-25
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely:
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463, adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett vagy az álláspályázat
időszakában felmerülő másik betölthető pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás végéig kezelje. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti.
Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkeze
lés jogszerűségét. Az adatkezelésről a további tájékoztatás elérhető a www.posta.hu
Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.

• 4
 -os számú pályamű (Bagi Borbála,
Csík Zsolt)
• 16-os számú pályamű (Kiss Johanna
Eperke, Varga Zs. Panna, Sághegyi Éva,
Kalocsai Dorottya)
• 33-a számú pályamű (Balázs Anna,
Kulcsár Emese, Perjési Lilla)
Elismerésben részesültek bruttó
500.000,- forint díjazással:
• 2-es számú pályamű (Györgyi Ábel)
• 8-as számú pályamű (Kálna Dávid)
• 14-es számú pályamű (Czáka Zoltán,
Järger Zsolt)
• 18-as számú pályamű (Bujdosó Dorot�tya, Mihály Mirtill, Treszkai Anett)
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Szentendrei
Tavaszi
Fesztivál

2020. március 1. – április 7.
szentendreitavaszifesztival.hu
március 1. vasárnap 19:00
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színházterme
(Pátriárka u. 7.)
Szigligeti – Fábián – Benkó – Horváth
LILIOMFI
Társadalmi vígjáték kis zenével
A Soltis Lajos Színház produkciója
Rendező: Fábián Péter, Benkó Bence
Az előadást 14 éven felülieknek
ajánljuk!
Belépőjegy: 3900 Ft
Teátrum támogatói jegy: 5000 Ft vagy
15 000 Ft (Az előadások támogatói
jeggyel is megtekinthetőek, amelyek
online, a helyszínen és a Tourinform Irodában is megvásárolhatók. A támogatói
jeggyel érkezők Teátrum-ajándékot
kapnak.)
március 3. kedd 19:30
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang
(Duna korzó 18.)
BORBÉLY MŰHELY JAZZKLUB
Joy Spring – Tavaszi jazzhangok
Borbély Mihály – szaxofon, tárogató,
klarinét, basszusklarinét, furulyák
Tálas Áron – zongora
Horváth Balázs – bőgő
G. Szabó Hunor – dob
Belépőjegy: 1200 Ft, diák/nyugdíjas:
1000 Ft
Jegyek a koncert napján kezdés előtt
egy órával a helyszínen válthatók.
március 7. szombat 16:00
Hé, Dodó! kultcafé
(Szerb u. 4.)
KORTÁRS MÉDEIÁK – SORS ÉS SZENVEDÉLY
a beszélgetés vendégei:
Karafiáth Orsolya költő, műfordító
Száger Zsuzsanna színész, rendező
Kiss Judit Ágnes költő, író
A belépés díjtalan
Március 10. kedd 19:30
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang
(Duna korzó 18.)
CITERA JAZZKLUB
Vendég: Sasvári Bori
A belépés díjtalan
március 13. péntek 19:00
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színházterme
(Pátriárka u. 7.)
Mark St. Germain
TÁNCÓRÁK
A Rózsavölgyi Szalon produkciója
Senga Ullmann Mónika
Ever Józan László
Rendező: Dicső Dániel
Az előadást 12 éven felüli nézőinknek
ajánljuk!
Belépőjegy: 4900 Ft
Teátrum támogatói jegy: 5000 Ft vagy
15 000 Ft (Az előadások támogatói
jeggyel is megtekinthetőek, amelyek
online, a helyszínen és a Tourinform Irodában is megvásárolhatók. A támogatói
jeggyel érkezők Teátrum-ajándékot
kapnak.)
március 13. péntek 20:00
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang
(Duna korzó 18.)
EURÓPA KIADÓ KONCERT
Belépőjegy: 2500 Ft

Jegyek a szentendre.jegy.hu oldalon,
vagy a koncert napján kezdés előtt egy
órával a helyszínen válthatók.
március 14. szombat 15:00
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színházterme
(Pátriárka u. 7.)
„MAGYARORSZÁG AZ ÉN HAZÁM…”
Magyarnóta műsor
Kísér: Oláh Albert és Oláh Kálmán és
cigányzenekara
Műsorvezető: Pölös János
Szerkesztő: Kapi Gábor
Rendező: Horváth Jenőné
Belépőjegy: 2000 Ft
Jegyvásárlás, illetve rendelés: +36 20
954 1093, +36 26 315 508
március 14. szombat 18:00
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang
(Duna korzó 18.)
GÖRÖG TÁNCHÁZ
A belépés díjtalan
március 17. kedd 18:00
Városháza díszterme
(Városház tér 3.)
TAVASZKÖSZÖNTŐ KONCERT
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola népzene tanszakának koncertje
A belépés díjtalan
március 19. csütörtök 20:00
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang
(Duna korzó 18.)
LOVASI:
EGY AZ EGYBE, CSAK MAGA
Belépőjegy:
elővételben: 3500 Ft, a koncert napján:
4000 Ft
Jegyek a szentendre.jegy.hu oldalon,
vagy a koncert napján kezdés előtt egy
órával a helyszínen válthatók
március 20. péntek 18:00
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
(Duna korzó 24.)
BACH HANGVERSENY
Jubileumi Levente-díj átadás és
hangverseny J. S. Bach születésnapja
alkalmából.
Fellépnek a Vujicsics Tihamér Zeneiskola művésztanárai.
A belépés díjtalan
március 21. szombat 19:00
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színházterme
(Pátriárka u. 7.)
Euripidész:
MÉDEIA
A KV Társulat előadása
Rakovszky Zsuzsa fordításának felhasználásával
Szereplők: Radnay Csilla, Spiegl Anna,
Száger Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina
Rendező: Czukor Balázs
Az előadás a 29. THEALTER Fesztivál
Különdíját nyerte el 2019-ben.
Belépőjegy: 3900 Ft
Teátrum támogatói jegy: 5000 Ft vagy
15 000 Ft (Az előadások támogatói
jeggyel is megtekinthetőek, amelyek
online, a helyszínen és a Tourinform Irodában is megvásárolhatók. A támogatói
jeggyel érkezők Teátrum-ajándékot
kapnak.)
március 22. vasárnap 18:00
Szentendrei Református Gimnázium
Kápolna
(Áprily tér 5.)
KOVÁCS RÓBERT ORGONAMŰVÉSZ
HANGVERSENYE
a Szentendrei Református Egyházközség Református Zenés Esték sorozatában

XXXIV. évf. | 2. szám
A koncertre a belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadnak
március 24. kedd 19:00
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang
(Duna korzó 18.)
VILÁGSLÁGEREK ÜTŐHANGSZEREK
TOLMÁCSOLÁSÁBAN
A Nagymarosi Ütősök koncertje
A belépés ingyenes
március 26. csütörtök 13:00
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színházterme
(Pátriárka u. 7.)
NEMZETKÖZI TÁNCTALÁLKOZÓ
Az esten 9 ország 360 táncosa mutatkozik be.
12 órától táncos felvonulás a Lázár cár
térről, a Fő téren, a Rákóczi úton át a
rendezvény helyszínéig, a Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtárig. A program 13
órától 16 óráig tart a színházteremben.
A belépés díjtalan
március 27-28-29. péntek, szombat,
vasárnap
Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Oltai
terem
(Duna korzó 24.)
ORSZÁGOS ZENEI TEHETSÉGKUTATÓ
VERSENY
A belépés díjtalan
március 27. péntek 15:00
Posta előtti tér
TÉRZENE
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
Pro Urbe-díjas zenekara játszik. A
zenekar karmestere Rixer Krisztián
őrnagy, helyettese Tamáska-Varga Eörs
százados és Grünvald László hadnagy.
március 27. péntek 19:00
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színházterme
(Pátriárka u. 7.)
ÉRZELMI HULLÁMVASÚT
A Kortárs&Balett Tánccsoport Szentendre előadása
Alkotók: Stefanovics Anna – Kósa
Zsófia – Varga Renáta
Belépőjegy: 2000 Ft
Jegyek a szentendre.jegy.hu oldalon, a
Tourinform irodában, a helyszínen egy
órával kezdés előtt válthatók.
március 28. szombat 19:00
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang
(Duna korzó 18.)
NÉPZENEI MŰHELY ÉS TÁNCHÁZ
TÍMÁR SÁRÁVAL
Vendég: Petrás Mária
Belépőjegy: 1000 Ft
Jegyek a koncert napján kezdés előtt
egy órával a helyszínen válthatók
március 29. vasárnap 15:00
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színházterme
(Pátriárka u. 7.)
HAMUPIPŐKE
Mesejáték egy részben
A Noir Színház produkciója
Szereposztás:
Charles Perrault meséje alapján a szövegkönyvet írta és színpadra alkalmazta
Iványi Árpád.
5 éves kortól ajánlott!
Figyelem! Az előadás során stroboszkópot és hirtelen fényeffektusokat
használnak!
Az előadás hossza 65 perc, szünet
nélkül
Belépőjegy: 3300 Ft
Családi jegy: 9900 Ft (4 főre, a negyedik
jegy ingyenes. Családi jegyek kizárólag

a Tourinform Irodában, elővételben
válthatók.)
Teátrum támogatói jegy: 5000 Ft vagy
15 000 Ft (Az előadások támogatói
jeggyel is megtekinthetőek, amelyek
online, a helyszínen és a Tourinform Irodában is megvásárolhatók. A támogatói
jeggyel érkezők Teátrum-ajándékot
kapnak.)
április 3. péntek 20:00
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang
(Duna korzó 18.)
VAN FILMZENEKAR KONCERT
Belépőjegy: 1500 Ft
Jegyek a szentendre.jegy.hu oldalon,
vagy a koncert napján kezdés előtt egy
órával a helyszínen válthatók.
április 4. szombat 18:00
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színházterme
(Pátriárka u. 7.)
TAVASZI FUVALLAT – FÚVÓSKONCERT
Igazi, hamisítatlan fúvósmuzsikálás a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola művésztanáraival. A hangversenyen fellép a
zeneiskola fúvószenekara, a Tihi Wind
Band, Cziffra Gergely vezényletével,
Kádár Krisztina nagysikerű fuvolazenekara Dömény Krisztián közreműködésével, Nagy Viktor szaxofonegyüttese,
a Saxy4U (Fáy Lukács, Mészáros Péter,
Marót Márton és Okrutay András – a
fesztivál idei arcai) és Szilágyi István
kürtkvintettje.
Belépőjegy: 2900 Ft
Családi jegy: 8700 Ft (4 főre, a negyedik
jegy ingyenes. Családi jegyek kizárólag
a Tourinform Irodában, elővételben
válthatók.)
Teátrum támogatói jegy: 5000 Ft vagy
15 000 Ft (Az előadások támogatói jeg�gyel is megtekinthetőek, amelyek online,
a helyszínen és a Tourinform Irodában is
megvásárolhatók. A támogatói jeggyel
érkezők Teátrum-ajándékot kapnak.)
április 5. vasárnap 18:00
Református Gimnázium Kápolnája
(Áprily tér 5.)
VIRÁGVASÁRNAPI HANGVERSENY
Musica Beata Kórus – karnagy: Bokorné
Forró Ágnes
Új Szentendrei Kamarazenekar – művészeti vezető: Négyessy Katalin
Belépőjegy: 2000 Ft
Helyfoglalás érkezési sorrendben.
Jegyek a koncert előtt egy órával a
helyszínen kaphatók.
április 7. kedd 19:30
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang
(Duna korzó 18.)
BORBÉLY MŰHELY JAZZKLUB
vendég: Ludányi Tamás (szaxofon)
Belépő: 1200 Ft, diák/nyugdíjas: 1000 Ft
Jegyek a koncert napján kezdés előtt
egy órával a helyszínen válthatók.
JEGYVÁSÁRLÁS
Tourinform Iroda Szentendre
(2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.)
Telefon: +36 26 317 965; +36 26 317 966
e-mail: tdm@szentendre.hu
Nyitva: hétfőtől vasárnapig, 10-18 óráig
OTP SZÉP-kártyát, illetve a Szentendrei
Kulturális Központ Belépőjegy utalványát elfogadják.
Budapesten és vidéken: az Interticket
partnerirodáiban
Online: szentendre.jegy.hu, szentendreiteatrum.jegy.hu
A helyszíneken: a programok kezdése
előtt 1 órával
Programok, jegyvásárlás: szentendreitavaszifesztival.hu
A programváltozás jogát fenntartjuk!
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Szentendrei Tavaszi Fesztivál

ve mutatja be februárban Csehov
Három nővérét a zseniális rendezővel, Sardar Tagirovskyval. A
darab nyáron Szentendrén is bemutatkozik!

szentendreitavaszifesztival.hu

MIÉNK A TAVASZ!

ni ahhoz, hogy idén is, és ezután is
együtt ünnepelhessük a megújulást, a fiatalokat, együtt örülhessünk a friss erőket adó, élményteli
előadásoknak, hogy ezentúl is miénk lehessen a tavasz!
Szeretettel várjuk kedves Nézőinket és Támogatóinkat a Szentendrei Tavaszi Fesztivál, a TaFe
minden programjára!

TÁNCÓRÁK –
NEHEZÍTETT PÁLYÁN
Hogyan omlanak le két ember között a falak, ha azok a megszokottnál is erősebb anyagból épültek?
Mark St. Germain Táncórák című
kétszereplős darabja Dicső Dániel
rendezésében a Szentendrei Tavaszi Fesztivál műsorán.
Senga és Ever szomszédok. Még
sosem találkoztak. Mindketten
bezárkóztak saját világukba. Senga élete a tánc, de egy balesetben
súlyosan megsérült, az orvosok
szerint soha többé nem táncolhat.
Ever autista, különös intellektusú,
akinek nehézséget jelent kapcsolatba lépni másokkal. Aztán Ever
egy napon mégiscsak becsönget
Sengához: tanítsa meg táncolni.
Lépegetnek egymás felé, először
kicsit ügyetlenül, aztán kíváncsi
figyelemmel, milyen is a másik világa. Ahogy megismerik egymást,
önmagukkal is szembesülnek,
s érzelmekből szintén „leckéket

Vasvári Csaba
igazgató
Szentendrei Teátrum

LILIOMFI –
ÚJRATÖLTVE
Önfeledt komédiázás zenével és
nyelvi fricskákkal, társadalomkritikával fűszerezve. Feszes, pörgős
előadás a K2 Színház alkotóival.
Ismét egy Szigligeti-darabot vitt
színre az idén 40 éves celldömölki társulat, a Soltis Lajos Színház.
A Liliomfi újragondolt változatát

TÁNCÓRÁK – NEHEZÍTETT PÁLYÁN

szi Fesztivál nyitónapján, március
1-jén láthatjuk az előadást.
A Soltis Lajos Színház a Szentendrei Teátrummal együttműköd-

LILIOMFI – ÚJRATÖLTVE

vesznek”. Külön-külön és közösen is megpróbálnak „kitáncolni”
a maguk komfortzónájából, amelyben jó ideje éldegélnek.
Az utolsó óra és az Istenek tanácsa után ismét Mark St. Germain-darabot tűzött műsorra a
Rózsavölgyi Szalon. Az amerikai
drámaíró 2014-ben írott romantikus és szellemesen szórakoztató
színműve – azon túl, hogy ajtót
nyit az autisták világára – egyben
elgondolkodtat: mégiscsak közös ez a világ, amelyet ki így lát,
ki úgy, hiszen mindenki másképp
egyforma.
A nagy sikerű előadás, a Táncórák
szentendrei bemutatója március
13-án lesz a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár színháztermében, Ullmann Mónikával és Józan
Lászlóval.

FOTÓ: GORDON ESZTER

kiáltottuk világgá: Tiéd a tavasz!
Akkor, az Arany-emlékév kapcsán
szentendrei középiskolások álltak
a fókuszban balladafeldolgozásaikkal, és azóta is igyekszünk fiatal
szentendrei művészeket a figyelem középpontjába állítani.
Így van ez idén is, a 34. Szentendrei Tavaszi Fesztivál alkalmával,
amikor négy tehetséges fiatal zenész, Fáy Lukács, Mészáros Péter,
Marót Márton és Okrutay András,
a Saxy4U szaxofonkvartett tagjai
szerepelnek plakátjainkon – ők az
idei tavasz arcai.
A frissesség, a lendület, a színes
tavaszi kavalkád tehát idén is biztos pont Szentendre életében, de
mottónkon változtattunk: MIÉNK A
TAVASZ! – kürtöljük, kiáltjuk, szaxofonozzuk idén a tavaszi szélbe.
Hiszen jobb közösségben élvezni
a kikeletet és a pezsdítő élményeket is. Egyedül még a mosoly sem
olyan vidám, mint párban, vagy
többesben. Tapasztaljuk ezt akkor is, ha a színpadon állunk, de
akkor is, ha a nézőtéren ülünk,
vagy épp fesztivált szervezünk a
kultúrára éhes szentendreieknek.
A közösségeket, így Szentendrét
is a közösen átélt öröm, a közös
munka eredményei, az együttes
fáradozások, a lelkes igyekezet, az
egymást támogató odaadás építik.
Mi örömmel és odaadással válogattuk az idei színes műsorkínálatot, és igyekeztünk a legjobban
használni lehetőségeinket.
Ugyanakkor szeretnénk további teret adni Önöknek is az odaadásra,
a segítőkészség kimutatására, a
csak közösen elérhető eredmé-

Benkó Bence és Fábián Péter rendezésében láthatjuk Szentendrén,
a fesztivál nyitónapján.
A Soltis Lajos Színház szókimondó, humorral teli és maróan társadalomkritikus előadása pörgős és
feszes. Az előadás fiatal alkotói
az önfeledt komédiázást, a nyelvi
humort, a zenei betéteket mesterien ötvözik aktuális társadalmi
jelenségekkel. Szigligeti Ede bár
igen termékeny szerző volt, többnyire csak a Liliomfi jut eszünkbe
neve hallatán, pedig száznál is
több színpadi mű maradt utána. A
Benkó–Fábián alkotópáros Celldömölkön legutóbb A cigány című
darabját rendezte meg nagy sikerrel, most pedig a méltán népszerű
Liliomfit, amit számtalan adaptációban láthattunk már. A Soltis
Lajos Színház Társulata nemcsak
„hazai pályán”, de Budapesten, a
MU Színházban is nagy sikerrel
mutatta be Szellemfi, Liliomfi és
a szép Mariska megunhatatlan
történetét. Szentendrén a Tava-

FOTÓ: BÜKI LÁSZLÓ

Kedves Nézőink! Kedves Támogatóink! Pár évvel ezelőtt, a Szentendrei Tavaszi Fesztivál, a TaFe
arculati és tartalmi megújításakor

nyek elérésére. Ezért hoztuk létre
a támogatói jegyek rendszerét,
hogy lehetőséget adjunk azoknak
a kultúraszerető nézőinknek, akik
– akár szerényebben, akár bőkezűbben – szeretnének hozzájárul-

FOTÓ: POLYÁK ATTILA

MIÉNK A TAVASZ!
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Barcsay díjátadás születésnapi köszöntéssel
Január 24-én adták át a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány kuratóriuma által
megítélt Barcsay-díjakat a már diplomával
rendelkező, 35 év alatti festőművészeknek
a Városházán. A díjátadó számokban: 120
éve született Barcsay Jenő, ez a 30. díjátadás (1989-ben volt az első), valamint a 76.
és 77. díjat osztották ki. Néhány éve hagyomány, hogy a Barcsay Jenő Általános Iskola
diákjai adnak műsort az eseményen, idén
is színvonalas előadást láthattunk tőlük. A
rendezvényen köszöntötték Balogh László
festőművészt is, aki nemrégiben ünnepelte
a 90. születésnapját.

említette, hogy a vándorkiállítást – Barcsay és
három kedves tanítványa, Deim Pál, Balogh
László és Konok Tamás szitanyomatait – 2012
óta mutatják be Kárpát-medence területén, Kónya Ferenc szervezésében. Legutóbb Prágában
és Pozsonyban volt, most Pesterzsébeten lesz
látható, majd innen Zágrábba viszik.

Díjátadás
A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány
kétféle díjat oszt ki: az egyetemi hallgatók Barcsay-jutalmat kapnak, a diploma megszerzése
után pedig a fiatal művészek – 35 éves korig

Köszöntőjében Lang András, a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság
elnöke elmondta, hogy szinte szíven ütötte, hogy a Barcsay-örökösök milyen magányosan harcolnak
Barcsay emlékének és életművének megőrzéséért, ezért a városvezetés kötelességének érzi, hogy
segítsen ebben a munkában. Mint
mondta, Barcsay életműve olyan
kincs a magyar művészeti életben,
aminek megőrzését pártállástól
függetlenül támogatni kell.
A Barcsay-díjasokat dr. Feledy Balázs, a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány új elnöke méltatta, de előtte köszönetet mondott
a polgármesternek és Lang Andrásnak, hogy
a Városháza befogadta a rendezvényt, az alapítvány kuratóriumi tagjainak és mindenkinek,
aki segíti a Barcsay-örökösök, vagyis a Kónya
házaspár áldozatos munkáját.
Röviden felelevenítette Barcsay munkásságát, életének egyes eseményeit, elsősorban a
Szentendréhez fűződő kapcsolatát. Majd meg-

Meglepetés-program
A díjazottak – többek között – bort is kaptak
ajándékképpen, amit a rendezvényt követő fogadáson felszolgált borral együtt
C. Tóth János ajánlott fel. Annak
apropóján, hogy Balogh László
születésnapja szinte egybeesik
Barcsay születésnapjával (két
nap, illetve 30 év a különbség), felköszöntötték a helyi festőművészek doyenjét, akinek a jubileumi
kiállítása január 28-ig tekinthető
meg a főtéri ÚjMűhely Galériában.
C. Tóth János, korábbi PMKK igazgató elmondta, hogy negyven éve
került Szentendrére, és rögtön három művésszel ismerkedett meg:
Barcsay Jenővel, Balogh Lászlóval és Aknay Jánossal. Balogh a
mindenki által jól ismert szókimondásával mondott véleményt
az akkori állapotokról, ami nagyon
megragadta őt. Talán sokan nem
tudják, hogy a festőművész Béri Balogh Ádám
leszármazottja, aki Rákóczi brigadérosaként
1708-ban vitte győzelemre a kuruc seregeket
a császári csapatok ellen a kölesdi dombok
között. Ennek emlékére Kölesd közelében
készült borokkal ajándékozta meg Balogh
Lászlót, és kívánta, hogy 100. születésnapján
is köszönthesse ilyen egészségben.
FOTÓ: KÓNYA HUNOR

Barcsay életműve

még Kéri Ádám Munkácsy-díjas festőművész,
korábbi tag is.
Az idei Barcsay-díjakat Szilágyi Péter és Végvári Gergely festőművészek vehették át.
A díjazottak műveinek bemutatására kétévente
rendeznek kamarakiállítást a MANK Galériában
(Bogdányi u. 51.), a mostani díjazottak alkotásait jövőre tekinthetjük a jövő évi győztesekével
együtt.

– részesülhetnek a Barcsay-díjban, melyre pályázni kell. Idén is sok színvonalas pályaművet
értékelt az alapítvány kuratóriuma, melynek
tagjai Aknay János Kossuth-díjas, Bereznai
Péter Munkácsy-díjas, Baksai József Munkácsy-díjas festőművészek, valamint Kónya Ferenc társalapító, Feledi Balázs művészettörténész, művészeti író, a munkában részt vett

HÁZASSÁG HETE SZENTENDRE
PROGRAMOK

Csapatjáték szerelemmel
2020. február 9-16.
Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben
egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja
irányítani a figyelmet.
Az országos rendezvénysorozat célja, hogy az egyházak mellett a civil szervezetek segítségével népszerűsítse a házasság és a család intézményét, felhívja a
figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal
szembesülőknek.
A Szentendre Barátai Egyesület, a Kőhegy Alapítvány
Offline Center közösségi és ifjúsági tere, a Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont, valamint a Filibili
Népdalkör idén is csatlakozott a mozgalomhoz, bekapcsolva Szentendrét is az országos megmozdulásba.

Február 9-16. EGÉSZ HÉTEN
Házasság Hete a V8-ban
Ketten egyért! – 2 db uszoda+wellness jegy egy
áráért
Info: http://bit.ly/2TVtvXA
Február 13. csütörtök, 18:30
Offline Center, Ady Endre út 6/B
Tari Annamária: Hűség fogalma a XXI. századi
párkapcsolatban
Info: https://www.facebook.com/
events/564250120964522)
Regisztráció: https://forms.gle/
S5fE868r4MTb1WkS8
Február 15. szombat, 9:45
Bükkös-patak menti termelői piac
Házasság a szentendrei piacon
Info: https://www.facebook.com/
events/638814806877574)
A tavalyi flashmob sikerén felbuzdulva, idén is szeretnénk megrendezni a Házasság a szentendrei piacon
eseményünket! Várunk minden szentendrei házaspárt

(vagy leendő házaspárt) a Bükkös-parti termelői piacra, ahol mindenki meglepheti feleségét, jegyesét egyegy szál rózsával és egy kedves mondattal! A rózsákról
mi gondoskodunk.
Február 15. szombat, 11:00
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme
Paár Julcsi – HANGOLÓ: Kerekerdő
Interaktív mesekoncert a család apraja-nagyjának
Info: https://www.facebook.com/
events/214898842867420)
Jegyek: http://bit.ly/36jy54l
Paár Julcsi zenésztársaival és a Csiki Gergely vezette Göncöl Táncegyüttes táncosaival, ismét el(ő)
varázsolják a Kerekerdőt, a benne vándorló Jancsit,
akinek kalandjai a hallgatóság által válnak valódivá.
Bolondos leányok, boszorkák, suszterlegények, világvégi ördögök elevenednek meg és röpítenek mindan�nyiunkat a Kerekerdő kellős közepébe.
Február 16. vasárnap, 17:00
Városháza díszterem
Bálint-nap a Filibili Népdalkörrel
INFO: https://www.facebook.com/
events/180390786365413)
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Kiállítás-megnyitó adriai hangulattal
Már csak az idősebb ízbégiek emlékeiben él, és megsárgult újságok lapjain olvasható, hogy amíg
állt a Kocsigyár, kis kultúrtermében micsoda színes és pezsgő
kulturális közösségi élet volt.
Amatőr színházi előadások, bálok, író-olvasó találkozók, városfejlesztési ankétok, szakkörök,
pingpong-versenyek, képzőművészeti kiállítások gazdagították
Izbég kulturális életét. Talán e
közösségteremtő izbégi kulturális élet mai hiánya, vagy csak
az a kézenfekvő tény késztette
Vincze Lászlót, a határainkon
túl is ismert papírmerítő mestert
arra, hogy ha már több tucatnyi ismert hírességnek drMáriástól, efZámbón, Szyksznian
Wandán át Aknay Jánosig és Jankovics Marcellig készít mappákat, albumokat, könyveket,
és akik rajonganak kézzel merített papírjaiért,
hogy műhelyében galériát nyisson. A múlt évi
ún. „nulladik” kiállítás után, most 2020-ban
elsőként Benkovits György lesz a vendége,

lődők a kiállítás helyszínén meg
is vásárolhatnak. S mint hírlik, ez
alkalommal nem csak a falon lévő
képek kapnak szerepet, ugyanis
a kétezres évek elején Dalmáciában tett közös utazásuk emlékét
megidézendő, az újra a Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elnökének választott
amatőr képzőművésszel nem hagyományos vernisszázzsal, hanem
szamárhegyi dalmát ételekkel és
adriai hangulatot idéző sajammal,
kisebbfajta népünnepéllyel készülnek, amelyre szeretettel várnak
minden kedves érdeklődőt!
az ő akvarelljeit láthatja majd a nagyérdemű
a műhely falain.
A megnyitó, amely az izbégi Anna utca 16. szám
alatti Vincze Műhely Galériában február 21-én.
pénteken 17 órakor lesz, Pilis Dániel izbégi önkormányzati képviselő, alpolgármester megnyitójával kezdődik, és ez alkalommal egy új
albumot is bemutatnak majd, amelyet az érdek-

Benkovits György kiállítása
február 21. péntek 17,00
Vincze Műhely Galéria (Anna utca 16.)
Megnyitja Pilis Dániel izbégi önkormányzati
képviselő, alpolgármester
Megtekinthető április 21-ig, munkanapokon
8.00–17.00

Az élő múzsa festője –
portréfilm Aknay Jánosról
Az M5 kulturális csatorna MMA portrék sorozatában február 23án, vasárnap 14.20 órakor bemutatja az Aknay János Kossuth-díjas festő- és szobrászművészről készült portréfilmet Élő múzsa
festője címmel.
A film rendezője, vágója Konecsny Emőke, producer-operatőre
Kocsis Tibor, gyártó: Flóra Film International, előállító: MMA Kiadó.
A portréfilm ismétléseire az alábbi időpontokban kerül sor:
február 24. hétfő 7.40; február 26. szerda 12.45;
március 1. vasárnap 13.20

Hagyományéltető Bálint-nap
2020. február 16. vasárnap 17:00
Városháza díszterme
Tizenegyedik alkalommal rendezzük meg
a Bálint-napot, azzal a szándékkal, hogy
erősítsük magyar hagyományainkat. A
rendezvényt Fülöp Zsolt, Szentendre város polgármestere nyitja meg, házigazda
a Filibili Népdalkör (művészeti vezetője:
Soós Réka).
Vendégeink: Medgyesy S. Norbert egyetemi docens, Násfa Együttes
Közreműködők: Dudás Dalkör, Gyémánt
Ádám, Gyémánt – Csontos Lívia, Kertész
József, Szabó Éva Katalin
Szeretettel várjuk barátainkat, rokonainkat
és minden kedves érdeklődőt!
Köszönet a támogatóknak: Szentendre
Város Önkormányzatának, a Szentendrei
Kulturális Központnak, a Szentendre és Vidéke lapnak, Kovács Zoltán borásznak, az
Édeni Édességek Boltjának és minden kedves Vendégünknek, aki eljön a Bálint-napra

Fotókiállítás és pályázat
FOTÓtPÁRLAT
február 17. hétfő 17.00
Városház Galéria
Dukay Barna fotó kiállítása Lengyelország tájain, városaiban készült fotókból
Megtekinthető március 13-ig a Hivatal
nyitvatartási idejében

Fotópályázat
Fotópályázatot hirdetünk szentendrei
középiskolásoknak lengyelországi élményeikből. Beküldési határidő március
23. a Lengyel Magyar Barátság napja. A
beküldött pályamunkákból kiállítást rendezünk áprilisban.
A fotókat zárt borítékban, jeligével, telefonszámmal vagy e-mail címmel ellátva
a Városháza portájára kérjük.
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Fiatal fotó- és iparművészek
pályázatait várja a MANK

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

Meghirdette a Kozma Lajos kézműves-iparművészeti és a Pécsi
József fotóművészeti ösztöndíjat a MANK Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Kft., amelynek megújult honlapján a 35 éven
aluli fiatal művészek február 21-ig nyújthatják be pályázataikat a
havonta 200 ezer forintos ösztöndíjra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21. (péntek)
24.00. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a
www.alkotomuveszet.hu felületen.

február 12. szerda 18:00
Könyvtári Gyógynövényklub
Tények és tévhitek a fogyasztószerekről
Dr. Roza Orsolya előadása

Pályázat 7-8-9. évfolyamosoknak
A Szentendrei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat pályázatot hirdet
A szentendrei csata és a lengyel-magyar kapcsolat címmel a Dunakanyar 7-8-9. évfolyamos diákjainak. A témában minimum 90 mp,
maximum 5 perces vizuális pályaműveket várunk.
A műveket a VIMEO (www.vimeo.com) vagy (youtube.com) nevű
videó cserélő portálra kell feltölteni a pályamű címével. A feltöltött
videók linkjét a Szentendrei Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Facebook oldalán üzenetként lehet beküldeni, mely itt található:
https://www.facebook.com/Szentendrei-Lengyel-Nemzetis%C3%A9gi-%C3%96nkorm%C3%A1nyzat-100479124859995)?epa=SEARCH_BOX
A részletekről ugyanitt lehet információt is kérni.
Beküldés határideje: 2020. március 15. 24.00
Az előzsűri március 23.-án dönt a verseny művekről. A verseny május
2-án, 22 órakor zárul. A legaktívabb osztály és az összesítetten legnézettebb pályaművek kollektív fődíja egy lengyelországi tanulmányút
támogatása. A győztes kihirdetése: május 3.

FEBRÁRI PROGRAMOK
Pátriárka u. 7.

február 11., kedd, 18:00
Aromaterápia
Ha szeretnél jelentkezni, igazolj vissza eseményünkön, és írj,vagy hívj
személyesen!
Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Gecsényi Enikő, +36 20 939 9246, eniko.gecsenyi.plan@gmail.com
február 19., szerda 18:00
Velünk élő tudósok sorozat
Juhász Árpád geológus
A népszerű geológus ‘Egzotikus Európa’ című új könyvét mutatja be.
február 21., péntek 18:00
Irodalmi Filmklub
Isten hozta, őrnagy úr! – Fábri Zoltán filmje
február 26., szerda 18:00
Márton László könyvbemutató
Az író ‘Két obeliszk’ című regényét dedikálja és reményeink szerint
bemutatja a nyomdából frissen kikerült
‘A Nibelung-ének’-et.
február 29., szombat 9:00-11:00
Meseterápia
A részvétel ingyenes, de regisztációhoz kötött:
vera.farkas21@gmail.com
KIÁLLÍTÁS
Február végéig látható a Könyvtár előcsarnokában a Rejtő Jenő élete és
munkássága ihlette karikatúra-kiállítás

Pályázati felhívás: időszaki köztéri műalkotások létrehozására
A Ferenczy Múzeumi Centrum
mint kiíró 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 PÁLYÁZAT CÉLJA: két különálló köztéri műalkotás létrehozásának és időszakos bemutatásának megvalósítása.
A PÁLYÁZAT TÉMÁJA: A létrehozandó műalkotások tematikájának közvetlen vagy közvetett
módon kapcsolódniuk kell a Bibliában szereplő Bábel tornyához
vagy annak szekuláris hagyományához.
KERETÖSSZEG: a pályázható
összeg megvalósuló művenként maximum bruttó 900 000
Ft, amely a mű megvalósításához szükséges minden járulékos
költséget magában foglal.
A PÁLYÁZÓK KÖRE: a pályázaton
a projektek megtervezői, alkotói
vehetnek részt.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: a
pályázatokat szakmai kurató-

rium bírálja el. A zsűri tagjai:
Farkas Ádám Kossuth-díjas
szobrászművész; Gulyás Gábor
esztéta, a Ferenczy Múzeumi
Centrum igazgatója; Boros Lili
művészettörténész; Szabó No-

a legígéretesebbnek ítélt tervek
készítőit egyenkénti zártkörű
konzultációra hívhatja be, amelyeken módosításokat, illetve
további anyagokat is bekérhet a
pályázóktól. A zsűri a konzultáci-

émi művészettörténész, az FMC
Művészeti Főosztályának vezetője; Wesselényi-Garay Andor
építész, építészettörténész. A
bíráló bizottság a beérkezett pályaművek tanulmányozása után

ókat követően, legkésőbb 2020.
április 1-ig hozza meg döntését.
A döntésről valamennyi pályázó
értesítést kap, a nyertesek nevét
a Ferenczy Múzeumi Centrum
honlapján tesszük közzé.

IDŐTARTAM: a megvalósuló
alkotások installálása 2020.
június 15–19. között történik, a
művek várhatóan 2020. szeptember 1-ig maradnak kiállítva
a köztéren. A bontásra további
öt munkanap áll majd rendelkezésre.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: a
pályázatot egy nyomtatott és
öt digitális példányban (CD-n,
DVD-n vagy pendrive-on, PDFformátumban) várjuk hagyományos postai úton a következő
címre: Ferenczy Múzeumi Centrum, Igazgatói Titkárság, 2000
Szentendre, Fő tér 2–5.
A Ferenczy Múzeumi Centrum
fenntartja magának a jogot, hogy
a pályázati felhívást bármikor
visszavonja vagy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
Jogi út ezen intézkedésével
szemben kizárva.
A pályaművek beérkezési határideje: 2020. március 13.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: a pályázattal kapcsolatos gyakorlati
kérdésekről a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársától lehet
e-mailben: fruzsina.kigyos@
muzeumicentrum.hu érdeklődni.
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Tűvel írt vallomások

– Természetes volt, hogy művész leszel?
Olyan közegben nőttem föl, ahol fontos volt
a művészet, a szüleim a „Kisképzőbe” jártak
szobrász szakra, de megegyeztek abban, hogy
akit előbb vesznek föl a Képzőművészeti Főiskolára, abból lesz művész. Anyukám mondott
le a művészi pályáról, otthon maradt és minket nevelt. A szüleim úgy gondolták, hogy egy
művészcsaládban nem kell a gyerekeknek is
művésszé válni, mindenki keresse a maga útját.
Berta nővérem azonban olyan kiugróan tehetséges volt, hogy az ő iránya
egyértelmű volt, árnyékában mi, a testvérei bátortalanul mertük magunknak
is bevallani, hogy ez érdekel. Nem tanultam rajzolni – még most se tudok a
klasszikus értelemben –,
viszont nagyon erős kifejezési vágy volt bennem, meg
akartam mutatkozni. Nem
akartam „szégyent hozni”
apámra, és önigazolásként
nagyon fontos volt, hogy ne
a családi hátterem szerint
ítéljenek. Először a FISÉ-be
(Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület) felvételiztem, Réka nővérem, aki
textil szakon diplomázott,
már tagja volt, így jött az
ötlet, hogy a férjem nevét
használva, rejtőzködve, Richter Sáraként menjek oda. Felvettek, elkezdtem részt venni kiállításaikon, a Richter név rajtam maradt.
– A gimnázium után nem tanultál tovább,
férjhez mentél, húszévesen már anya lettél.
Huszonnyolc évesen, gyógyíthatalan beteg
férjed elvesztése után egyedül maradtál a három gyerekkel. Miként tudtad a veszteséget
feldolgozni?
Talán furcsának tűnik, de a hímzéssel. Ez régi,
ösztönös „stratégia” nálam. Pont azért nyúltam
ehhez, mert a rajzban rengeteg gátlásom volt,
a hímzés valahogy eltávolít, elemel annyira,

hogy jobban merjem vállalni.
Ha egy rajz varrva van, mindig
idézőjelbe kerül, több belefér.
A gyerekeimnek mindig hímeztem párnára, függönyre,
a ruháikra verseket, a saját
rajzaikat.
Amikor meghalt a férjem,
akkor lett igazán súlya, hogy
valahogy földolgozzam a
történteket. Egyáltalán nem
tudatos dolog volt ez, ösztönös kapaszkodó. Az első ilyen
hímzések gyerekrajzokból
összerakott képek voltak,
ami mögé bújva el tudtam
mesélni a sorsunkat. A Holdaskönyv is nagyrészt ennek a korszaknak a feldolgozása. Aztán
jöttek az új élethelyzetek, és azzal együtt már
„terápiás” formává vált, hogy a problémáimat
megvarrjam. A Szalag az új családalapítás, a
nem közös gyerekek nevelésének nehézségei
ről szólt, a Színe-visszája pedig már a változó
korról.
– Textiljeid nem tekinthetők hagyományos
kézimunkáknak. Ezek varrott, hímzett, nyomott képekkel, hímzett és pecsételt szövegekkel, és a különleges képi világhoz kapcsolódó tárgyakkal megjelenített gondolatok, érzések, örök igazságok művészi ábrázolásai.
Akár irodalmi szövegeket illusztrálsz, akár
zavarba ejtően őszinte vallomásokat közölsz
velük.

– Sokféle tárgy népesíti be a vásznaidat,
elengedhetlen elemei ezeknek, új jelentést
kapnak itt.
A tárgyak applikálása fontos része a munkámnak. Sokféle dolgot varrok föl a vásznakra, tükröt, pénzt, fényképet, térképet, bélyeget, lepkeszárnyat, szemüveglencsét, régi kézimunkákból
részeket stb. Ezeknek sokszor erős személyes
vonatkozása is van (gyerekem kiskori hajtincse,
nekem írt levél részlete, nagymamámtól kapott
régi, történettel bíró tárgyak). Máskor meg pont
azzal viccelek, hogy „álrelikviákat” készítek, például kenyérgolyócskából és spárgából csináltam rózsafüzér töredéket, amit olyan könyvbe
varrtam, aminek a témája egy börtöncellában
való keresztelkedés az 50-es években.
– Honnan valók ezek a tárgyak?
Mindig mindenhol gyűjtögettem, amióta az
eszemet tudom. Már a gyerekkori szobám
is tele volt állati és emberi csontokkal, régi
pénzekkel, fészkekkel, kövekkel, mindenféle
érdekességgel. Azóta is mindent gyűjtök, de
már sokszor azzal a szándékkal, hogy majd
fölhasználom egy munkámban. Nem csak én
gyűjtögetek, hanem a szeretteim, rokonaim,
barátaim, de még távoli ismerősök is hoznak
nekem érdekes tárgyakat.

– A gyerekek közben felnőttek, már öt unokád is van, 50 éves lettél… A Színe-visszája,
ez, az 50 méter hosszú vászonszalagokból
készült labirintus, amely márciusban lesz látható Szentendrén, már egyfajta összegzése az
életednek, anyaként, feleségként, alkotóként.
Mondhatnánk, korunk női
szerepeiről szól…
Már az anyag és a technika
választás is jelentéssel bír:
a hímzés és a szövés hozzátartozott mindig a női
szerepekhez. Szándékosan
választottam a labirintus
témáját is. Ez egy női labirintus. Fiatalságról, gyermekáldásról, öregedésről,
klimaxról,
betegségről,
különböző élethelyzetekről szól. A labirintus révén
járhatunk a történetekben,
láthatjuk a dolgok színét és
visszáját, ráismerhetünk
saját életünkre is.
Amit én erősen hozok ottHoldaskönyv
honról, hogy egy nőnek mi
Színe-visszája (részlet)
a dolga, abba nem fér bele
az alkotás. Ennek a feszültMivel önképző vagyok, abszolút szabadon bá- ségét is belevarrtam a szalagba, ha az egyiket
nok a technikával. Ez nem is annyira hímzés, csinálom, akkor azért van lelkifurdalásom, ha
mint inkább rajzolás a fonállal. A technikákat a másikat, akkor meg azért. Ahogy öregszem,
sem tanultam, munka közben, tapasztalat útján egyre többször kiderül, hogy mások is nagyon
szerzem, az évek során kialakult egy eszköz- hasonló dolgokat élnek át, ezért van talán értáram, ami leginkább jellemző a munkáimra. telme ezeket a nagyon személyes vásznakat
Általában nyers vászonra varrom az ábrákat, kiállítani, mert sok visszajelzésből látom, hogy
kivarrom lenszállal, egyszerű, szabad, rajz- a saját helyzetükre találnak rá benne más emszerű öltésekkel, utána a vásznat anyagában berek is.
festem, ezzel kiemelve a „rajzot”. A festéshez
Rappai Zsuzsa
növényi főzeteket használok, kávét, teát, vörösbort – ami kéznél van. Sok virágot azért Richter Sára Kötelék című kiállítása március 11.
ültetek a kertembe, vagy azért nem gyomlálok és április 5. között látható a MANK Galériában
ki onnan, hogy legyen majd festékem. Gyakran (Bogdányi utca 51.)
FOTÓ: CSONTÓ LAJOS

Bizonyára sokuk életében
akadt olyan élmény, rácsodálkozás, hogy egy alkotást
látva azonnal beleszerettek.
Így voltam én is egykoron
Weöres Sándor és Pásztor
Béla versciklusának vászonra álmodott Holdaskönyve
láttán. A mű alkotója, Richter Sára textilművész rendhagyó életútját, egyedülálló
vásznait azóta is szeretve
követem.
Szentendrei művészcsaládból származik, neve mégis
kevéssé ismerős a városban. Édesapja, Csíkszentmihályi Róbert, Kossuth-díjas szobrászművész. A Csíkszentmihályi-gyerekek mindannyian művészek lettek:
Berta grafikus, Réka textiltervező, Márton
fotós, Sára pedig textilművész. Richter Sára
néven.

attól függ, milyen színt használok, hogy épp
milyen termés érik.
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ANYAKÖNYV

Anyakönyvi hírek
Városunkban janiár hónapban 17 házasságkötés volt.
Januárban 11 lány és 9 fiú, összesen 20
gyermek született Szentendrén.
Január hónapban elhunytak
Sárközi Mihály 75 év
Incze Attiláné 78 év
Végső Gyuláné 90 év
Beregszásziné Naszvadi Irén 79 év
Pintér Tibor 83 év
Juhász Józsefné 85 év
Böszörményi Mihályné 72 év
Győző-Molnár Mihály 54 év
Vasvári Anna 82 év
Wahr János 86 év
Dudás István 77 év
Dr. Karkóczkay Józsefné 90 év
Pelyhe József 72 év
Kristóf Zoltánné 63 év
Bekő Lászlóné 68 év
Gebefügi János 78 év
Vincze Lászlóné 71 év
Lippai Gézáné 75 év
Turay László Ferenc 64 év
Gálda Gusztávné 91 év
Horváth Győző 72 év
Lánczky Józsefné 87 év
Kun László 81 év

Robicsek Károlyt
köszöntötték
A hosszú élet titka: töltsünk minél több időt kedvenc hobbinkkal, s legyen ebben partner a társunk
is – így vélekedik Robicsek Károly szentendrei lakos, akit 90. születésnapja alkalmából köszöntött
az önkormányzat nevében Szentendre polgármestere.
Robicsek Károly Szentendrén született református családban, már a szülei is szentendreiek. Az egykori Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán végzett, azt követően évtizedeken keresztül a betongyárban volt művezető. 65
éve él boldog házasságban, két leánya és egy
fia van, akik három unokával örvendeztették
meg. Károly bácsi nagyon büszke unokáira, arra, hogy mindegyikük diplomás lett. Szabadidejében repülőmodelleket készített, ezt tanítgatta
az ifjabb generációknak is. Felesége társ az
alkotásban is: különféle anyagokat hasznosítva képeket, műalkotásokat készít. Úgy vélik,
esetükben a szeretett elfoglaltságok aktív művelése lehet a hosszú élet titka.
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Elhunyt Horváth Győző

Szentendre város képviselő-testületének egykori tagja,
Püspökmajor korábbi képviselője
2020. január 26-án, életének 71. évében elhunyt Horváth Győző, volt
szentendrei önkormányzati képviselő, a Püspökmajori Baráti Kör vezetője.
Horváth Győző 2002-től 8 évig dolgozott önkormányzati képviselőként, majd 2013 márciusában, a Fidesz-KDNP jelöltjeként nyert időközi önkormányzati képviselő-választást a
püspökmajori (4. számú) egyéni választókerületben, ahol Kiss Károly halála miatt kellett
időközi választást tartani. A körzet képviselőjeként, a testület tagjaként dolgozott 2019-ig.
Az őszi önkormányzati választáson betegsége miatt már nem tudott indulni.
Közösségi ember volt, azt vallotta, ő bármikor elérhető, nem csak kampányidőszakban.
Szerette a sportot, a zenét, a gyerekeket, dolgozott edzőként és hivatásos szinten zenélt.
1975 óta élt családjával a Püspökmajor-lakótelepen. 30 évig játszott a Tűzoltóság Központi
Zenekarában, 20 évig a Szentendrei Kamarazenekarban, az utóbbiban alapító tagként.
Horváth Győzőt 2020. február 4-én helyezték örök nyugalomra a Sztaravodai úti köztemetőben.
Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében!

2020. február 22. (szombat), 14:30
Budakalász, Kós Károly Művelődési Ház
és Könyvtár, díszterem

Köztünk élő tanúk

A kommunizmus áldozatainak magyarországi
emléknapja
Előadások:
A kommunista uralom hazánkban –
Galambos István történész
Az egypártrendszer üldözöttje –
Dömötör Zoltán szabadságharcos nemzetőr
A kommunizmus egyházi áldozatai –
Selmeci András: Dr. Kucsera Ferenc
szentendrei vértanú káplán, Nádudvari Géza:
Boldog Sándor István vértanú szerzetes
Szervező: Pipó Ferenc

Lapzárta után kaptuk a fájdalmas hírt,
hogy február 6-án, életének 68. évében
váratlanul elhunyt

Miser István,
aki – a polgármester hivatal technikusaként - évtizedeken keresztül fotózott
a Szentendre és Vidéke lap számára is.
Nyugodjék békében!

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény
Telefonszám: +36 26/312-605,
+36 26/400-172
Krízistelefon: +36 20/3640827
Szentendrei nyitva tartásunk:
Hétfő: 12-16 óráig
Szerda: 8-16 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek 8-12 óráig
A további települések ügyfélfogadási ideje
honlapunkon megtalálhatók:
www.dunakanyari.hu
További részlekért kövesse honlapunkat, facebook profilunkat, vagy hívjon bennünket
bizalommal!

Soron következő eseményünk
Sok párkapcsolat indul nagy álmokkal, tervekkel, szenvedéllyel, majd eltelik néhány
év és azt kezdjük észrevenni, hogy egyre
többször szólunk bele a párunk dolgaiba.
Lassan egymás szobrászaivá válunk. Végül
már azt sem tudjuk, kik voltunk és kik lettünk ebben a párkapcsolatban. Nem ismerünk magunkra, sem egymásra. A szeretet
helyét észrevétlenül átveszi az önmagunk

visszaszerzéséért folytatott küzdelem. Újra
férfiak és nők akarunk lenni…
Ezen az estén arra keressük a választ, hogyan tudunk önmagunk maradni, vagy vis�szatalálni önmagunkhoz egy elkötelezett
párkapcsolatban… és az is kiderül, hogy a
párok hogyan tudnak ebben segíteni egymásnak.
Előadó: Aranyos Zsolt párkapcsolati
mediátor
Időpont: 2020. február 20., csütörtök,
18:00–19:30
Helyszín: OFFLINE CENTER Szentendre,
Ady E. út 6/b.
A belépés díjtalan!
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A Giro d’Italia Szentendrén
2020-ban Magyarországról rajtol a Giro d’Italia. A háromhetes kerékpáros körverseny első három szakaszára hazánkban kerül sor. A verseny Budapestről indul, és húsz hazai város mellett Szentendrét is érinti.
A Giro d’Italia májusi szentendrei eseményével kapcsolatban február 19-én sajtótájékoztatót tartanak
a Városházán, melyre az önkormányzat a helyi kereskedőket, vendéglátósokat is várja. A cél, hogy az
eseményre speciális kínálattal készüljenek, olyan termékekkel, melyeket erre az alkalomra készítenek.
A Giro d’Italia mezőnye
május 7-én mutatkozik
be Budapesten, a Hősök
terén. A kerékpáros körverseny idén május 9-11.
között Magyarországról
rajtol, Szentendrén május 10-én halad át a mezőny.
A Giro d’Italia májusi szentendrei eseményével
kapcsolatban február 19-én, szerdán 10 órától sajtótájékoztatót tartanak a Városházán a Nemzeti
Sportügynökség részvételével. A tájékoztatóra
az önkormányzat várja a kereskedőket, vendéglátósokat! A cél, hogy méltó kínálattal fogadjuk
a mezőnyt és a verseny közönségét. Készüljünk
egyedi, az eseményre tervezett termékekkel!
Várjuk mindazokat a kereskedőket, vendéglátóiparban dolgozókat, akik lehetőséget látnak az
eseményben!
Felhívás
Tisztelt Kereskedők, Vendéglátók!
2020-ban Magyarországról rajtol a Giro d’Italia. A
háromhetes kerékpáros körverseny első három sza-

kaszának hazánk ad otthont, és összesen közel húsz
hazai város mellett Szentendrét is érinti.
A verseny napján forgalmi változásokra, Szentendrén mintegy 4 órás útlezárásra kell számítani a 11-es
út szentendrei szakaszán és a kapcsolódó utcákban.
Az esemény nagy lehetőségeket kínál az útvonal
településeinek.
Éljünk ezzel a lehetőséggel! Fogadjuk a nemzetközi
mezőnyt, az őket fogadó és kísérő nézőket méltó
kínálattal! Készüljünk egyedi, az eseményre tervezett termékekkel!
A Giro hagyományos színe a rózsaszín. Öltöztessük rózsaszínbe a várost és termékeinket! Tegyük
felejthetetlenné a Giro2020 szentendrei állomását!
A Giro d’Italia májusi szentendrei eseményével kapcsolatban február 19-én, szerdán 10 órától tartunk
tájékoztatót a Városházán a Nemzeti Sportügynökség részvételével.
Várjuk mindazokat a kereskedőket, vendéglátóiparban dolgozókat, akik lehetőséget látnak az
eseményben!

A rózsaszín fények éjszakája és az épületek megvilágítása 100
nappal a Giro D’Italia rajta előtt, tradíció. Ilyenkor az útvonal
városai közül számos helyszínen egy-egy város, település jelentős épületét világítják meg rózsaszínűre, mely a Giro hivatalos
színe. Ennek keretében Szentendrén január 30-án 17 órától a
Városháza kapott rózsaszín megvilágítást.

A részvétel ingyenes, de a korlátozott befogadóképesség miatt regisztrációhoz kötött.
Giro d’Italia 2020
• RAJT Rajt 2020. 05.9-11., Budapest
• Giro Szentendrén 2020.05.10. vasárnap
• Tájékoztató a szentendrei eseményekről:
2020.02.19. szerda 10:00, Szentendre, Városháza, díszterem
• Kapcsolat: giro2020@ph.szentendre.hu
Regisztráció a sajtótájékoztatóra:
giro2020@ph.szentendre.hu

A molinón: Eperke Póni Klub
2019-ben a Decathlon Póni Klub Országos Bajnokság Lovas-iskolák Bajnokságán második helyezett Eperke
Póni Klub vezetőjével, Korcsognè
Kovács Mónikával beszélgettünk a
lovassport szépségeiről, a sikerekről,
a tervekről.
– Hogyan került a lovak közelébe?
Mióta eszemet tudom, mindig vonzottak a lovak. Hétéves koromban
kezdtem el lovagolni, és titkon mindig is reméltem, hogy egyszer majd
hivatásom lesz a lovakkal való foglalkozás. A középiskola elvégzése után,
1986-ban jelentkeztem egy lovasedzői
tanfolyamra, de ennek az elvégzése
után más irányt vett az életem. Néhány év elteltével megkerestek az
akkori Hunkadombi Lovasklubtól,
hogy segítsek beindítani a lovasiskolát Pannónia-telepen. Örömmel és
azonnal igent mondtam! Azóta ebben
a csodálatos szakmában dolgozom
a Magyar Lovasszövetség regisztrált
edzőjeként. Rengeteg gyerek nőtt fel
a kezem alatt, és szerette meg ezt a
csodálatos sportot! Többen közülük
szintén lovasoktatók lettek.
– Miért tartja csodálatos sportnak a
lovaglást?
A lovaglás mind a testre, mind a lélekre
jótékony hatással van, a lovakkal való
foglalkozás az emberek többségére
pozitívan hat. A versenyzés és az edzé-

sek koncentrációra, kitartásra tanítják
a lovast. A lóról való gondoskodás komoly mindennapi feladat a gyerekek
számára. A lovaglás igen nagy fegyelmet igénylő sport, hiszen lovasaink
200-300 kg-os állatokkal dolgoznak,
ahol a szabályok betartása, a fegyelem elengedhetetlen.
– Hogyan került sor a névváltásra,
hiszen már jó ideje Eperke Póni Klub
néven versenyeznek?
Már itt, Pannónia-telepen megalakítottuk a póni klubbot, ami eleinte a lovarda nevét viselte. 2013-ban viszont
lovardát váltottunk tanítványaimmal: a
Szentendrei-szigeten, a Bodor Majorban folytattuk a munkát, és itt vettük
fel az Eperke nevet. 2017-ben vissza-

EPERKE PÓNI KLUB
Decathlon Póni Klub Országos Bajnokság
Lovas-iskolák bajnokságának
2. helyezett csapata
Balatonvilágos 2019.

jöttünk Szentendrére, a régi lovardába,
és azóta is itt oktatok.
– Nagyon szép eredménnyel…
Tanítványaim a díjugrató szakágban
és a Magyar Póni Klubban versenyeznek. Fő feladatomnak tartom az
utánpótlás-nevelést, aminek az MP
versenyrendszere a legmegfelelőbb.
– Miért?
A póniklub tökéletes kategória gyermekek számára, ahol elsődleges és
legfontosabb szempont a lovaglás
alapjainak elsajátítása, majd a továbbiakban kezdőtől a haladó szintig lehetőséget biztosít a fejlődésre több
kategóriában: futószáras versenyszámok, díjlovaglás, díjugratás, lovastu-

Szentendre Város Önkormányzata

sa. A bírálati lapok értékelése pedig jó
visszajelzés nekünk, edzőknek – és a
szülőknek is – a lovasok tudásáról, a
javítandó területekről.
– Hogyan folynak az edzések, hány
lóval rendelkezik a klub?
Tanítványaim nagy részének saját lova van. Minden nap van edzés, hiszen
a lovakkal napi szinten dolgozni kell,
még akkor is, ha az időjárási viszonyok
nem kedvezőek. Rendszeresen részt
veszünk edzőtáborokon is.
– Melyek a legjobb eredményeik?
2019-ben a Decathlon Póni Klub Országos Bajnokságon, amelyen 39 egyesület és 273 lovas vett részt, az Eperke
PK 2. lett a klubok bajnokságában. Futószáras versenyszámokban mindkét
lovasunk bajnok lett a kategóriájában.
2018-ban díjugrató csapatunk dobogós helyen végzett, póni 2 kategóriában pedig elhoztuk az 1. helyet. Ez a
verseny minden évben a legnagyobb
megmérettetés a csapatnak, tulajdonképpen egész évben erre készülünk.
– Milyen terveik vannak?
Szeretnénk idén is minél jobb eredményeket elérni a versenyeken, és
sok bajnokot avatni az év végi döntőkön! Várok mindenkit sok szeretettel,
aki ezt a csodás sportot ki szeretné
próbálni, akár verseny-, akár hobbi
szinten. Lovasoktatást négyéves kortól vállalunk, a hobbi lovasoknál nincs
felső korhatár. Lovagolni tanulni soha
sem késő!
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Programok

Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György utca 1.
Kovács Margit, a Duna királynője

KIÁLLÍTÁS
Ferenczy Múzeumi Centrum
TÉLI NYITVATARTÁS:
keddtől vasárnapig 10-től 17 óráig
A pénztárak 17 óráig tartanak nyitva
A Kovács Margit Kerámiamúzeum
hétfőtől vasárnapig 10-től 17 óráig tart
nyitva.
Minden kedden 14:30–17:30
NYITOTT MŰHELY
Tehetséggondozó szakkör 12 éven
felülieknek
Bővebb információ és előzetes regisztráció: György Gabriella művészetpedagógus, e-mail: gyorgy.gabriella@
muzeumicentrum.hu; +36 20 488 1851
Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos utca 5.
február 14. péntek 17:00
Rendhagyó tárlatvezetés
Hogyan épül egy kiállítás?
Bodonyi Emőke kurátor vezetésével
bepillantást nyerhetünk a Teremtés –
Ferenczy Noémi művészete című tárlat
rendezésébe.
Belépőjegy: 700 Ft
február 20. csütörtök 18:00
Kiállítás-megnyitó
A Teremtés – Ferenczy Noémi művészete
Kurátor: Bodonyi Emőke
Ferenczy Noémi (1890–1957) a 20.
századi kárpitművészet megújítójaként,
korszakalkotó és stílusteremtő művészként hagyta ránk örökségét. Munkássága nemcsak hazai, hanem nemzetközi
viszonylatban is kiemelkedő, számos
műalkotását külföldi gyűjtemények
őrzik. A művész munkásságának ilyen
nagyszabású áttekintésére több mint
három évtizede nem került sor.
Megtekinthető május 10-ig
Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
A nagy könyvlopás
Francia könyvkiállítás a vasfüggöny
mögött
Megtekinthető március 1-ig
február 12. szerda 11:00
Szenior Szerda Schneller János művészettörténésszel
február 16. vasárnap 15:30
Kurátori tárlatvezetés Árvai Máriával és
Véri Dániellel
Ámos Imre – Anna Margit
Emlékmúzeum
Bogdányi u. 10.
„másokról nem mondok semmit”
Kucsera Ferenc mártíriuma
Történeti narratíva és kortárs reflexiók
Megtekinthető március 1-jéig
február 27. csütörtök 17:00
Kurátori tárlatvezetés
Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
Újragondolt Czóbel 4.0
Rejtélyek a múzeumban – Fókuszban
a kutatás

ÚjMűhely Galéria
Fő tér 20.
Törés és építkezés
Szuromi Imre kiállítása
Szuromi Imre szentendrei festészeti
hagyományokat folytató művészetében
az építészeti motívumok és a táj kölcsönhatásában megjelenő ember játssza
a főszerepet, akinek személyes sorsa
ezer szálon összefügg környezetével, a
világgal, amelybe született, és amelyet
maga körül épít.
Megtekinthető március 1-jéig, keddtől
vasárnapig 10.00–18.00
Vincze Műhely Galéria
Anna utca 16.
február 21. péntek 17.00
Benkovits György kiállítása
Megnyitja Pilis Dániel alpolgármester
Megtekinthető április 21-ig, munkanapokon 8.00–17.00
Kossuth Ház Galéria
és Kerekes László Alkotóház
Dabas, Kossuth u. 19.
február 15. szombat 15.00
Kaleidoszkóp
Az IKON Csoport kiállítása
A kiállítás megnyitja dr. Feledy Balázs
művészeti író
Közreműködik Szabó Zoltán gordonkán
Kiállító művészek: Bozsó Zsuzsa, Ezüst
Zoltán, Lehoczky Krisztina, † Lukács
János, Lukács Tibor, Paulusz Györgyi,
Pirk László, Ries Zoltán, Tamás Mária,
Újbányai Veronika, Végvári Tamás, Vizúr
János
Megtekinthető március 5-ig, hétfő és
péntek 13.00–17.00, keddtől csütörtökig
9.00–17.00, hétvégén előre egyeztetett
időpontban: (29) 362 545, 06 30 534 1138

ELŐADÁS
Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
Február 14. péntek 18.00
Nemzeti ellenállás 1918 november –
1920 június 4
Domonkos László író előadása
Február 21. péntek 18.00
Sacra Pannónia – történeti alkotmány
Varga Tibor előadása

KONCERT
DMH Barlang
Duna korzó 18.
február 14. péntek 20:00-23:00
SZ4P () THE PUNCH
A THe pUnch zenekar a magyarországi
deep-psych-art-hypnogroove szcénájának aktív tagja. Lüktető, széteffektezett
kompozícióik a tér-idő szövetének
meghajlítására, átvágására szolgálnak,
a határokon rejlő dimenziók feltárására.
Olyan lelki- és tudatállapotokat idéznek
meg, melyekben a megismerést és a
szemlélődést új, ismeretlen szinteken
tapasztalhatjuk meg.
Kapu: 20:00

február 15. szombat 19.00–23.00
Népzenei műhely és vonós táncház
Tímár Sárával
Vendég: Gryllus Dániel
A beszélgetést és koncertet követően
VONÓS táncház veszi kezdetét, ahol
a vendégek szabadon vagy tánctanár
segítségével mulathatnak egész este.
Kalász Máté – hegedű
Fekete Márton – brácsa
Lelkes András – bőgő
Szabó Tamás és Kürtösi Csilla – tánc
Belépő: 1000 Ft
Jegyek a koncert napján kezdés előtt egy
órával a helyszínen válthatók.
február 18. kedd19.30
Citera jazzklub
Vendég: újra Zajnal
Fergeteges buli várható!
február 21. péntek 20.00
Aurevoir.
Az Aurevoir. zsámbéki fiatalokból
álló ethno-beat zenekar. Zenéjükben
koncepciózusan jelen van a sokszínűség;
ahogyan a magyar, cigány, ír és délszláv
népzene motívumai és az 1960-as évek
beatzenéje, úgy a francia kávéházi sanzonok világa és a régi reneszánsz, barokk
zene egyaránt alapul szolgál dalaikhoz.
Belépő: 1500 Ft
Jegyek a szentendre.jegy.hu oldalon,
vagy a koncert napján kezdés előtt egy
órával a helyszínen válthatók.
február 28. péntek 20.00
Bordó Sárkány
Az autentikus, magyar és európai
középkori dalokat és táncokat bátran
ötvözik saját alkotói elképzeléseikkel,
a középkori hangulatba ültetett Bordó
Sárkány dalok pedig a mai kor világzenei
hangzásvilágához igazodó, táncra
perdítő, erőteljes dinamikai felfogásban
szólalnak meg.
Belépő: 1000 Ft
március 3. kedd 21.30
BORBÉLY MŰHELY JAZZKLUB
Joy Spring – Tavaszi jazzhangok
Borbély Mihály – szaxofon, tárogató,
klarinét, basszusklarinét, furulyák
Tálas Áron – zongora
Horváth Balázs – bőgő
G. Szabó Hunor – dob
A Borbély Műhely az ezredforduló táján
alakult a nép- és világzene, a jazz és a
kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozgó Borbély Mihály vezetésével.
Belépőjegy: 1200 Ft, diák/nyugdíjas:
1000 Ft
Jegyek a koncert napján kezdés előtt egy
órával a helyszínen válthatók.
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
március 14. szombat 15.00
Magyarország az én hazám…
Magyarnóta műsor
A műsorban fellépnek: Farkas Rozika, Fényes György, Szeredy Krisztina, Szegedi
Csaba, Gáspár Anni, Kapi Gábor
Belépőjegy rendelhető: (26) 315 508, 06
20 954 1093, illetve megvásárolható a
helyszínen az előadás előtt
Belépő: 2000 Ft

GYEREKEKNEK
Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos utca 5.
február 16. vasárnap 10:00
Családi nap – akvarellfestő workshop
Belépőjegy: 500 Ft (hét év alatti gyerekek egy kísérőjének ingyenes)

Ferenczy Múzeum, Szentendre, Kossuth
Lajos utca 5.
február 29. szombat 17:00
Csodakert – Teremtés
Meseterápiás foglalkozás Boros Luca
meseterapeutával a Teremtés – Ferenczy Noémi művészete kiállításhoz
kapcsolódóan
Regisztráció szükséges: regisztracio@
muzeumicentrum.hu

MOZI
P’Art Mozi
Duna korzó 25.
(26) 777 010
Jegyárak: 1200 Ft, diák-nyugdíjas 1000
Ft
2020.február 11-16-ig
OSCAR DÍJAS FILMEK HETE
február 17. hétfő
16:45 A BÚCSÚ (100’)(12) szívbemarkoló
és humoros
18:30 A NEVEK DALA (113’) (12)
20:30 SAJNÁLJUK, NEM TALÁLTUK
OTTHON (101’)(12)
február 18. kedd
16:30 KÖZEL A HORIZONTHOZ (109’)(16)
18:30 RAOUL TABURIN (89’) (12) CINEBOOK SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:05 A BOLDOGSÁGVIRÁG (105’)(12)
február 19. szerda
16:30 A NEVEK DALA (113’) (12)
18:30 SAJNÁLJUK, NEM TALÁLTUK
OTTHON (101’) (12)
20:15 KÖZEL A HORIZONTHOZ (109’)(16)
február 20. csütörtök
16:00 A VADON HÍVÓ SZAVA (105’) (6E)
18:00 ÖNGYILKOS TÚRA (90’)(16) hotel
öngyilkosoknak?
19:45 A VÁGYAK SZIGETE (110’)(16) Bármi amire vágysz, minden amitől félsz…
február 21. péntek
16:30 A VADON HÍVÓ SZAVA (105’) (6E)
18:30 A FELTALÁLÓ (120’) (12) vendégünk a film főszereplője: Gáspár Tibor
színművész
20:35 A VÁGYAK SZIGETE (110’)(16) Bármi amire vágysz, minden amitől félsz…
február 22. szombat
14:15 A VADON HÍVÓ SZAVA (105’) (6E)
16:05 A FELTALÁLÓ (120’) (12)
18:15 A MENNYORSZÁGNAK KELL
LENNIE (97’)(12)
20:00 A VÁGYAK SZIGETE (110’)(16) Bármi amire vágysz, minden amitől félsz…
február 23. vasárnap
13:30 AILO- EGY KIS RÉNSZARVAS
NAGY UTAZÁSA (87’) (knE)
15:00 A VÁGYAK SZIGETE (110’)(16) Bármi amire vágysz, minden amitől félsz…
17:00 Vasárnapi MESEKUCKÓ- diafilm
vetítés- Mesélő: Papp Niki
18:15 A FELTALÁLÓ (120’) (12)
20:30 A NEVEK DALA (113’) (12)
február 24. hétfő
16:00 A VÁGYAK SZIGETE (110’)(16) Bármi amire vágysz, minden amitől félsz…
18:00 SAJNÁLJUK, NEM TALÁLTUK
OTTHON (101’)(12)
19:45 A BÚCSÚ (100’)(12) szívbemarkoló
és humoros
február 25. kedd
16:15 A FELTALÁLÓ (120’) (12)
18:30 HÁZASSÁGI TÖRTÉNET (136’)
(16) LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art
Filmklub)
20:50 A VÁGYAK SZIGETE (110’)(16) Bármi amire vágysz, minden amitől félsz…
február 26. szerda
16:45 A MENNYORSZÁGNAK KELL
LENNIE (97’)(12)
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18:00 SZENTENDRE A SZÁZADFORDULÓTÓL AZ EZREDFORDULÓIG -Török
Katalin előadássorozata
18:30 A VÁGYAK SZIGETE (110’)(16) Bármi amire vágysz, minden amitől félsz…
20:30 ÖNGYILKOS TÚRA (90’)(16) hotel
öngyilkosoknak?
február 27. csütörtök
16:05 ZÁRÓJELENTÉS (120’)(12) Szabó
István filmje
18:15 A HEGYEK SZIGETE (97’) (16)
19:00 TUDÁSTÁR SOROZAT:
20:00 SÖTÉT VIZEKEN (126’)(12E) f:
Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim
Robbins
február 28. péntek
16:30 A VADON HÍVÓ SZAVA (105’) (6E)
18:30 ZÁRÓJELENTÉS (120’) (12) vendégünk a film főszereplője:
20:35 SÖTÉT VIZEKEN (126’)(12E) f:
Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim
Robbins
február 29. szombat
16:00 KÜLÖNLEGES ÉLETEK (114’)(12)
NYISD KI A SZEMED!
18:05 KÖZEL A HORIZONTHOZ (109’)(16)
18.00 BEVEZETÉS A FILMMŰVÉSZETBE
– Prónai Csaba előadássorozata
20:00 ZÁRÓJELENTÉS (120’)(12) Szabó
István filmje
március 1. vasárnap
14:00 A VADON HÍVÓ SZAVA (105’) (6E)
16:00 KÖZEL A HORIZONTHOZ (109’)(16)
18:00 ZÁRÓJELENTÉS (120’)(12) Szabó
István filmje
20:05 A HEGYEK SZIGETE (97’) (16)
március 2. hétfő
14:30 ZÁRÓJELENTÉS (120’)(12) Szabó
István filmje
16:35 A BOLDOGSÁGVIRÁG (105’)(12)
18:30 ISTEN LÉTEZIK ÉS PETRUNIJÁNAK HÍVJÁK (100’)(16)
20:15 A HEGYEK SZIGETE (97’) (16)
március 3. kedd

16:15 ZÁRÓJELENTÉS (120’)(12) Szabó
István filmje
18:30 AMANDA (107’)(12) LÉLEKMOZI
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:25 ISTEN LÉTEZIK ÉS PETRUNIJÁNAK HÍVJÁK (100’)(16)
március 4. szerda
16:00 A HEGYEK SZIGETE (97’) (16)
17:45 ZÁRÓJELENTÉS (120’)(12) Szabó
István filmje
20:00 ISTEN LÉTEZIK ÉS PETRUNIJÁNAK HÍVJÁK (100’)(16)
március 5. csütörtök
16:00 ZÁRÓJELENTÉS (120’)(12) Szabó
István filmje
18:05 VILÁGPOLGÁROK (92’)(BA)
19:45 A LÁTHATATLAN EMBER (125’)
(16E)
március 6. péntek
16:15 ZÁRÓJELENTÉS (120’)(12) Szabó
István filmje
18:30 A MALTER FILMFESZTIVÁL
FILMJEI
20:30 A LÁTHATATLAN EMBER (125’)
(16E)
március 7. szombat
16:00 VILÁGPOLGÁROK (92’)(BA)
17:45 ZÁRÓJELENTÉS (120’)(12) Szabó
István filmje
20:00 A LÁTHATATLAN EMBER (125’)
(16E)
március 8. vasárnap
14:00 A VADON HÍVÓ SZAVA (105’) (6E)
16:00 A HEGYEK SZIGETE (97’) (16)
17:45 ZÁRÓJELENTÉS (120’)(12) Szabó
István filmje
20:00 A LÁTHATATLAN EMBER (125’)
(16E)
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HIRDETÉS

A DMRV ZRT. AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT
SZENTENDRE ÉS VONZÁSKÖRZETE MUNKAVÉGZÉSI HELLYEL.
Fizikai munkakörökbe:
Ø TAKARÍTÓ _Szentendre
Ø KARBANTARTÓ (lakatos) _Szentendre
Ø VILLANYSZERELŐ _Szentendre
Ø TŰZCSAP ELLENŐR _ Szentendre
Ø HÁLÓZAT ELLENŐR _Szentendre
Ø VÍZMÉRŐ LEOLVASÓ _Szentendre

Ø GÉPJÁRMŰVEZETŐ (teher)_
Szentendre
Ø VÍZHÁLÓZAT KARBANTARTÓ
_Szentendre, Pilisvörösvár
Ø CSATORNATISZTÍTÓ GÉPKEZELŐ
_Szentendre

Szellemi munkakörbe:
Ø MŰSZAKI ELŐADÓ _Szentendre
Amit kínálunk: Cafetéria juttatás, Munkába járás költségtérítés, Kedvezményes üdülési
lehetőség saját üdülőinkben, Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás,
Balesetbiztosítás, szociális, élethelyzethez kapcsolódó juttatások.
A pozíciókról bővebb tájékoztatás a www.dmrvzrt.hu weboldalon a TÁRSASÁGUNKRÓL/
KARRIER fül alatt található.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével az ONELETRAJZOK@DMRVZRT.
HU e-mail címen lehet.
Adatvédelmi tájékoztatónk megtalálható a www.dmrvzrt.hu oldalon

Grimaldi
Ügyvédi Iroda
keres magyar és
olasz ügyfelei részére
Szentendrén és környékén
- Csillaghegytől Visegrádig
- eladó házakat, lakásokat.
Ingatlanokkal kapcsolatos
jogi tanácsadást és
szerződések elkészítését is
vállaljuk.
Telefonszám:
06-20-330-3640
www.grimaldiugyved.hu

Újonnan nyíló R-Beauty Szépségszalon
kiadó Dunabogdányban
KOZMETIKUSOK
FODRÁSZOK
SMINKESEK
MŰKÖRMÖSÖK
PEDIKŰRÖSÖK
részére.
Érdeklődni a 06 20 410 9599 telefonszámon lehet

Nőgyógyászat

Orczi Hajni life coach

• Budapest XIII. kerület: +36 20

Nőgyógyászat
• Szentendre: +36 20 424
Nőgyógyászat

Bejelentkezés: 06-30-9615-551
• Budapest XIII.
kerület:
•20
Budakeszi:
• Budapest XIII. kerület:
+36
264 2199+36
Facebook: Orczi Hajni life coach
+36 20
264
2199

• Szentendre: +36 20 424
7960
www.binobruno.c

• Szentendre:
Néhány helyzet, amiben tud segíteni
• Budakeszi: +36
952 7960
5228
+36 20
20 424
az egyéni konzultáció:
munkahelyi problémák, önbizalomhiány,
•
Budakeszi:
párkapcsolati problémák, konfliktusokwww.binobruno.com
+36 20 952 5228
a családban, általános elégedetlenség,
megrekedettség, kapunyitási pánik,
karrierkérdések stb.

www.binobruno.com

A WELLMED Magyarország Kft. és GLOBÁL CLEAN 2005 Kft. által alakított konzorcium sikerrel zárta fejlesztési projektjét, melynek célja
olyan diagnosztikai rendszer és műszer prototípus kifejlesztése volt, amely lehetővé teszi az apnoe gyanús betegek hatékony és gyors
ambuláns diagnosztizálását.
A konzorciumvezető WELLMED Magyarország Kft. 2012-es megalakulása óta végzi egészségmegőrző eszközök kis és nagykereskedelmét,
illetve egészségügyi műszerek, eljárások fejlesztését, míg konzorciumi partnere a GLOBÁL CLEAN 2005 Kft. 2009 óta végzi gyógyászati
segédeszközök forgalmazását. A két cég közös fejlesztési projektjéhez a KFI_16-1-2017-0257 azonosítószámú pályázat keretében 65,9%os mértékű vissza nem terítendő támogatást nyert el 189,02 millió Ft összegben a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című
kiíráson a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. Az ambuláns alvászavar diagnosztikai rendszer fejlesztése megnevezésű,
komplex kutatás-fejlesztési projekt 2019. november 30.-án zárult.
Becslések szerint az alvás alatti légzészavarok a populáció 3-5%-át érintik, gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Magyarországon így kb.
300-400 ezerre tehető az alvási problémában szenvedők száma, akiknek könnyen megvalósítható, megbízható vizsgálatokra lenne szüksége.
A fejlesztési projekt kardiovaszkuláris területen végzett hazai kutatási, fejlesztési eredményeket használt fel egy új generációs ambuláns
alvászavar diagnosztizáló rendszer kialakítására. Az alvás közben viselhető rendszer több fontos élettani paramétert rögzít, melyek alapján
szakorvosi konzultáció keretében nagy megbízhatósággal megállapítható, hogy fennáll-e légzésszünet okozta alvási probléma a vizsgált
páciensnél. A rendszer részelemét képezi egy kiértékelő program, mely a mérési adatokból élettani paramétereket számít és vizualizál, így
a szakorvosok számára gyors és hatékony áttekintést nyújt az alvási apnoe detektálásához.
További információ kérhető:
Lipták András
wellmed@wellmed.hu

20 952 5
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ADÁSVÉTEL
Almási Katalin készpénzért vásárol legmagasabb áron bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, csillárt, hangszert,
könyveket, hanglemezeket, porcelánokat, csipkét, kitüntetést,
régi pénzt, bizsukat, borostyánt,
varrógépet, írógépet, törtaranyat,
szőrmét, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással, hétvégén is.
Tel. 06-30-308-9148.
Faipari kombinált gyalugép eladó.
Ár: 95 000 Ft. Tel. (26) 318-219, 0630-319-7278.

HIRDETÉS
Érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás.
Tel. 06-30-340-1392.

INGATLAN
Szentendre belvárosában 2 szoba
összkomfortos, 66 nm-es, földszinti, kertes lakás eladó. Ár: 29,9
millió Ft. Tel. 06-30-470-4959.
Eladó Izbégen, csendes utcában
613 nm-es telken 112 nm-es ikerház-fél, parkolási lehetőséggel.
Ár: 44,9 millió Ft. Tel. 06-20-4821698.

Eladó körfűrész, köszörű, asztali
fúró, szivattyú. Tel. (26) 319-984.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

ÁLLATORVOS

Kiadó Szentendrén külön bejáratú
szoba központi helyen. Tel. 06-20242-0927.

Dr. Schumicky Gábor állatorvos
– Szentendre, Szentlászlói út 77.
Tel. 06-30-415-9060.

EGÉSZSÉG
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával.
Hívjon bizalommal! Tel. 06-20980-3957.

OKTATÁS
Matematikából és fizikából korrepetálást, érettségi felkészítést
vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

SZOLGÁLTATÁS
Építőipari munkák! Hőszigetelés,
komplett lakásfelújítás, kül- és
beltéri burkolás referenciával,
Szentendrén és környékén. Tel.
06-30-579-3779.

Asztalos munkát vállal, fából mindent! Tel. (26) 318-219, 06-30-3197278.
Házikoszt házhoz szállítva! 1090
Ft + 200 Ft a szállítás. Facebook:
É.tel vár! Tel,. 06-20-516-0724.
*Mónika vagyok Szentendréről.
Takarítást vállalok magánházaknál
15 éves tapasztalattal. Tel. 06-30493-7727.
Minőségi lakásfelújítás! Festés,
gipszkartonozás, parkettázás,
járólapozás, csempézés. Tel. 0670-623-2629.
Asztalosmunkát vállalok! Munkámra a precizitás és a gyorsaság
jellemző. Keressen bizalommal:
06-30-883-3433.
Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás,
kertrendezés. Veszélyes fák kivágása alpintechnikával is. Tel.
06-30-994-2431.
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Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép,
mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel. (26) 788-367, 0630-950-4187, Mezei Sándor.
Érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.
Lábai ápolását, pedikűr, gyógypedikűr kezelését vállalom. Házhoz
megyek. Tel. 06-20-333-7091.

TÁRSKERESŐ
Jöjj kedves, űzd el a magányt!
Monogám férfi nőt keres. Tel. 0670-399-8572

ÜDÜLÉS
Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (7000 Ft/
apartman/éj) kiadó. Tel. 06-20494-2550.

Burkolatjavítás, kőműves munkák,
térkövezés. Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 0630-341-3423.

SEAT Leon FR és Xcellence
modellek, már akár
2 100 000 Ft kedvezménnyel.
A hirdetésben feltüntetett kedvezmény a SEAT Leon és Leon kombi FR és Xcellence felszereltségű modellekre vonatkozik az alábbi extrafelszereltségek együttes rendelése esetén: praktikum csomag, téli csomag, panoráma napfénytető,
Full LED fényszórók, navigációs rendszer, parkolóradar elöl és hátul + OPS. A kedvezmény használtautó-beszámítási akcióval nem összevonható. Az akció 2020. március 31-ig érvényes. A SEAT Leon csoporton belüli legmagasabb
kombinált üzemanyag-fogyasztása 6,8 l/100km, CO2-kibocsátása 150 g/km. A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés feladásának időpontjában érvényesek.
A nevezett értékek WLTP szerint mértek, nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és
CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A kép illusztráció, többletfelszereltségeket is ábrázolhat.
Részletes tájékoztatásért és az ajánlatért forduljon a Duna Autó Zrt. SEAT márkakereskedéséhez!

Duna Autó Zrt.

1037 Budapest, Szőlőkert u. 10. Tel.: +36 1 801 4057

www.dunaauto.hu/seat
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