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A molinón: 
Aknay János 
A Munkácsy-díjas 
festőművésznek két kiállí-
tása nyílik meg hamarosan.
Februárban, 70. születés-
napján Szegeden, 
a Reök-palotában, 
márciusban Szentendrén, 
a MANK Galériában. 
13. oldal

A hónap műtárgya:
Nagy Barbara 
alkotása 

„A fény mind filozófiai,
mind konkrét fizikai 
szerepével és változásával
foglalkoznak ezek 
a metszett fatáblák.”

10. oldal

és vidéke



A szentendrei közös önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet pénzügyi ügyintézői 
feladatok ellátására

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet,
• felhasználói szintű MS office
• középiskolai végzettség, és gazdasági középisko-

lai végzettség; vagy középiskolai végzettség és
gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői,
informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasz-
szisztens szakképesítés.

• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja,
hogy a munkajogviszonyt létesíteni szándékozó
személy büntetlen előéletű

• kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség

A jelentkezéshez csatolni kell:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai

önéletrajz; 
• motivációs levél;
• iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések

másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és

személyes adatait a pályázati eljárásban résztve-
vők   megismerhetik

A kiválasztásnál előnyt jelent:
• ASP Gazdálkodási szakrendszer program isme-

rete
• könyvelési tapasztalat (bármilyen)
• közigazgatási területen szerzett tapasztalat
Ellátandó feladatok:
• Az önkormányzat és hozzá tartozó intézményei-

nek napi könyvelési feladatai: számlák rögzítése,
kontírozása, banki forgalom rögzítése, könyve-
lése, intézményi beszámolókhoz adatszolgáltatás,
beszámoló előkészítés 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan
idejű, közszolgálati jogviszony. Próbaidő 6 hónap.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. március 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. március 15.
A munkakör betölthető: pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton 
a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal címére
(2000 Szentendre, városház tér 3.), vagy az
allas@ph.szentendre.hu e-mail címre.
Kérjük a borítékon feltüntetni munkakör megnevezé-
sét: pénzügyi ügyintéző

A Gondozási központ szentendre védőnői
szolgálata pályázatot hirdet területi védőnő
munkakör betöltésére határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyba, teljes 
munkaidőben

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
Pályázati feltételek: főiskola, védőnő
A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölt-
hető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. március 28.
További információ: Kecskésné Sipos Andrea intéz-
ményvezető, 06/26-311-964
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Gon-
dozási Központ Szentendre címére (2000 Szentendre,
Sztaravodai út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pá-
lyázati adatbázisban szereplő azonosítószámot:
SZMo-R/120-2/2013. , valamint a munkakör megneve-
zését: területi védőnő. Elektronikus úton Kecskésné
Sipos Andrea részére:
kecskesne.sipos.andrea@gmail.com. Személyesen:
Kecskésné Sipos Andrea, Sztaravodai út 2.

pályázat szentendre város egészségügyi 
intézményei (szei) 
belső tereinek takarítására

Az ajánlatok beadási határideje: 
2019. március 14. 13.00 óra
Ajánlatot egy példányban, magyar nyelven zárt boríték-
ban a SZEI igazgatóságán (2000 Szentendre, Kanonok
utca 1.) adhatják le. A borítékon külön tüntesse fel:
SZEI takarítás 2019.
A szolgáltatás időtartama egy évre szól, legkorábbi 
lehetséges kezdete 2019. április 1.
2019. február 21 -28. között a délelőtti órákban lehető-
séget biztosítunk a SZEI-ben megbeszélésre és bejá-
rásra, melyet előzetesen egyeztetni szükséges 
a SZEI műszaki igazgatójával a (26) 501-440/115, vagy
a (20) 599-5325 telefonszámon, 
vagy muszak@szeirendelo.hu e-mailen.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat (hiányuk
esetén az ajánlat érvénytelen):
• Az ajánlattevő cég bemutatását, a 2016. évi (ha

már van elfogadott új beszámoló, akkor a 2017.
évi) gazdálkodási évének mérleg adatait.

• Három hónapnál nem régebbi cégkivonatot.
• Szakmai-, és árajánlatot, a takarítási feladatok el-

végzésének technológiáját, a takarítási eszközeik
felsorolását.

• Nyilatkozatot a „vállalkozási szerződés” tervezet
tartalmának elfogadásáról.

• Referencia helyek (lehetőleg három, elsősorban
egészségügyi intézmények) felsorolása kontakt
személyek megnevezésével és telefonos elérhető-
ségeikkel.

• Nyilatkozat „Szakmai felelősség biztosítás” meg-
létéről.

• Nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCvI. tv. szerinti átlátható szervezeti státuszról

A pályázati dokumentáció átvehető 2019. február 20-
28. között munkanapokon 10-14 óra között a SZEI Tit-
kárságán, az átvétel alkalmával nyilatkozni kell, hogy
mely cég nevében és ki veszi át a dokumentációt.

VÁROS XXXIII. évf. | 4. szám2

általános segélyhívó – 112

mentők – 104

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

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

rendőrség – 107

rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás – r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő - r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László – c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre – r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc – c. r. zászlós

polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Simonyi Zsolt +36-30/621-
2600, alelnök: Cziferi István, titkár: Mendzsák István 

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

dmrv +36 27 511 511
elmŰ hibabejelentés: 06-80-38-39-40
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

városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Duna korzó 25.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13

tourinform Szentendre +36 26 317 966  

közterület felügyelet  
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

orvosi ügyelet  
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
HéTKöZNAP, HéTvéGéN, ÜNNEPNAP: 
24 óRáS oRvoSI ÜGyELET MűKöDIK.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap 9-13-ig,
nem szentendrei gyermekek esetén a helyileg illetékes
ügyeletet kell keresni.

Gyógyszertári ügyelet    
Szentendrei gyógyszertárak 2ügyeleti beosztása
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óRáTóL 380 Ft
Hétköznap (a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9-
óráig), este 9-órától ügyeletes:
Hétfő ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy u.1.  T:500-248
kedd szent endre Gyógyszertár
Kanonok u.4.  T:310-868
szerda pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u.11.  T:505-779
Csütörtök vasvári patika
Sas u.10.  T:303-825
péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár
Dózsa Gy.u.20. T:319-354
szombat kálvária Gyógyszertár
Kálvária u.33.   T:787-796
vasárnap kálvária Gyógyszertár nyitva  7-21-ig  
Kálvária u.33.   T:787-796
vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes:

idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

állatorvosi ügyelet 
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig
munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap: 
+36 30 662 6849, éjjel-nappal: +36 30 415 9060  

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502 

Gyepmester +36 20 931 6948  

szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

közéleti és kulturális lAp 
Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987. 
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120 

Megjelenik 13 000 példányban, havonta kétszer
Grafika: Krizbo 
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft.
Felelős kiadó: 
Solymosi Heléna ügyvezető   
Szerkesztőség:  
Szentendre, Péter-Pál utca 1.
Tel: +36 26 505 120 
e-mail: szevi@szentendre.hu 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra 
Lapzárta: március 1. 
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben 
Kedden és csütörtökön 13-17 óra között, szerdán
10-14 óra között    
Nyomda: PharmaPress  
1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
felelős vezető: Fabók Dávid 
Index:  PFH/88/1987  ISSN 0239-068X  

közérdekű

szentendre 
és vidéke

pályázat
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felhívás

felhívás – kucsera-emlékév
A mártírhalált halt szentendrei hős élet-
rajzi kutatásához keresnek a Ferenczy
Múzeumi Centrum munkatársai emléke-
ket: iratokat, fényképeket, emléklapokat,
illetve a SZENTENDREI NéPLAP 1916 és
1919 között kiadott példányait. 
Kérjük, aki rendelkezik a fenti dokumentu-
mokkal, másolatkészítés engedélyezésé-
vel segítse a kutatást. 
Kapcsolat: 
Sz. Tóth Judit (e-mail: sztoth.judit@muze-
umicentrum.hu; tel.: +36 30 228 6162) és
Tyekvicska árpád (e-mail: arpad.tyek-
vicska@muzeumicentrum.hu; tel.: +36 20
427 7555).

Az én hősöm – rajzverseny
Hősök, példaképek az életemben – 
Rajzverseny alsós és felsős szentendrei
diákoknak.
Részletek: www.szentendrebaratai.hu

kucsera emlékév 2019
idén emlékezünk meg kucsera ferenc káplán,
szentendre mártír papjának 100 évvel ezelőtti
tragikus haláláról. dr. kucsera ferenc római
katolikus segédlelkész négy év papi szolgálat
után a tanácsköztársaság terrorjának áldo-
zata lett, mártírhalált halt szentendrén 1919-
ben, 27 évesen. példát mutatott önfeláldozó
hitből és hazaszeretetből, a közösségért ho-
zott áldozatból, melyről a város tisztelettel
emlékezik. Gyürk dorottyával, szentendre
kulturális alpolgármesterével beszélgettünk a
kucsera emlékév programjairól. 

• szentendre száz évvel ezelőtt mártírhalál
hősére emlékezik 2019-ben.
Az idei első testületi ülésen Szentendre képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy Kucsera Em-
lékévvé nyilvánítja a 2019-es évet. A Kucsera
Ferenc városi Emlékév lehetőséget teremt
arra, hogy a mártír káplán életét és vértanúsá-
gát minél többen megismerhessék, tisztelete
és emléke tovább éljen az emberek szívében,
és mindössze 27 évnyi, rövid élete példa 
legyen a fiatalok előtt. Az emlékév folyamán
számos programot és eseményt rendezünk,
melyben kiemelt partnerünk a Keresztelő Szt.
János Katolikus Plébánia, a Ferenczy Múzeumi
Centrum és a Szentendre Barátai Egyesület. 

• Az utóbbi években szentendrén már több program kötődött szentendre mártír hőséhez, 
kucsera ferenchez a városban. milyen események lesznek az emlékévben?
Június 25-én, halálának századik évfordulóján ünnepi megemlékezést tartunk Kucsera Ferenc
tiszteletére. Ehhez kapcsolódva alapította a képviselő-testület a Kucsera-díjat, melyet olyan 
15-27 éves szentendrei fiatalok kapnak, akik példát mutattak, sokat tettek a közösségért, a 
városért. 
A Szentendre Barátai Egyesület szervezésében idén is megrendezzük a Templomdombon a
népszerű családi játékot, a számháborút. Készülünk kiállítással is, ehhez életrajzi adatokat gyűj-
tünk Kucsera Ferencről a Ferenczy Múzeumi Centrummal együttműködésben. Keressük a Szent-
endrei Néplap 1916 és 1919 között kiadott lapszámait, ebben kérjük a szentendreiek segítségét,
mert az egykori újság példányai hiányoznak a közgyűjteményekből. 
A TDM iroda munkatársai tematikus helytörténeti sétákkal kapcsolódnak a programokhoz, és
idén egy rajzpályázatot is meghirdetünk alsós és felsős szentendrei diákoknak, Az én hősöm
címmel. Május elején a legjobb rajzokból kiállítást rendezünk a városházán. Ezen kívül már el-
kezdődött egy kerékpáros és gyalogos zarándoklat megszervezése. Az úti cél Léva, Kucsera
Ferenc szülővárosa, ahol megismerhetjük azt a vidéket, ahonnan elindult, találkozhatunk roko-
naival és családját ismerő helyiekkel.

• miért fontos ma a fiatalok elé példaképeket állítani?
A millenniumi nemzedék tagjai gyakran túlzottan individualista fiatalok, akiket nem érdekel a
társadalom, a közélet, inkább csak magukkal foglalkoznak. Nekünk támogatnunk kell őket
abban, hogy újra felfedezzék a társadalmi kötelezettségvállalást, hogy felelősséggel tartozunk
szűkebb közösségünk, családunk tagjai iránt, de tágabb közösségünk, városunk, hazánk, nem-
zetünk iránt is. Kucsera Ferenc élete ebben szolgál példaként mindannyiunk számára. Kucsera
aktuális példakép, aki a közösség javát helyezte önös érdekei elé. Egy ilyen példakép a közösség
életében hatalmas erőforrás. Kucserának nem alakulhatott ki kultusza Szentendrén, mert az
egyházellenes szovjetdiktatúra több évtizede alatt lehetetlen volt egyházi személyt példaképül
állítani. Tilos volt beszélni róla, elhallgatták mártíromságának történetét, nem alakulhattak ki
emlékhelyei, nem alakult ki az emlékezés rítusa, hagyománya. Az akkori hatalom azt akarta,
hogy a feledés homályába vesszen története. Ránk, kései utódokra hárul a feladat, hogy meg-
teremtsük ennek a bátor, önfeláldozó, kivételes embernek a kultuszát, akit a keresztény hívek
mártírhalálától fogva szentként tisztelnek. van mit behoznunk!

• Hogyan lehet közel hozni szentendre hősét a fiatalokhoz?
Nem célunk a szomorú, koszorúzásban és unalmas ünnepségekben kimerülő tiszteletadás.
Testvérvárosunk, az olaszországi Gubbio jó példa arra, hogy hőseinket lehet örömünneppel is
tisztelni. ott, a festői kisvárosban több száz éve pezsgő, színes fiesztával ünneplik szent püs-
pökük, Ubaldo napját. A Festa dei Ceri a közösségről, élettel, énekkel, virtussal teli együtt-
ünneplésről szól. Most a mi felelősségünk, hogy Kucsera Ferenc hősi életéről úgy emlékezzünk
meg, hogy kultuszt, hagyományt teremtsünk, és emlékét továbbadjuk a jövő nemzedékének. 

SZ. N.

Korabeli fotó Kucsera Ferencről és édesapjáról

Kucsera Ferenc 1892. szeptember 23-án született
Léván. Elemi iskolai tanulmányait és a piarista 
gimnáziumot is szülővárosában végezte. 
1911 júniusában, az érettségi után jelentkezett az
esztergomi papnevelő intézetbe. 1915. június 21-én
az esztergomi bazilikában szentelték pappá, 
és újmisésként került Szentendrére káplánnak. 
A hívek nagyon gyorsan megszerették, katolikus
körökön kívül is megkülönböztetett tisztelet
övezte. Négy év papi szolgálat után a Tanácsköz-
társaság terrorjának  áldozata lett. 
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eladó ingatlan

szentendre város önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok egyben történő értékesítésére: 

Cím: szentendre 7298 hrsz., 7299 hrsz. (Bíbor utca)
Terület: 1.336 m2, 1.989 m2 összesen: 3.325 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: kivett, 
beépítetlen terület
övezeti besorolás: Üh/1
Bruttó induló (licit) ár 18.450.000 Ft, 27.470.000 Ft
összesen: 45.920.000 Ft
Pályázati biztosíték: 1.000.000 Ft
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. március 5.
9:00 óráig (városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartal-

maz, amely a vagyongazdálkodási Irodán vehető át és letölthető a www.szentendre.hu/ingatlanportal oldalról.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

szentendre város önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok egyben történő értékesítésére:

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. március 28. 9 óra 00 percig (városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

pályázat

öNkormáNyzAti támoGAtás A tŰzoltÓsáGNAk
egymillió forint értékű támogatást nyújtott az önkormányzat a szentendrei Hivatásos 
tűzoltó-parancsnokságnak. A már hagyományos éves városi támogatást ezúttal konyhai
eszközök beszerzésére fordították a tűzoltóságon.

A város és a helyi tűzoltó-parancsnokság hagyományosan jó kapcsolatot ápol. Az önkor-
mányzat minden évben hasonló mértékű támogatást nyújt a tűzoltóságnak. 2019-ben 
egymillió forint értékben konyhai eszközökkel gyarapodott a parancsnokság. A támogatást
január 23-án adta át verseghi-Nagy Miklós polgármester és Petricskó Zoltán alpolgármes-
ter. A városvezetőket Meskó László tűzoltó ezredes, kirendeltségvezető és Andresz Csaba
tűzoltóparancsnok fogadta. Mint az átadón elhangzott, a városvezetésnek fontos, hogy a
tűzoltók, akikre kritikus helyzetekben mindig számíthatnak a bajba jutottak, méltó körül-
mények között töltsék a készenlét óráit. Egy évvel korábban kondigépeket vásároltak az
önkormányzati támogatás segítségével a tűzoltóságnak.
Az ünnepi átadót kötetlen beszélgetés zárta.

állás

emberi erőforrások minisztere
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi xxxiii. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet az izbégi általános 
iskola intézményvezető (magasabb 
vezető) beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás határozott időre, 
2019.08.16 – 2024.08.15-ig szól. 
A munkavégzés helye: Szentendre, Mária utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízás-
sal járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az
intézmény szakszerű és törvényes működtetése,
a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok
gyakorlása és döntéshozatal az intézmény műkö-
désével kapcsolatban minden olyan ügyben, ame-
lyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok elő-
meneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtá-
sáról szóló 326/2013. (vIII.30.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók. 

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 16. nap-
jától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. március 27. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további infor-
mációt verebélyi Gábor ákos tankerületi központ
igazgató nyújt, a 06-27-795-219-es telefonszá-
mon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak az Emberi Erőforrá-
sok Minisztere címére történő megküldésével
(váci Tankerületi Központ címére: 2600 vác, Dr.
Csányi László körút 45.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sító számot: TK/134/00314-1/2019, valamint a
beosztás megnevezését: Izbégi  általános Iskola -
Intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményé-
nek kikérése után az oktatásért felelős miniszter
dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. július 12. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges in-
formáció:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és
mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és
egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban
kérjük megküldeni a váci Tankerületi Központ cí-
mére. A borítékra írják rá „PáLyáZAT - Izbégi álta-
lános Iskola intézményvezetői beosztására”. 
A munkáltatóval kapcsolatban további informá-
ciót a http://kk.gov.hu/vac honlapon szerezhet. 

Részletes pályázati kiírás: www.szentendre.hu
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A szerb nagykövet szentendrén
A szerbia köztársaság tavaly decemberben 
kinevezett magyarországi nagykövete, 
Őexcellenciája ivan todorov látogatott 
szentendrére február 14-én. A nagykövet
urat verseghi-Nagy miklós polgármester,
kóbor edit protokollvezető és vukovics
koszta múzeumigazgató fogadta a városhá-
zán, majd közös séta keretében megtekin-
tették városunk szerb egyházi tulajdonban
lévő, frissen felújított, illetve felújítás alatt
álló épületeit. 

A séta során Ivan Todorov nagykövet megte-
kintette a már teljes pompájában látható 
Pozsarevacska templomot, a Fő téri Blago-
vesztenszka templom mellett a Szerb Mú-
zeum építkezési munkáit, végül a nemrég
felújított, gyönyörű Belgrád Székesegyházat,
ahol Gálity vojiszlav atya, a szerb püspöki
helynök fogadta a vendégeket.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Ivan Todorov
szerb nagykövet a nemrég felújított Pozsarevacska

templom ikonosztáza előtt.

CsApAdékvÍz-
elvezetés Az
eGres ÚtoN
Csapadékvíz elvezetésének kiépítését
kezdik el hamarosan az egres úti híd és a
Nap utca közötti útszakaszon. A munká-
latok időtartama nagyban függ az időjá-
rástól, a tervek szerint néhány hetet vesz
igénybe. Az építkezés ideje alatt az egres
utat nem zárják le, de bizonyos idősza-
kokban rövid idejű – 5-10 perces – lezá-
rásokra kell számítani.

Az Egres úti hidat és környékét 2017-ben
újították fel: a projekt folyamán szélesítet-
ték az útpályát, átépítették a patakon át-
vezető hidat és járda létesült a nyugati
oldalon. A mostani vízelvezetés célja a ke-
leti oldalon lévő két ingatlan megvédése a
csapadékvíztől, mivel az útpálya egyoldali
esése miatt a csapadékvíz ezekre az in-
gatlanokra folyik. A magántelkekre folyó
csapadékvizet a Sztaravoda-patakba ve-
zetik el egy egyedi kialakítású, mederlap
és kiemelt szegélyelemekből összeállított
padka-folyóka megépítésével 20 méter
hosszúságban.

A vízelvezetés terve Szentendre város ön-
kormányzatának megbízásából készült el,
a kivitelezéssel a Bola 95 Kft.-t bízták
meg. A beruházást a város saját forrásból,
az idei költségvetési keretből finanszí-
rozza, költsége 1,96 millió Ft + áfa.

vAsÚti villAsor felÚJÍtásA: 
épÜl A ii. Ütem
Január közepén vehették birtokba az autósok a felújított vasúti villasort, ezzel le is zárult a
projekt első üteme. Jelenleg a spar üzletház melletti parkoló felújítása zajlik. Ha nem lesz
extrém hideg idő vagy havazás, akkor március közepére befejeződik a projekt ii. üteme is.

Gőzerővel zajlik az üzletház
melletti vásárlói és a P+R
parkoló felújítása. Jelenleg
a parkolót átszelő két utat
alapozzák, melynek a sze-
gélyei már elkészültek, majd
következik a belső körforga-
lom kiépítése, a közvilágítás
bővítése. A Spar üzletház
mögötti terület vízelvezeté-
sének megoldása az itt lévő
víznyelők eltömődése miatt
okoz többletmunkát. A kivi-

telezést végző Penta Kft. tájékoztatása szerint előreláthatólag  március közepére várható a te-
rület átadása a forgalomnak.
A vasúti villasoron megépített új körforgalom sajnos még mindig gondot okoz az autósoknak.
A gépjárművezetők egy része nem használja szabályosan, van, hogy szembe mennek a forga-
lommal, vagy a körforgalomban parkolnak, ami azért is érthetetlen, mert az új forgalmi rend
minden irányból ki van táblázva. Továbbra is kérjük a gépjárművezetőket, hogy vezessenek 
figyelmesen, és fokozottan ügyeljenek a körforgalommal kiépített kereszteződésnél.

forGAlmireNd-változás, Útlezárás! 

FoRGALMIREND-váLToZáS és ÚTLEZáRáS a Szentendrei Karnevál ideje alatt! 2019. már-
cius 1. péntek reggel 8:00 órától 2019. március 4. hétfő 6:00 óráig a rendezvény miatt a
forgalom elől lezárják a Dumtsa Jenő utcát, a Futó utcát, a Péter-Pál utcát és a Fő teret.
Kérjük a lakosság türelmét és megértését!
Tájékoztatjuk a fenti területeken lévő étteremtulajdonosokat, hogy áruszállításra ezeken a
napokon 6 óra és 10 óra között van lehetőség.
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Aki beteg, nyugodtan
menjen a sürgősségi
osztályra?

ez volt az egyik fő kérdése
szedlák miklós sürgősségi
szakorvos, oxyológus előadá-
sának a szentendre és vidéke
praxisközösség programsoro-
zatának második alkalmán. 

Igaz, ezt a mondatát azonnal
árnyalta is. Természetesen, ha
valaki gyógyszert szeretne fel-
íratni vagy már régóta vágyik
egy hasi ultrahang szűrésre,
akkor ne csodálkozzon, ha nem
látják szívesen a sürgősségin.
Tény, hogy sok olyan beteg is
jobb híján odamegy, aki egyál-
talán nem sürgősségi eset, és
ezt tudja is magáról. 

De az alapállás ezen a kórházi osztályon mégiscsak az, hogy mivel sen-
kitől nem várható el, hogy maga diagnosztizálja rosszullétének, fájdal-
mainak az okát, ezért, aki súlyos betegnek érzi magát vagy bizonytalan,
szokatlan tünetei vannak, nyugodtan menjen el a legközelebbi sürgős-
ségire. 
Különösen Szentendrére és a környékére igaz ez, hiszen más-más kór-
házba kell mennünk urológiára, belgyógyászatra, sebészetre és általá-
ban mindenhová, a környék ellátása szét van terítve Pest megyében és

Budapesten, és ha a beteg nem találja el egyből a megfelelő osztályt,
rengeteget utazhat a következőig. De indulás előtt mindenki kérjen ta-
nácsot a háziorvostól vagy az ügyelettől, tehát az első ötlet ne a sür-
gősségi ellátás legyen. A második legyen az. Ha sokat kell várni és
rohamosan romlik valakinek az állapota, komoly fájdalmai jelentkeznek
vagy bizonytalan, rossz érzései vannak, akkor menjen be Honvéd kórház
sürgősségi osztályára (oda tartozunk) – szögezte le Szedlák Miklós.
várni persze ott is kell, hogy mennyit, arról már az egész ország érte-
sült a sajtóból. Ennek ellenére érdemes végigülni azt a sok órát, sőt, az
előadó szerint örülhetünk is a várakozásnak, hiszen a súlyos, életve-
szélyben lévő emberek kerülnek előre. Ez nem közért, nem érkezési,
hanem fontossági sorrendben fogadják a pácienseket.
Az előadáson rengeteg érdekességet tudtunk meg a mentőszolgálat
és a sürgősségi ellátás múltjáról is, többek között azt, hogy más
irányba indult el a magyar és más irányba az anglo-amerikai ellátás.
Itthon büszkék vagyunk arra, hogy a rohamkocsival tulajdonképpen egy
mozgó, jól felszerelt intenzív osztály megy ki a beteghez, szakorvos kí-
sérővel. Amerikában ellenkezőleg, az az elvárás, hogy a mentő tartsa
életben a beteget és a lehető leggyorsabban szállítsa be a sürgősségi
osztályra, ahol a kiválóan felszerelt osztály várja. 
Ma Magyarországon a két irányzat ötvözete működik. változatlanul
dolgoznak a rohamkocsik, de a nagy kórházakban sürgősségi osztá-
lyok is szerveződtek. Ez a koncepció jónak bizonyult, ugyanis számok-
kal igazolható: ahol sokan megjelennek a sürgősségi osztályon, ott,
abban a megyében, alacsonyabb a halálozási arány. 
Ezen statisztikai adatok miatt nem húzzák a szájukat a sürgősségi 
orvosok, amikor sokan tényleg fölöslegesen keresik fel őket. Sajnos,
az érem másik oldala az, hogy az egészségügyi dolgozók száma nem
növekszik a betegekkel arányosan, és a nagy tömeg elkerülhetetlenül
lassítja az ellátást – meg kéne tanulni mindenkinek arra használni a
sürgősségi osztályt, amire való.
Többek között ebben segített eligazodni Szedlák Miklós magával 
ragadó stílusú előadása, köszönjük neki.

SZENTENDRE éS vIDéKE PRAXISKöZöSSéG
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testületi hírek
A február 21-i testületi ülés főbb hírei

pályázatok
Az SZMSZ felhatalmazása alapján a polgár-
mester dönthet az olyan pályázatok benyújtá-
sáról, melyek nem haladják meg a bruttó 
10 millió Ft önrészt. A városvezető tájékoz-
tatta a képviselőket, hogy az elmúlt időszak-
ban két pályázatot adtak be. Az illegális
hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázat
a közterületen fellelhető illegálisan lerakott,
elhagyott hulladék elszállításának és ártal-
matlanításának céljára teremtene forrást, az
igényelt támogatás bruttó 1,96 millió Ft. A zaj-
csökkentési tervek elkészítésére beadott pá-
lyázat célja a stratégiai zajtérképekre alapuló
zajcsökkentési intézkedési tervek elkészítése,
melyhez az igényelt támogatás bruttó 3,68
millió Ft.

Bizottsági beszámolók
A képviselő-testület mellett működő bizottsá-
gok – a városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bi-
zottság, a Kulturális és Turisztikai Bizottság,
a Jóléti Bizottság, illetve tájékoztatásul a Jó-
léti munkacsoport – elkészítették a 2018.
évben végzett munkájukról szóló beszámolót,
melyet a testület elfogadott. A bizottságok
2019. januári ülésükön elfogadták a 2019.
évre vonatkozó munkaterveket is. 

2018. évi adóbevételek
Az adóbevételek és adóhátralékok 2018. évi

alakulásáról szóló kimutatást és a 2017. év
ugyanezen időszakára vonatkozó viszonyítási
adatokat tartalmazta a képviselők elé terjesz-
tett beszámoló. Az összes adó- és adójellegű
bevétel a 2018. évben 2,62 milliárd forint volt,
amely 2017. év azonos időszakához képest
244 millió forinttal emelkedett. Az előző
évhez képest csökkent az építményadó, a
gépjárműadó, a telekadó és a magánszemé-
lyek kommunális adója. Jelentősen nőtt vi-
szont – 290,5 millió forinttal – a helyi
iparűzési adó, és kisebb mértékben, de emel-
kedett az idegenforgalmi adóból származó
bevétel.

A 2018. évi költségvetési 
rendelet módosítása
Az államháztartás számviteléről szóló kor-
mányrendelet előírásainak megfelelően átdol-
gozták a 2018. évi költségvetési rendelet
mellékleteit, ami a költségvetés főösszegének
14,57 millió Ft-os növekedését eredményezte.
Az átdolgozás során előirányzatosításra 
kerültek a 2018. évi állami támogatások, a 
11. és 12. hónap között hozott határozatok
költségvetést érintő hatásai, valamint az in-
tézmények által kért módosítások. 

elfogadták a 2019. évi 
költségvetést
Elkészült Szentendre 2019. évi költségvetési
rendelete a központi költségvetéséről szóló
törvényben előírtak alapján. A javaslat össze-
állításánál alapvető szempont volt az önkor-

mányzat kötelező alapfeladatainak ellátása és
az önkormányzat teherbíró képessége. 
A 2019. évre tervezett bevételek és kiadások
főösszege 9,28 milliárd Ft. 2019-ben kiemel-
ten fejlesztendő terület az út- és járdaépítés,
illetve állapotuk javítása, erre a célra 541 mil-
lió Ft-ot különítettek el, ami a teljes fejlesztési
terv 28%-a. A rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba, és 2020. január 1. napján
hatályát veszti. 

Üzleti tervek 
Az önkormányzat tulajdonában lévő gazda-
sági társaságok beterjesztették 2019. évi 
üzleti tervüket jóváhagyás céljából. A Szent-
endrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.-nek
205 millió Ft működési támogatást és 20 mil-
lió Ft fejlesztési támogatást; a Szentendre és
Térsége TDM Nonprofit Kft.-nek 50 millió Ft,
az Aquapalace Kft.-nek 98,9 millió Ft, a városi
Szolgáltató NZrt.-nek 1,1 milliárd Ft közszol-
gáltatási szerződés szerinti kompenzálást,
128 millió Ft 2018. év II. félévi beszámoló sze-
rinti pótkompenzációt és 60 millió Ft fejlesz-
tési támogatást nyújt az önkormányzat. 

szész-módosítás 
Elkészült Szentendre építési Szabályzatának
(SZéSZ) és Szabályozási Tervének (SZT) a
hullámtéri településközponti vegyes területek
korrekciójához és a Waterfront Hotel területé-
nek szabályozásához szükséges SZéSZ 
módosítás tervezete. A tervmódosítás part-
nerségi és államigazgatási véleményezése
tárgyalásos eljárás keretében megtörtént, a
szükséges szakmai egyeztetések megtörtén-
tek. A Waterfront Hotel telkén egy korszerű
szállodafejlesztés érdekében módosul a sza-
bályozás: a tervek szerint 4 csillagos, 120 szo-
bával üzemelő hotellé alakul át, megvalósítva
a busszal és hajóval érkező vendégek fogadá-
sát is. 

tszt- és szész-módosítások
Elkészült Szentendre Településszerkezeti 
Tervének (TSZT) és Szentendre építési Sza-
bályzatának (SZéSZ), Szabályozási Tervének
(SZT) a Duna korzó (Dózsa György út) 25/2
hrsz-ú ingatlan és környezetének fejlesztésé-
hez szükséges SZéSZ módosítás tervezete. A
tervmódosítás partnerségi és államigazgatási
véleményezése tárgyalásos eljárás keretében
megtörtént, a szakmai véleményezési eljárá-
sok lezajlottak. A volt Casino területének és
közvetlenül térségének hasznosítására telepí-
tési tanulmányterv készült a tulajdonos CyEB
Kft. megbízásából. A partnerségi egyeztetés
tavaly október 19. és november 21. között tör-
tént, lakossági fórumot november 6-án tartot-
tak. Az elfogadott módosítás február 26-án
lép hatályba. 

önkormányzati rendeletek 
módosítása
• A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság meg-
alakulásával a közterület-felügyelet és a
mezei őrszolgálat kikerül a Szentendrei Közös
önkormányzati Hivatal szervezetéből, ezért
módosítani kellett az erről szóló korábbi ren-
deletet, illetve az SZMSZ-t. 
• A DMRv tavaly decemberben és januárban

60 közszolgáltatási szerződéstervezetet 
küldött aláírásra, és tájékoztatta az önkor-
mányzatot, hogy nyilvántartásukból ezek a
szerződések hiányoznak. A tervezetek felül-
vizsgálata és az adatok egyeztetése folyamat-
ban van. Tekintettel arra, hogy a jövőben
igénybe venni kívánt szolgáltatások többsé-
gére közszolgáltatási szerződést kell majd
kötni, a szerződések megkötését polgármes-
teri hatáskörbe utalta a testület, amelyhez
módosították az SZMSZ-t. 
• A város köztisztaságáról szóló rendelete
2008-ban készült, és bár többször módosítot-
ták, indokolttá vált egy új rendelet alkotása a
jogszabályi környezet nagymértékű változása
miatt. Az új szabályozás tartalmilag egyezik a
jelenlegivel, azonban nem tartalmazza azokat
a rendelkezéseket, amelyeket magasabb
szintű jogszabály rögzít, így jóval tömörebb
lett. Részletesebben meghatározásra kerül
ugyanakkor az az eljárási rend, amikor az 
ingatlantulajdonos nem tesz eleget tisztántar-
tási kötelezettségének, és emiatt erről az 
önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
• A közösségi együttélés alapvető szabályairól
és elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló, 2016-ben elfogadott rendelethez az 
elmúlt egy év során gyakorlati tapasztalatok
társultak, valamint módosult a jogszabályi
környezet is, ami indokolttá tette a rendelet 
felülvizsgálatát. 
• A tavaly októberben elfogadott lakásrendelet
módosításának oka a gyakorlati alkalmazás
során felmerült kérdések és észrevételek,
apróbb hiányosságok kiküszöbölése, illetve
szükség volt kisebb, adminisztratív jellegű 
javításokra. 
• Az önkormányzat vagyonáról és az önkor-
mányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása a Magyarország önkormányzatai-
ról szóló törvény módosítása miatt vált 
indokolttá. A módosítással egyidejűleg a ren-
delet egyes rendelkezéseit is pontosították az
eltérő jogértelmezés elkerülése érdekében. 

vsz-beszámoló 
Az önkormányzat 2013-ban kötött közszolgál-
tatási szerződést a városi Szolgáltató Non-
profit Zrt.-vel az önkormányzati közfeladatok
ellátása érdekében. A vSZ elszámolása sze-
rint az elvégzett többletfeladatokból adódóan
127,55 millió Ft pótkompenzációra tartanak
igényt. A testület jóváhagyta az igényelt 
összeg megtérítését azzal, hogy a vSZN Zrt.
részére nyújtott 100 millió Ft összegű tagi 
kölcsön és annak kamatai beszámítják a 
kompenzációs igénybe, a fennmaradó össze-
get az önkormányzat a 2019. évi költségvetés
terhére biztosítja. 

közbeszerzési terv 
A közbeszerzésekről szóló törvény szerint az
ajánlatkérőknek a költségvetési év elején 
közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott
évre tervezett közbeszerzéseikről. A képvise-
lők megszavazták az önkormányzat 2019.
évre vonatkozó összesített Közbeszerzési
Tervét, a többi önkormányzati szervezet 
közbeszerzési tervét pedig a márciusi ülésen
tárgyalják. 
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HázAssáG: Az elfoGAdás 
és Az Adás diAlektikáJA

A Házasság Hete 
rendezvénysorozathoz
harmadik alkalommal
csatlakozik szentendre
városa a szentendre
Barátai egyesület szer-
vezésében – mondta
köszöntőjében Gyürk
dorottya. A kulturális
alpolgármester szerint a házasság témája azért is fontos, mert szent-
endre a fiatalok városa, sok fiatal család él itt, és kiemelt nemzetstra-
tégiai kérdés a család intézményének megerősítése. A február 12-i
rendezvény előadója márfi Gyula veszprémi érsek volt, aki a keresz-
tény házasság alapjairól beszélt a városháza dísztermében.

Házasság és szexualitás az elméletben
Az érsek beszédét az egyháztörvény definíciójával kezdte, mely szerint
a házasság egész életre szóló közösség egy férfi és egy nő között –
ma már ezt is hangsúlyozni kell, tette hozzá kis iróniával -, és a gyer-
mekek nemzésére és nevelésére irányul. A hitvesi és szülői feladat el-
látására önfelülmúlásra van szükség, amelyhez Isten kegyelme
szükséges.
Márfi Gyula kitért a szexualitás témájára is. Szerinte a normális sze-
xuális élet jó, annak ellenére, hogy az Egyházban Szent ágoston hatá-
sára úgy terjedt el, mint egy megengedett rossz. A szexualitás az élet
forrása. Akkor jó, ha nem szakad el a szeretettől, a szerelemtől, az élet-
től, ha Istentől megszabott útját járja. Példaként az elektromos áramot
hozta fel: ha vezetékhez van kötve, akkor jó, mert világosságot ad, de
vezeték nélkül rövidzárlat lesz. Hozzátette, hogy értelmetlennek találja
a házasság és szüzesség szembeállítását, rangsorolását, mert mind-
kettő nagyon fontos, és egyiket sem lehet lebecsülni.

Házasság és szexualitás a gyakorlatban
Napjainkban gyakran már csak a szex karikatúráját láthatjuk: a fiatalok
egy része ezzel kezdi az ismerkedést, és annyira általánossá vált az
összeköltözés házasság nélkül, hogy sokan ezt tartják normálisnak,
természetesnek. A mi dolgunk nem az, hogy ítélkezzünk, hanem az,
hogy imádkozzunk, és próbáljuk jobb belátásra téríteni őket. Szerinte
nagy probléma, hogy a fiatalok túlhajszolt életet élnek, a követelmé-
nyek elmentek materiális irányba, és háttérbe szorult a lényeges is-
meretek elsajátítása.
A lelki egységnek nagyon sok akadálya van, például egy harmadik sze-
mélyhez való kötődés, aki lehet szülő, csábító vagy a gyermek. Nem
jó, ha a családban a gyerek a legfontosabb, az igazi házasságban olyan
kapcsolatnak kell létrejönnie, ami minden más kapcsolatot „überel”: a
hitvestársak között senkinek semmi keresnivalója nincs. A gyerek szá-
mára is az az igazán jó, ha látja, hogy a szülők egymást szeretik. Egy
kapcsolatban nagy kockázatot jelentenek a vallási, műveltségbeli kü-
lönbségek, vagy az, ha mindkét fél nagyon erős jellem. A szeretet sok
mindent le tud küzdeni, de nem mindent, és ne bízzunk abban, hogy
mellettünk a párunk majd megváltozik.

A jó házasság
A házasság lényege a teljes önátadás. Amíg ez nincs, addig házasság
sincs. A házasságban nagyon fontos, hogy tudjunk időt szánni egy-
másra. Ha beszélgetünk, önmagukat adjuk, és önmagunknál nincs na-
gyobb ajándék. Elfogadni és adni – a kettő dialektikus egysége az
emberi boldogság forrása. Idézte Szent Ferencet, aki szerint amihez
ragaszkodunk a Földön, azt elveszítjük, amit viszont odaadunk más-
nak, az a miénk marad mindörökké. A jó házasság olyan, mint egy há-
romlábú szék, amelynek a lábai: önszeretet, istenszeretet és felebaráti
szeretet.
Beszédét azzal zárta, hogy már vannak pozitív jelek: 2012. és ’17 kö-
zött duplájára emelkedett a házasságok száma, ami azt jelzi, hogy a
mélyponton talán már túljutottunk.

JuBileumi BáliNt-NAp A filiBilivel 

A Hagyományéltető Bálint-nappal indult 2019. február 10-én az idei
Házasság Hete programsorozat szentendrén. Az idén kereken tizedik
Bálint-nap házigazdái most is a filibili Népdalkör, kertész József és
papp Nelli voltak. A városháza dísztermében a rendezvényt Gyürk
dorottya kulturális alpolgármester nyitotta meg, a farsangi népszo-
kásokról medgyesy s. Norbert, a pázmány péter katolikus egyetem
docense tartott érdekes előadást népdalokkal fűszerezve.

A családias, nagyon jó hangulatú Bálint-napon a Dudás Dalkör férfi
tagjai regöléssel; a Bimbó utcai óvodások dalos játékokkal, rigmusok-
kal; a Filibili népdalkör a magyar népdalkincsből vett vidám énekekkel,
élőzenés kísérettel, kalotaszegi tánccal köszöntötték a közönséget. 
A műsor keretén belül adták át az idei Philoméla-díjat, amelyet a Filibili
Népdalkör fiatal művészeti vezetője, Soós Réka vehetett át. Szintén
az ünnepség keretében említették meg a Balassi-emlékkard irodalmi
díj 2019 évi nyertesét, aki ezúttal Nagy Gábor költő. Műveiből idézett
Kertész József az ünnepi programban. Az estet táncházzal, borkós-
tolással zárták, és finom kenyérlángos is várta a vendégeket. A szer-
vezők köszönik Szentendre város önkormányzatának, a Szentendrei
Kulturális Központnak, a Szentendre és vidékének, Hidegkuti Gergely-
nek, a Szilágyi Pékségnek és az édeni édességek Csokiboltnak, vala-
mint minden kedves velük együtt éneklőnek a támogatását.

HázAssáG Hete szeNteNdréN 2019

villámcsődület 
a piacon
A Házasság Hete egyik záróeseménye
volt a szombati piacnapon a flashmob,
azaz villámcsődület. A férfiak vörös  ró-
zsával köszöntötték, és táncra kérték
párjukat a fényesen kacsintó tavaszi
napsütésben.
Este a Iv. Szentendrei Jelmezbálon foly-
tatódott a tánc!  Kapcsolódó írásunk a 9.
oldalon. 
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már többször bizonyították a szentendreiek
kreativitásukat, ahogyan az elmúlt hétvégén,
a iv. szentendrei Jelmezbálon is. színes for-
gatag, ötletgazdag jelmezek, jókedv és tánc
hajnalig, remek zenék és finom fogások –
idén már közel ötszáz vendég jött el a város
báljára 2019. február 16-án, a móricz zsig-
mond Gimnázium ünnepi díszbe-fénybe öl-
töztetett tornacsarnokába.

Az idei évben már negyedik alkalommal ren-
dezte meg Szentendrei városa a jelmezbált,
amely a hagyományos „Purger” bálok és a
helyi képzőművészek bohém jelmezbáljainak
méltó utódja. A városi bál nem zártkörű össze-
jövetel, hanem valódi, közösségépítő ese-
mény, ami minden szentendreinek és
környékbelinek maradandó élményt nyújt. A
bál díszvendége ókovács Szilveszter, a Ma-
gyar állami operaház főigazgatója volt, a jel-
mezverseny zsűri elnöki székébe Schiffer
Miklós stílustanácsadót hívták, a szentendrei
Ferences Gimnázium volt növendékét, aki a
divat és az öltözködési kultúra területén ha-
zánk egyik legismertebb és legelfogadottabb
szaktekintélye. A jelmezverseny zsűrijének to-
vábbi tagjai Szabó Noémi művészettörténész,
a Ferenczy Múzeumi Centrum Művészeti és
Muzeológiai Főosztályának vezetője, Somody
Bea, az Art6 Szalon tulajdonosa és tervezője,
illetve Ef Zámbó István képzőművész, grafi-
kus, szobrász, zenész volt.
Az estélyt Borsódy László és Csapody Márton
trombitaművészek virtuóz trombitajátéka  
nyitotta meg, a nyitótáncot a Ferences Gimná-
zium végzős diákjai táncolták. A bécsi keringő
koreográfiáját Mészáros ottó táncoktató, a
gimnázium tanára tanította be. Az est remek
zenei kínálatról a tíztagú Sunny Dance Band
party zenekar gondoskodott.

Az est fő attrakciója most is a jelmezverseny
volt, ahol a művészet, a tudomány a jelmezes
forgatagba is beszivárgott: minimum négy
Frida Kahlo és több van Gogh bukkant fel, a
vendégsereg között megelevenedett festmé-
nyek, ókori filozófusok járkáltak, eljött Neo és
Trinity a Mátrixból, vincent vega és Mia Wal-
lace a Ponyvaregényből, a teljes Addams Fa-
mily, és vagy fél tucat James Bond. A
könnyűzene mellé Mozart varázslatos operá-
ját is megidézte egy titokzatos jelmezes. A lát-
ványos kreációk, a csipkelődő vagy finom
humor és a szellemes megoldások zavarba
hozták a zsűrit az értékelésnél. Nehezen, de
döntöttek.

A jelmezverseny idei győztesei:

Egyéni
I. Donald Trump
II. Bíró Ica
III. Leány gyöngy fülbevalóval
Egyéni különdíj: Sarastro a varázsfuvolából

Páros
I. A lány, aki elfelejtett zongorázni
II. Angyal és ördög
III. Magunkon kívül vagyunk

Csoportos
I. Filozófusok
II. KFT – Bál az operaházban
III. A nagymosás

Az est másik fő eseménye minden évben a
tombolahúzás. A korábbi évekhez hasonlóan
a tombolasorsolást Galambos Péter színmű-
vész vezette sziporkázó humorral. A tombola-
nyereményeket a helyi művészek, éttermek,
vendéglátó egységek, vállalkozók ajánlották

fel, de még Szegedről is érkezett egy felaján-
lás (EMKE Kft.), az egyik főnyeremény, a 
scooter.  Ebben az évben a tombolajegyek el-
adásából befolyt összeget, 438 350 Ft-ot a
Szentendréért Közalapítvány javára ajánlották
fel. Az Alapítvány kuratóriuma évente több jó-
tékonysági célt támogat ebből az összegből.
Köszönet a jelmezverseny és a tombolasorso-
lás értékes nyereményeiért a felajánlóknak:
MAHART PASSNAvE, Szakács Imre, efZámbó
István, Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentend-
rei Kulturális Központ, vincze ottó, Gulyás
Andrea, Bihon Győző, Lukács Tibor, Whiskynet
Kft., Krizbai Alex, Krizbai Gergely „Krizbo” Ju-
duska, Nosztalgia szalon, Jávor Piroska, vajda
József, Benkovits György, English Center,
Aknay János, Erdész Galéria, Pallux Kft., Nagy
Barbara, Hajdú László, Lantos Judit, Dunaka-
nyar-Pilis Helyitermék Szövetkezet, vadász
Bence, TELMEX Kft., Szilvanilla Cukrászda,
verebélyi Dia és Görög László, Szentendre Ba-
rátai Egyesület, Kósa Klára, EMKE Kft., Pal-
metta Design, v8 uszoda-wellness, P’Art Mozi,
Mjam étterem, TDM iroda, Sweet Dreams.
Az ünnepi étel-ital kínálatról és a rendezvény
alatti magas színvonalú kiszolgálásról a La Fi-
esta Party Service gondoskodott. Egyedi ki-
alakítású koktélsarokkal várta a bálozókat
idén is a városi bál állandó partnere, a Whisky-
Net. A rendezvény előkészületi munkálatai-
ban, illetve az est ideje alatt a Móricz
Zsigmond Gimnázium és a Petzelt József
Szakközépiskola diákjai segítettek.

Találkozunk jövőre is! A jelmezeket azonban
érdemes még kéznél tartani, mert a farsangi
szezon folytatódik a Szentendrei Karnevállal
március 2-3-án zenei, gasztronómiai progra-
mokkal, maskarás felvonulással! A Karnevál
programjaiért lapozzon a 14. oldalra!

JelmezBál A mŰvészetek JeGyéBeN
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A HÓNAp
mŰtárGyA
2019 – FEBRUáR

„A fény mind filozófiai, mind konkrét fizikai sze-
repével és változásával foglalkoznak ezek a
metszett fatáblák. A metszés mélysége, iránya
és a felület monokróm feketére befestett színe
által a fény „vándorlását” követhetjük nyomon.
…
Szeretném, ha a néző maga találná meg a kép
előtt a saját verzióját, pozícióját – sétálva, újra
és újra, így időben is kiterjesztve a mű terét.
Mint mikor többször olvasunk el egy könyvet,
mely újabb és újabb olvasatot nyer az idők fo-
lyamán.” 
Nagy Barbara

Szentendrének az auráját Nagy Barbara szü-
letésétől fogva tudja magáénak. Nem véletle-
nül érezhetjük úgy, hogy – fellengzősség
nélkül – megöröklője vajda Lajos ösztönös és
Barcsay „tudós” művészetének, absztrahálva,
beszabályozva mindezeket a maga sajátos
analizáló és szintetizáló látásmódjával. A „ké-
szen kapott” miliőben a vajda Lajos Stúdió fel-
szabadító légköre is inspiráló erővel hatott
reduktív művészetére, majd a Képzőművészeti
Egyetemen Maurer Dóra személye biztosította
azt a tiszta szemléletet, amelyet minden mű-
vében megtapasztalhat a szemlélője. 
A táblakép csak egyike művészi kifejezései-
nek, gyakran készít konceptuális műveket, és
helyspecifikus munkákat, amelyek közül ket-
tőt is megcsodálhatott a szentendrei járókelő.

Tavaly nyáron a kert tematikára gyűjtött defi-
níciókat, és szöveges installációként állította
ki a Bizottság Ligetben, az éves múzeumi 
Public Art rendezvény nyertes pályaműveként;
valamint vajda utolsó rajzainak világát vará-
zsolta oda egész termes seccójával a vajda
Múzeum egyik teljes termének falaira.
A most kiállított mű egy metszett fa táblakép,
amely a hagyományos fametszet megújítója,
az absztrakt festészet technikai készletének
és nyelvezetének aktív továbbéltetője.

Helyszín: 
Szentendre városháza, városház tér 3.

NAGy BARBARA 

1976 ban született Szentendrén, jelenleg is itt,
a Régi Művésztelepen dolgozik.

Tanulmányok:

2009-12 Doktori /DLA/ képzés, Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem, Budapest
2000-2005 Képzőművészeti Egyetem, festő
szak
Tagja a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület-
nek, a Fiatal Művészek Stúdiójának, a vajda
Lajos Stúdió Kulturális Egyesületnek, a Szent-
endrei Grafikai Műhelynek, illetve a MAoE-
nak.
Kritikai írások az élet és Irodalom, Balkon, Új
Művészet és Műértő folyóiratokban.

Művek köz- és magángyűjteményekben:

Hyphothekenbank, Essen /D/
Magyar Konzulátus, Essen /D/
Gáyor-Mauer Archív
Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre
Raiffheisen Bank, Budapest
Paksi Képtár, Paks

ösztöndíjak:

2009 Római Magyar Akadémia, Róma /I/
2006 Klassikfestival, Marl /D/
2005 DAAD ösztöndíj, Berlin /D/
2003 Budapest Galéria, Salzburg /A/

NAGy BARBARA: SZéTToLT FoRMáK
grafitpor, metszett fatábla
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Tavaly, a költészet napján elindult zsebkönyvprojekt során hét könyv-
automatát helyeztek el Budapest forgalmas pontjain, a szentendrei a
nyolcadik a sorban. A „cola-automatákból” átalakított zsebkönyvauto-
matákba Grecsó Krisztián irodalmi vezetésével bekerült 11 alkotás kö-
zött többek között elérhető Szerb Antal: Utas és holdvilág,
Saint-Exupéry: A kis herceg, Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái vagy 
Hrabal: Gyöngéd barbárok című könyve.

Már a megnyitón nagy sikert aratott az új kezdeményezés, mely Szent-
endre város önkormányzata, a Szentendre és Térsége TDM és a Máv-
Hév Zrt. támogatásával valósult meg városunkban. Az elegáns és
praktikus formában zsebre vágható irodalom remélhetőleg erős kon-
kurencia lesz az okostelefonokkal szemben, hiszen a kezdeményezés
elsődleges célja: újra megszerettetni az olvasást a fiatalokkal.
Az ünnepélyes megnyitón vecsei H. Miklós színművész, a kezdemé-
nyezés egyik elindítója nagy örömmel üdvözölte az első vidéki hely-
színt, Szentendrét, és elmondta, a közeljövőben az ország valamennyi
egyetemvárosában szeretnének PoKET automatát meghonosítani. Az
ünnepi átadón verseghi-Nagy Miklós polgármester mondott köszöntőt,
majd elsőként próbálta ki a könyvautomatát, és a kínálatból Molnár Fe-
renc klasszikusát, A Pál utcai fiúkat választotta. A könyvautomatának
helyszínt biztosító Máv-Hév Zrt. vezérigazgatója, Keresztes Péter is
örül a kezdeményezésnek, és mint a megnyitón elmondta, reméli, minél

több busz-, villamos-, vonatmegállóban 
viszontláthatjuk a könyvautomatákat, hogy az
utazás hasznos időtöltéssel teljen. 
Az eseményen Merker Dávid, a Hosszúlépés.
Járunk? társalapítója is köszöntötte a megje-
lenteket, és még egy újdonságot jelentett be.
A tervek szerint hamarosan egy szintén
egyedi és különleges kezdeményezés, a 
Szentendrei randitérkép is elérhető lesz váro-
sunkban.
A megnyitón Szczuka Panka énekelt és ját-
szott ukulelén, meglepetés dallal ajándékozta
meg a közönséget a Kékvölgy Waldorf iskola
csapata, akik a népszerű A Pál utcai fiúk mu-
sicalből adtak elő részletet. Rózsák, marci-
pánszívek, színes lufik irodalmi idézetekkel,
kitűzők – a szervezők további, kedves ajándé-
kokkal fogadták a szép számú érdeklődőt,
akik az átadó után nagy lelkesedéssel vásá-
roltak az automata irodalmi kínálatából.

További információ a PoKET zsebkönyvekről
a https://poketonline.hu/ oldalon található.
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poket köNyvAutomAtA szeNteNdréN is
A sztalker Csoport által életre hívott olvasásnépszerűsítő, közösségépítő projekt részeként mostantól már városunkban is bárki hozzájuthat
990 ft-ért a kortárs és klasszikus irodalom gyöngyszemeihez. A szerelmesek napján, február 14-én az olvasás szerelmesei is ajándékot
kaptak szentendrén. ezen a napon adták át első vidéki helyszínként a szentendrei poket könyvautomatát a Hév-állomásnál.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Vecsei H. Miklós színművész kibontja a szalagot az új könyvautomatán

Aknay János kiállításai szegeden és
szentendrén
február 28-án, csütörtökön 17:00 órakor a szegedi REöK-Palotá-
ban (Magyar Ede tér 2.) nyílik meg  Égi és földi geometria címmel
Aknay János Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész
nagyszabású, átfogó és életmű-jellegű kiállítása 70. születésnapja
alkalmából. A kiállítás megtekinthető április 28-ig.

március 13-án, szerdán 18:00 órakor nyílik a szentendrei MANK
Galériában (Bogdányi u. 51.) Szentendrétől Marosvásárhelyig –
Aknay János művei a Szepessy-gyűjteményben című kiállítás. 
Köszöntőt mond Tardy-Molnár Anna, a MANK nKft. ügyvezetője és
Markó Béla költő. A kiállítást megnyitja Novotny Tihamér művé-
szeti író, közreműködik Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Magyar állami
Színház Uniter-díjas művésze. 
A kiállítás megtekinthető március 31-ig, hétfőtől péntekig 9 és 17
óra, hétvégén 10 és 17 óra között.
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továbbra is csúcson a szentendreiek! váro-
sunk különleges, hivatásukban, sportban, 
tudományban kiváló személyeit köszöntötte
a városháza dísztermében verseghi-Nagy
miklós polgármester 2019. február 8-án. 
A csúcstalálkozón a szentendreiek a csúcson
kampány tavalyi szereplőinek rendezett 
fogadást az önkormányzat.

A kampány 2016-ban, Gyürk Dorottya kulturá-
lis alpolgármester ötlete nyomán indult el,
mára a Lokálpatrióta Program szerves része.
A koncepció lényege, hogy a szentendreiek ne
csak  a múlt jeles személyiségeit ismerjék,
hanem találkozzanak a ma hőseivel, példaké-
peivel is.
A gálán a vendégeket a vujicsics Tihamér Ze-
neiskola Fúvószenekara, a TIHI WIND BAND
műsora köszöntötte Czifra Gergely vezényle-
tével, majd verseghi-Nagy Miklós polgármes-
ter mondott köszöntőt, és átadta a
meghívottaknak a város ajándékait. Beszédé-
ben kiemelte, hogy: „A tehetség áldás, de ön-
magában a sikerekhez nem elég, kell a
szorgalom és az elköteleződés is, hogy az
ember csúcsra jusson.”

A Szentendreiek a csúcson tavalyi résztvevői:

Pabeschitz virág expedíciós régész a Közel-
Keleten, nemzetközileg elismert kutató, egye-
temi tanár

Jolanda Willemse Szentendre város Pro Urbe-
díjasa, az SZNKE (Szentendre Nemzetközi
Kapcsolatainak Egyesülete) és a Keresztszü-
lők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület
elnöke

Kollár Eszter, a Piramis Sportegyesület kara-
tékája, a Wadokai Karate Európa Bajnokság
bronzérmese

Balogh Anna szenior úszó, többszörös magyar
bajnok

Békési Karina ifjúsági magyar bajnok ökölvívó

virág Flóra vitorlázó, ifjúsági korosztályban
négyszeres női magyar bajnok, a Kékszalag
legjobb női kormányosa

Dr. Zelena András kutató, a nemzet fiatal te-
hetsége ösztöndíjasa, tanatológus

Törköly Kinga, a „Magyarország jó tanulója, jó
sportolója” cím többszörös birtokosa, orszá-
gos bajnok strandröplabdázó

Tóth Attila barlangkutató, az Inverse Everest
(a világ legmélyebb barlangját meghódító ex-
pedíció) tagja

Marczali László veterán vívó, többszörös ma-
gyar bajnok

Bereczki Roland, Kollár András és Tóth Péter,
a Piramis Karate SE sportolói, a Wadokai Ka-
rate Európa Bajnokság aranyérmesei

Pelle Csilla és a kétszeres „év Boltja” édeni
édességek Csokibolt eladói

Tökölyi László és csapata, a kétszeres EB
győztes, kétszeres angol bajnok oXXo Racing
Team

Molnár András és ifj. Molnár “Axl” András, a
Drift Európa Bajnokság 2. helyezettjei

Lengyel Ibolya edző és a Kenguru Kötélugró
DSK: Dévényi Nikoletta, országh Adél, Szőllősi
Júlia, Dévényi Dorottya, Merényi Luca, Hilbert
Petra, Európa Bajnokság párosban 1., csapat-
ban 3. helyezés

Paraszkay György és Klötz Ildikó, a legered-
ményesebb vidéki mozi (2017-ben és 2018-
ban is!), a P’Art mozi vezetői

Szatmári Katalin és munkatársai: az év Boltja
díj kétszeres birtokosai, a WhiskyNet csapata

Szankovits Tibor és örs iparművészek, a
Dumtsa utcai Késesház vezetői, több pályázat
nagydíjasai

szakmai díjak jazz-zenészeinknek
A Magyar Jazz Szövetség Gonda János-díjasa idén Borbély Mihály kla-
rinétos, szaxofonos, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Jazz Tan-
székének tanára!
Szabó Gábor-díj: Egri János nagybőgős és basszusgitáros,
Pernye András-díj: Halper László gitáros, zenei újságíró, író.
Az elismerések átadására április 5-én, a Magyar Jazz Ünnepe alkalmá-
ból kerül sor a Budapest Jazz Clubban.

Gratulálunk minden kitüntetettnek!

szeNteNdreiek A CsÚCsoN GálA 2019
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február utolsó napján ünnepli Aknay János 70.
születésnapját.  A festőművész 2018-ban lett
magyar örökség-díjas, de korábban is számos
kitüntetést kapott, közülük a legjelentősebbek:
munkácsy-díj (2002), kossuth-díj és Holló
lászló-díj (2010), kortárs ikonográfia Biennálé
erkölcsi díja (2013), vas megye önkormány-
zata szolgálatáért kulturális tagozat kitünte-
tése (2014), magyar érdemrend tisztikereszt
polgári tagozat (2017).

• Hamarosan két kiállításod is nyílik: februárban,
éppen a 70. születésnapodon szegeden, a reök-
palotában, márciusban pedig szentendrén…
Két éve kaptam a megtisztelő felkérést a Reök-
palota részéről: Mátyi Róbert művészettörté-
nész, az az intézmény művészeti vezetője hívott
meg, hogy örömmel megrendeznék a 70 éves
jubileumi kiállításomat. Szoros a kapcsolatom
az intézménnyel, már harmadik éve ők rendezik
meg a MAoE – amelynek elnöke vagyok – or-
szágos nagy szalonkiállítását, amelyet korábban
Szentendrén rendeztünk. Idén ősszel Dimenzió
címmel nyílik meg az országos seregszemle,
amelyen közel 800 képző- és iparművész, illetve
fotós vesz részt. 
Márciusban pedig a Szentendrei Régi Művészte-
lepen – ahol a műtermem is van –, a MANK Ga-
léria mutatja be a Marosvásárhelyen élő nagyon
jó barátom, Szepessy László magángyűjtemé-
nyének anyagát Szentendrétől Marosvásárhelyig
címmel, ahol több mint negyven munkám lesz
látható. A megnyitón Markó Béla köszönti a kö-
zönséget – nem politikusként, hanem mint Jó-
zsef Attila-díjas költő –, és Novotny Tihamér
nyitja meg, akinek a tanulmánya olvasható is a
kiállítás alkalmából megjelenő könyvben. Ez a
két esemény foglalja keretbe az évfordulót.

• 70 éves lettél. Nem hihetetlen ez a számodra?
mert sokunk számára igen…
Kívülről lehet, hogy kinézek hetvenévesnek, de
belülről mintha ugyanaz lennék, mint aki 1970-
ben, huszonegy évesen idejött Szentendrére.
Egyébként elfogadom a koromat, jól érzem
magam, fiatalabb sem szeretnék lenni. Különö-
sebben nem is foglalkoztat ez a téma. Persze
hajlamos vagyok elfeledkezni arról, hogy egy-
egy trauma vagy betegség után már nem lehet
olyan hőfokon működni, mint korábban. Pörgős
típus vagyok, ezerrel csinálom a dolgom, és
időnként ez visszaüt.

• közel ötven éve élsz szentendrén. ez elég
hosszú idő a visszatekintéshez…
1971-ben hívott meg efZámbó István és Matyó-
falvi (Matyó) Gábor az első szabadon engedé-
lyezett őszi templomdombi kiállításra, amit
később ugyan betiltottak, de mégis ettől kezdve
számítom magam kiállító művésznek. életem-
ben ez az időszak meghatározó volt az emberi
kapcsolatok, a barátságok kialakulása miatt.
Korosztályom sokszínű volt, barátaim nemcsak
a művészekből kerültek ki. Az ekkor kialakult
kapcsolatok nagy része máig megmaradt. Saj-
nos már többen eltávoztak közülük, mint a soly-
mász Kaló Bandi, vagy Matyófalvi Gábor, aki
világhírű szobrász is lehetett volna, ha adatik
neki még pár évtized. De most csak kiragadtam
két nevet azok közül, akik meghatározóak voltak
számomra, és közel álltak hozzám szakmailag,
barátilag. 

milyen volt az akkori művészeti élet, milyen be-
nyomásokat őriztél meg? 
Jól emlékszem az idősebb generációs művé-
szekre, akikre mindannyian tisztelettel néztünk
fel. Nagyon jó, baráti viszonyban voltam Barcsay
Jenővel, Pirk János olyan színfoltja a magyar
piktúrának, akit ideje lenne már az őt megillető
helyre tenni. A város színes figurája volt Szánthó
Imre, a mindent tudó élő kalendárium, aki min-
ket, az ifjú vajdásokat, a kezdetektől rokon-
szenvvel figyelt. Ez egyébként igaz minden
művészre, hiszen Deim Pál – aki szintén nagyon
jó barátunk volt – szerezte számunkra a Péter-
Pál utcai pinceműhelyt, és nagyrészt neki kö-
szönhetjük, hogy profi pályára kerültünk a 70-es
évek közepén.
Akkor más időket éltünk. Szentendre kisváros
volt, és a lakosság elfogadott minket. Egy-egy
szabadtéri kiállításra megmozdult a város, em-
lékszem, hol az egyik, hol a másik mise után jöt-
tek. Más struktúrák voltak, nagyobb volt a
közösségi élet. Most valahogy kitágult minden,
a város is megtriplázódott létszámban és terü-
letileg is. Most tulajdonképpen mindent meg
lehet csinálni, ami jó, de néha úgy érzem, a für-
dővízzel kiöntjük a gyereket, mert elhagyjuk azo-
kat a fontos dolgokat és értékeket, amelyeket
mindenképpen védeni kellene. 

• Hogyan jellemeznéd a saját generációdat?
Ha kigondoltunk valamit, akár egyénileg, akár
csoportosan, egyszerűen vállunkra vettük a ké-
peket, vagy kiskocsin húztuk a szobrokat. Krea-
tívabbak voltunk, vagy talán jobban a földön
jártunk. Ha röviden akarom megfogalmazni: ke-
ményen kiálltunk a dolgainkért. én például nem
voltam kimondottan lázadó típus, inkább az volt
rám a jellemző, hogy keményen kitartottam a vé-
leményem mellett. Be is törték a fejemet, de
mindig vállaltam és vállalom a következménye-
ket a mai napig, amire büszke is vagyok. Ezek
nagy dolgok voltak akkoriban. A mai fiatalok
más problémákkal küzdenek, és sokkal indivi-
duálisabbak, mert úgy lettek nevelve. Ha nehéz-

ségbe ütköznek, azt kikerülik, és a könnyebb
irányba mennek. 

• teher alatt nő a pálma? lehet, hogy titeket in-
kább megerősített az akkori politikai helyzet?
Minden megmozdulásunkat figyelte a titkos-
rendőrség, például az 1972-ben, a Művelődési
Házban rendezett kiállításon többen voltak a tit-
kosrendőrök, mint a civilek. De mindebből nem
csináltunk nagy ügyet, tisztában voltunk azzal,
hogy tetteink milyen következményekkel járhat-
nak. Nem hagytuk magunkat elnyomni, hoz-
zászoktattuk a hatalmat, hogy ilyenek vagyunk.
voltak biztosan olyanok, akik jól éltek, de én gyű-
löltem azt a rendszert, amelyben ráadásul meg
is figyeltek engem. Hál’ Istennek nem kellett be-
súgónak lennem, mert abból is akadt épp elég.
és mi, akik politikai okokból nem jutottunk be a
képzőművészeti főiskolára, ugyanolyan művész-
nek tartjuk magunkat, mint azok, akik elvégezték.
Csak az elmaradt diákéveket sajnálom, egyéb-
ként örülök, hogy így történt. Hihetetlen, de meg-
éltük azt a pillanatot, hogy a régi művésztelepen
többen is dolgozunk a régi vajdások közül, említ-
hetem például jó barátomat, Bereznay Pétert.

• A mai napig aktív életet élsz. Nem érzed úgy,
hogy néha túlvállalod magad?
élem az életemet, ami hétköznapi, bár sokak
számára extrémnek tűnik. Sok olyan kötelezett-
ségem van, ami ha nem is szorosan, de hozzá-
tartozik a szakmához: kuratóriumi tag vagyok,
zsűrizek, vagy például beválasztottak a Nemzet
Művésze díj bizottságába. Tíz éven keresztül ta-
nítottam a nyári hónapokban a zebegényi mű-
vésztelepen, ami ugyan leszívta az energiát, de
iszonyúan fel is töltött. Ami a szakmához hoz-
zátartozik, azt igyekszem elvállalni, és bár néha
valóban túlvállalom magam, amit vállalok, azt
próbálom maximálisan megoldani. Így voltam
ezzel a vajda stúdió esetében is: 15 éven keresz-
tül vezettem elnökként, de 60 évesen átadtam a
stafétát vincze ottónak. Az embernek tudnia
kell, hogy mennyit bír el. 

• említetted, hogy magánéleted extrémnek tűn-
het sok mindenkinek… mit lehet erről tudni?
Feleségemmel, ágival, 44 éve élünk együtt, sok
mindenben – örömben és megpróbáltatásban –
volt és van részünk. Csaba, a legidősebb gyere-
künk, fotográfus. Sárika, a kislányom, most
lenne 40 éves, ő nyolcéves korában itt hagyott
minket, gyógyíthatatlan betegsége volt. A kiseb-
bik fiunk, Zoltán zenész, ütőhangszeren játszik,
a szakmájában elismert. és ami sokak számára
extrémnek tűnhet, a legkisebb gyermekem,
Janka most általános iskolában elsős, aki édes-
anyjával él nagy szeretetben, illetve részemről
és a családom részéről is.

• végezetül beszéljünk a terveidről is...
Nemsokára lefut a két kiállítás. Igaz, megígér-
tem magamnak, hogy a közeljövőben nem csi-
nálok önálló kiállítást, mert sok elfoglaltsággal
jár, és sokaknak talán már elege van belőlem, de
pár éve kaptam egy felkérést a Hegyvidéki Ga-
lériától, ahol húsvét idejére szeretnének egy
szakrális kiállítást rendezni. Itt a sokak által
megismert Jézus élete sorozatot állítom ki,
amelyet barátom, Matula Péter ad kölcsön a ma-
gángyűjteményéből. A műtermemben pedig né-
hány nagy vászon áll üresen, már megvan az
elképzelésem, úgyhogy tavasszal vagy nyár ele-
jén nekiállok, és megpróbálom képpé varázsolni
őket.                                                     NéMETH ERIKA

A molinón: Aknay János
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A március 2-3-i hétvégén szentendre ferge-
teges karneváli hangulattal búcsúztatja a
telet. A harmadik szentendrei karneválon
lesz minden, ami elengedhetetlen a farsan-
goláshoz: maskarások, farsangi fánk variá-
ciók, fánksütő workshopok, koncertek,
fáklyás-álarcos felvonulás, gyerekprogra-
mok, gasztronómiai vásár. A fő téri nagyszín-
padon első este a Barrio latino lép fel,
vasárnap a vegas showband koncertje zárja
a karnevált, csodás fényfestés kíséretében. 

Szentendre mediterrán belvárosának utcáit a
velencei karnevál hangulatát idéző maskará-
sok lepik majd el. A Fő téren felállított színpa-
don két napon át egymást követik a
könnyűzenei produkciók, gyermekkoncertek.
Sötétedés után a farsangi fénybe öltözött
téren szombaton Barrio Latino, vasárnap a
vegas Showband koncertezik. 

A rendezvény legnépszerűbb és leglátványo-
sabb programeleme a szombat esti fáklyás-
álarcos felvonulás, melynek keretében pazar,
látványos tűzzsonglőr produkciót láthatnak az
érdeklődők a Duna-parton.

A gyerekek sem fognak unatkozni: álarckészí-
tés, kézműves foglalkozások, gyerekkoncer-
tek, balkáni táncház, a szentendrei óvodások
farsangoló műsora várja őket.

A Dumtsa sétálóutca átalakul karneváli han-
gulatú gasztronómiai vásárrá, ahol a látogatók
megízlelhetik a farsangi időszakra jellemző
ízeket: ropogós sülteket, többféle farsangi
fánkot. Ugyanitt jótékonysági malacsütés is
várja a látogatókat.

Az esemény 
facebook oldala: 

szentendrei karnevál

információ: 
http://szentendreikarneval.hu

márCius 1. péNtek
pótkulcs (Fő tér 11.)
20:00 Tavaszköszöntő koncert a 30 fok ár-
nyékban jazz formáció előadásában 

márCius 2. szomBAt
dumtsa Jenő utca
13:00 Malacsütés a Szentendre Barátai Egye-
sület szervezésében 
városi vendégház (Fő tér 12.) 
14:00 Szentendre a konyhában–17:00 fánk-
sütő workshop (lsd: Társprogramok)
fő tér - Nagyszínpad
13:00 Maskarások bolondok rázzátok a ko-
lompot - a Bimbó utcai óvodások karneváli fel-
vonulása
14:00 én elmentem a vásárba - a Kolompos
Együttes gyermekkoncertje
15:30 Hagyományok új köntösben - zenél a
Csipkefa Népzenei és Improvizációs Klub
16:30 No Comment Hip-Hop Tánciskola fellé-
pése

17:30 Térzene, könnyűzenei produkció - fellép
az MH Altiszti Akadémia Katonazenekara
18:00 álarcos, fáklyás felvonulás indul a Fő
térről, katonazenekar kíséretével. A felvonulás
során a Lángoló Csigák tűzzsonglőr bemuta-
tója a Duna korzó szervizútján. 
19:00 Barrio Latino koncert 

márCius 3. vAsárNAp
városi vendégház (Fő tér 12.) 
14:00 Szentendre a konyhában–17:00 fánk-
sütő workshop (lsd: Társprogramok)
fő tér - Nagyszínpad
12:30 Szemtelen légy - a Zsebsün együttes
gyermekkoncertje
14:00 Költészet a zene szárnyán - a Kifordítva
együttes koncertje
15:30 21 Gramm Akusztik koncert
17:15 Szamba és Capoeira showműsor
19:00 vegas Showband koncert

társproGrAmok
Gasztrovásár (Dumtsa Jenő utca)
A rendezvénnyel egyidőben gasztronómiai vá-
sárral és jótékonysági malacsütéssel várjuk a
látogatókat. Nyitvatartás: pénteken 16:00–
21:00, szombaton és vasárnap 10:00–22:00 
maskarások és fényfestés 
(Szentendre belvárosa)
A velencei Karnevál mintájára egész hétvégén
maskarások lepik el az utcákat. Sötétedés
után pedig a koncertek idejére farsangi fény-
díszbe öltöznek a Fő tér épületei.
Barlang (Duna korzó 18.)
Kézműves foglalkozás és farsangi álarckészí-
tés a Szentendrei Kulturális Központ szerve-
zésében, mindkét napon 10:00-12:00.
édeni édességek boltja (Dumtsa Jenő u. 9)
Az édeni édességek boltjában egész hétvégén
kaphatók a Csíkos-csokis bolondozások és a
Szentendrei Karnevál itala: a Zebra forró cso-
koládé.
városi vendégház (Fő tér 12.) 
SZENTENDRE A KoNyHáBAN
Fánksütő workshopok szombat és vasárnap
14:00–17:00 között a Szentendre és Térsége
TDM szervezésében.
Szombati házigazdánk: Benkovits György
A fókuszban: déli szomszédjaink kedvelt fánk-
jainak – fritule, ustipci és ancini – történeti át-

tekintése és a készítési folyama¬tok megis-
merése, természetesen kóstolással megkoro-
názva
vasárnapi házigazdánk: Kovács Krisztina, az
Ínyencház Főzőiskola vezetője
A fókuszban: a legnépszerűbb fánkok – sza-
lagos-, csöröge- és amerikai fánk – elkészítési
folyamatainak megismerése, és különböző dí-
szítési technológiák alkalmazása, kóstolás-
sal! 
Részletek az iranyszentendre.hu oldalon. Az
épület korlátozott befogadóképessége miatt
a programokra előzetes regisztráció szüksé-
ges a következő elérhetőségeken: 
tdm@szentendre.hu, +36 26 317 965

GyerekproGrAmok

március 2. szombat
Barlang (Duna korzó 18.)
10:00-12:00 Kézműves foglalkozás és far-
sangi álarckészítés a Szentendrei Kulturális
Központ szervezésében 
Fő tér
13:00 Maskarások bolondok rázzátok a ko-
lompot – a Bimbó utcai óvodások karneváli
felvonulása. 
Fő tér - Nagyszínpad
14:00 én elmentem a vásárba – a Kolompos
Együttes gyermekkoncertje 
Parti Medve (városház tér 4.)
15:30-18:00 Télűző-zajkeltő hangszerkészítés 
A jó hangulatról és a talpalávalóról a Borsa ze-
nekar gondoskodik! 
Részvételi díj: 1500 Ft/fő 
Pótkulcs (Fő tér 11.)
16:00-19:00 Trakija Balkán Családi Táncház -
Kakaó Menü - Farsangi Lakoma 

március 3. vasárnap
Barlang (Duna korzó 18.)
10:00-12:00 Kézműves foglalkozás és far-
sangi álarckészítés a Szentendrei Kulturális
Központ szervezésében. 
Fő tér – Nagyszínpad
12:30 Szemtelen légy – a Zsebsün együttes
gyermekkoncertje 

március 2-3: szentendrei karnevál
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Hegedűs d. Géza, a szentendre táncegyüttes,
a l’art pour l’art társulat, pokorny lia, Őze
áron, kollár-klemencz lászló,  the Qualitons,
karosi Bálint – többek között ők köszöntik a
tavaszt szentendrén március 8. és 31. között.
A szentendrei tavaszi fesztivál pezsdítő 
kínálattal várja a közönséget idén is. 
Az eseménysorozathoz kapcsolódik a Bach
mindenkinek fesztivál, melynek nyolc külön-
leges programja ingyenesen látogatható. 

Jegyek vásárolhatók online a jegy.hu rendsze-
rén keresztül, vagy a szentendre.jegy.hu és a
szentendreiteatrum.jegy.hu oldalakon, szemé-
lyesen a szentendrei Tourinform jegy-irodá-
ban. Budapesten és vidéken az Interticket
jegyirodáiban, valamint a helyszíneken, a
programok előtt is.

További információk a www.szentendreitava-
szifesztival.hu honlapon olvashatók, illetve a
fesztivál programfüzetében.

MáRCIUS 8. PéNTEK 19:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színház-
terme Pátriárka u. 7.)
Neil lABute: vAlAmi CsAJ(ok)
Belépőjegy: 3800 Ft

MáRCIUS 8. PéNTEK 21:00 
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang (Duna
korzó 18.)
tHe QuAlitoNs koNCert 
Belépőjegy: 1000 Ft

MáRCIUS 9. SZoMBAT 19:00 
városháza díszterem (városház tér 3.)
BArtHA mátyás–eliNA vilumA koNCert
Belépőjegy: 1800 Ft 

MáRCIUS 12. KEDD 19:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színház-
terme (Pátriárka u. 7.)
l’Art pour l’Art társulAt: 
miNtHA elváGták vol
Belépőjegy: 3900 Ft
Jegyvásárlás: Szentendrei Tourinform Iroda,
vagy online: www.jegy.hu

MáRCIUS 14. CSÜTöRTöK 20:00 
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang 
(Duna korzó 18.)
ott vAN A Nyelved HeGyéN...
irodAlmi (k)ŐrJárAt A BArlANGBAN
Zenés irodalmi est Kollár-Klemencz Lászlóval
Belépő: 1000 Ft

MáRCIUS 16. SZoMBAT 20:00 
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang 
(Duna korzó 18.)
N.o.m. (rus), tudÓsok, Blue tips 
koNCert
Belépő: 1500 Ft

MáRCIUS 17. vASáRNAP 18:00 
Református Gimnázium kápolnája 
(áprily tér 5.) 
kArosi BáliNt orGoNAestJe

MáRCIUS. 22. PéNTEK 19.00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
színházterme (Pátriárka u. 7.)
tAvAszi szél vizet árAszt
A Kortárs & Balett Tánccsoport 
Szentendre - Diótörő Balettiskola és 
a Szentendrei Kulturális Központ közös tánc-
előadása
Belépőjegy: 1500 Ft

MáRCIUS 30. SZoMBAT 19:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
színházterme (Pátriárka u. 7.)
A fAlu
A Szentendre Táncegyüttes és a Szentendrei
Kulturális Központ bemutatója
Belépő: 2500 Ft

MáRCIUS 31. vASáRNAP 17:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 
színházterme (Pátriárka u. 7.)
presser GáBor–sztevANovity dusáN:
A pAdlás 
Félig mese, félig musical 
A Parlando Színház Kulturális Egyesület 
előadása
Belépő: 1500 Ft

MANK 
Műhely Galéria (Fő tér 20.)
Szentendrei Régi Művésztelep 
(Bogdányi út 51.)
tAvAszi meGÚJulás 
Izgalmas programok a MANK szervezésében 

MáRCIUS 18-24.
BACH miNdeNkiNek fesztivál
A fesztivál minden koncertje ingyenes! 
bachmindenkinek.hu 
FB: bachmindenkinek

MáRCIUS 19. KEDD 19:30 
Dunaparti Művelődési Ház – Barlang (Duna
korzó 18.)
BACH százötveN árNyAlAtA 
Citera jazzklub bemutatója, Dömény Krisztián
előadóművész és barátai közreműködésével
A belépés díjtalan

MáRCIUS 20. SZERDA 17:00 
Szamos Marcipán Múzeum és Cukrászda
Klimt Terme (Dumtsa Jenő u. 14.)
BACH, sAkk és mArCipáN 
Szimultán sakkbajnokság marcipán sakkal,
Bach muzsikájára, verseghi-Nagy Miklós pol-
gármesterrel a Szentendrei Teátrum és a Sza-
mos Marcipán együttműködésében.
Gordonkán közreműködik: Négyessy Katalin

MáRCIUS 21. CSÜTöRTöK 18:00 
vujicsics Tihamér Zeneiskola 
(Duna korzó 24.)
örökkévAlÓ BACH

MáRCIUS 19. KEDD éS 21. CSÜTöRTöK 
Szentendre belvárosa
BACH flAsHmoB szeNteNdréN 
A Musica Beata Kórussal és a Musicantus
Gyermekkarral 

MáRCIUS 22. PéNTEK 14:00 
AE Bizottság tér (1. számú Posta előtti tér)
mAGyAr HoNvédséG Altiszti AkAdémiA
HelyŐrséGi zeNekAráNAk koNCertJe

MáRCIUS 22. PéNTEK 17:00 
Evangélikus templom (Luther tér 1.)
zeNés áHÍtAt 
Egyházzenei hangverseny

MáRCIUS 23. SZoMBAT 18:00 
városháza díszterem (városház tér 3.)
szvitek és operák BACH koráBÓl
A Divertimento Kamarazenekar hangversenye:
vetítéssel és ismertetéssel egybekötött kon-
cert

MáRCIUS 24. vASáRNAP 18:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színház-
terme (Pátriárka u. 7.)
BACH miNdeNkiNek fesztivál 
zárÓkoNCert
A program háziasszonya: Becze Szilvia, a Bar-
tók Rádió műsorvezetője, a Bach mindenkinek
idei arca
Laár Janka és Grimaldi Giulio Benedek duó
Savaria Barokk Zenekar műsora
versek Bachtól, és Bachról Pilinszkytől
Közreműködik: Hegedűs D. Géza Kossuth-
díjas színművész, érdemes művész
Jazzation acapella együttes műsora
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött! 
Regisztráció kizárólag online, 
a szentendre.jegy.hu oldalon.

március 8-31: szentendrei tavaszi fesztivál 
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Nyolcvan szentendrei diák
járt két nap alatt a mANk
Galériában
mintegy nyolcvan iskolás fordult meg a szentendrei mANk Galériában
február 4-én és 5-én, akik a török művésznőtől, suna kocaltól sajá-
títhatták el az ebru művészet alapjait. A művészeti ág a sűrített fo-
lyadék tetején keveredő színek kavalkádját örökíti meg egy speciális
papírlap segítségével.

Két osztály érkezett a Barcsay Jenő általános Iskolából, meglátogatta
a MANK Galériát egy osztály a Templomdombi általános Iskolából, és
két csoportot láthattunk vendégül a Cházár András Többcélú Közokta-
tási Intézmény Bárczi Gusztáv Tagintézményéből. A MANK Galéria
tehát 2019-ben is tovább szervezi a szentendrei iskolásoknak tartott
művészetpedagógiai foglalkozásait, sőt igyekszik bővíteni ezeket az
együttműködéseket.
Az ebru hagyományos művészeti ág, amely során egy edénybe töltött
víz tetejét festik meg, majd ezeket a mintákat jelenítik meg a papíron.
Az ebru történelmi folyamat során, a könyvdíszítésből és a belső borí-
tók, előzéklapok dekorálásából fejlődött önálló művészeti ággá. A XIII.
században az első ebrukkal Közép-ázsiában találkozhattunk, amely
Iránból kiindulva terjedt el Anatóliában. Később, az oszmán időszakban
a török mesterek hoztak létre új formákat, és tökéletesítették a tech-
nológiát. Az ebru technika ma már szerepel a világ szellemi kulturális
örökségeinek listáján.
Folytatja művészetpedagógiai foglalkozásait a MANK Galéria, és várja
az iskolás csoportok jelentkezését a kozonseg@alkotomuveszet.hu
emailcímen. A diákok a Szentendrei Régi Művésztelep szomszédsá-
gában, a Gruppo Tökmag Design és Biztonság című kiállításának teré-
ben ismerkedhetnek meg március 10-ig a művészetekkel, és
kóstolhatnak bele maguk is, milyen alkotóvá válni.

ÚJ ABlAk
Ennél találóbb címet aligha lehetett volna találni Pistyur Gabriella kiál-
lításának, amelyet Bodonyi Emőke művészettörténész nyitott meg 
február 16-án a leányfalui Aba-Novák Galériában. A dekoratív selyem-
festményeiről ismert alkotó ugyanis pár éve gyökeresen más festé-
szetbe kezdett – valóban új ablakot nyitott a világra. Hosszú évek
elfojtott alkotói vágyának eredményei a párában oldódó kontúrral fes-
tett, álomszerű tájképei. Pistyur Gabriella konkrét témák nélküli olaj-
képein időtlen, múltat és jelent egyaránt idéző tájélményeket fest.
Hangulatok és asszociációk megjelenítői ezek a felhőkarcolókkal vagy
templomromokkal jelzett, ember nélküli tájak – sajátos természeti han-
gulatokként lehetnek huszadik századiak, akár középkoriak. A puha
színvilágú festmények szorongás és derű furcsa elegyei, mindenki felé
más és más hangulatot közvetítenek. Pistyur Gabriella friss alkotásai-
val egy új, igéretes festői világ felé nyitott. Nem véletlen az a jövőről
szóló vízió, melyet varga Bori, a galéria egyik vezetője köszöntőjében
felvázolt: Pistyur Imre szobrászt egykor majd a „Pistyur Gabi férjeként”
fogják említeni a szentendrei piacon.
A kiállítás március 11-ig látogatható keddtől szombatig 15 és 18 óra
között. 

RAPPAI ZSUZSA

szentendrétől san francisco-ig címmel mutatták be dr. s. Nagy János
önéletrajzi, magánkiadásban megjelent könyvét a pest megyei
könyvtárban február 19-én. A szerzővel kondor katalin újságíró be-
szélgetett.

Kondor Katalin három szempont miatt tartotta érdekesnek a kötetet.
Egyrészt, hogy megtudhatjuk belőle, hogyan élt egy vegyészmérnök a
szocializmusban, másrészt képet kapunk egy érdekes és sok titkot
rejtő szakmáról, a műgyűjtésről, harmadrészt pedig megtudhatjuk, mi-
lyen átalakuláson, változásokon ment át az elmúlt évtizedekben a
szerző szülővárosa, Szentendre.
Kondor Katalin elsősorban a műgyűjtésről kérdezte a jól ismert, régi
szentendrei családból származó S. Nagy Jánost, aki szerint a műgyűj-
tés genetikailag örökletes, nála például a nagyapjáig visszavezethető.
Az sem elhanyagolható persze, hogy családja jól ismerte az alapító
festőművészeket, akiknek köszönhetően beszélhetünk ma szentendrei
festészetről. onódi Béla és Bánovszky Miklós grafikáinak vásárlásával
kezdődött az életre szóló szenvedély, és koncepció mindig az volt,
hogy a művek Szentendrét ábrázolják.
S. Nagy János, akinek onódi Béla szinte a második apja lett, érdekes
történeteket mesélt a festők életkörülményeiről, az akkori életmódról.
Mint mondta, olyan szegénység volt, hogy a festők gyakran egy-egy
vacsoráért is festménnyel fizettek, ezért sok családhoz kerültek képek.
A beszélgetés során szóba került a műtárgypiac és a műkereskedelem
helyzete is, valamint a gyűjtemény több mint 120 darabjának bemuta-
tása 2013-ban a MűvészetMalomban. S. Nagy János ekkor döntött úgy,
hogy befejezi a gyarapítását, ugyanis még a múzeum részéről sem ta-
pasztalt érdeklődést a képek iránt.

Szóba került a szerző nem mindennapi szakmai életútja, amiről annyit
tudhattunk meg, hogy a hivatását a Gyógyszerkutató Intézetben
kezdte, majd az orvostudományi Egyetemre, a neves Knoll professzor
mellé került, akinek köszönhetően jutott el több alkalommal is az Ame-
rikai Egyesült államokba kutatóként.
A könyv utolsó fejezetének címe: Gondolatok Szentendréről. Kondor
Katalin megfogalmazása szerint olyan ember véleményét olvashatjuk
itt, aki szerelmes Szentendrébe, szerelmes a szentendrei festészetbe,
és ez az érzelem a jó kritikust hozta ki belőle.
A beszélgetést S. Nagy János azzal zárta, hogy a könyv megírásával
szerette volna megmutatni – másoknak és saját magának is –, hogy
mit is tett az életében, hogyan élte napjait mint „sokáig mellőzött tudós
és műgyűjtő”.

egy szentendrei tudós és műgyűjtő 
visszaemlékezései
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A szentendrei móricz
zsigmond Gimnázium
volt igazgatója,
ácsné kovács ildikó
mesterpedagógus,
szentendre város
pedagógiai díjjal 
kitüntetett tanára
méltósággal viselt
betegség után, feb-
ruár 9-én elhunyt.

Pedagógustársai az alábbi sorokkal búcsúz-
nak tőle.

Számunkra feldolgozhatatlan a hír… ácsné Ko-
vács Ildikó, a Szentendrei Móricz Zsigmond
Gimnázium egykori igazgatója, pedagógusa,
sokunk egykori tanára, osztályfőnöke méltó-
sággal viselt betegség után elhunyt…
ácsné Kovács Ildikó magyar nyelv és irodalom
– német szakos középiskolai tanár tizenöt
évig volt a Móricz Zsigmond Gimnázium igaz-
gatója. Iskolánkban érettségizett, és 2017-ben
innen vonult nyugdíjba csaknem 40 évnyi 
pedagógusi tapasztalat birtokában. változa-
tos pedagógusi pályája során a középiskolai
tanárság minden lehetséges állomását meg-
tapasztalta: szaktanár, osztályfőnök, munka-
közösség-vezető, igazgatóhelyettes, igazgató

és címzetes igazgató munkaköröket, megbí-
zásokat látott el. Szaktanárként generációk 
elismert és szeretett pedagógusa, iskolájában
többször választották diákjai az év tanárává.
öt osztály osztályfőnökeként végzett kiemel-
kedő nevelő, segítő tevékenységet. Két év
igazgatóhelyettesség után 1988-ban válasz-
tották a Móricz Zsigmond Gimnázium igazga-
tójává. A demográfiai hullám csúcsán nem
csupán a térség legnagyobb iskoláját irányít-
hatta, a szakmai munka minősége is kiemelt
szempont volt. A három vezetői ciklusban szá-
mos máig ható változás köthető a nevéhez.
Ilyen például a gimnázium iskolaszerkezeti
modelljének, tagozati rendszerének kialakí-
tása vagy a nyelvi képzés hangsúlyos voltának
felismerése. Igazgatósága alatt zajlott a 
Comenius 2000 minőségfejlesztési program
modelljeinek kiépítése és jelentős tantervfej-
lesztések is történtek.
Szakmai fejlődési igényét bizonyító tovább-
képzéseit felsorolni szinte lehetetlen vállalko-
zás. Elsők között szerzett szakvizsgás
képzésen közoktatási vezetői képesítést a
Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Nem
csupán „tanulóként”, hanem oktatóként is
részt vett továbbképzéseken, különböző tu-
dásmegosztó fórumokon: megyei tanári to-
vábbképzéseken módszertani előadásokat
tartott német nyelvből, a Pedagógus-tovább-

képzési Módszertani és Információs Központ
több alkalommal kutatási koncepció vélemé-
nyezésével bízta meg, minőségfejlesztési ta-
nácsadó és szakértő volt, a Comenius 2000
minőségfejlesztési program I. és II. modelljé-
nek megvalósításában, tanácsadóként 6 in-
tézmény munkáját segítette, módszertani
segédanyagok kidolgozásában vett részt.
Több ízben mentortanár volt egyetemi hallga-
tók mellett magyar nyelv és irodalomból. Sze-
repelt a vizsgáztatói névjegyzéken, több ízben
volt érettségi vizsgák elnöke, emelt szintű
vizsgák tantárgyi bizottságainak vizsgáztató-
jaként is szerepelt. Szakértői névjegyzéken
szereplő szakértő volt intézményértékelés,
pedagógiai értékelés területén. Szakértői
munkáját 2015 óta mesterpedagógusként vé-
gezte, pedagógusminősítések és tanfelügye-
leti értékelések szereplőjeként. 2017-ben
kiérdemelte Szentendre város Pedagógiai
Díját is. A Szentendrei Móricz Zsigmond Gim-
názium kuratóriumának tagjaként is részt vett
iskolája támogatásában és a Szentendrei Mó-
riczos öregdiákok Egyesületének rendezvé-
nyeit is támogatta szerepléseivel.
Igényes és elismert pedagógiai tevékenysége
követendő példaként szolgál minden móric-
zos tanár számára. Szilárd elveinek, pedagó-
giai nagyságának igyekszünk megfelelni, de a
hiány pótolhatatlan lesz…

koszorúzás Görgey Artúr
tábornok tiszteletére
A szentendrei Görgey Artúr laktanyában január 30-án ünnepélyes ko-
szorúzást rendeztek a névadó, az egykori hadügyminiszter, honvéd-
tábornok születésnapja tiszteletére. 

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának is helyet adó laktanya ud-
varán álló Görgey-mellszobornál helyezett el koszorút Bozó Tibor dan-
dártábornok és verseghi-Nagy Miklós polgármester.

könyvekkel is gyógyított
25 éve halt meg dr. oláh Andor orvos, természetgyógyász, szakíró. 
A magyar Biblioterápiás társaság és a Hamvas Béla pest megyei
könyvtár képviselői koszorúzással emlékeztek meg a sztaravodai úti
temetőben nyugvó szentendrei hírességről halálának 25 évfordulóján,
február 13-án.

életével és műveivel kapcsolatos emlékeket és dokumentumokat őriz
a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár helytörténeti gyűjteménye, bib-
lioterápiai tapasztalatai és tevékenysége pedig a Szentendrén bejegy-
zett Magyar Biblioterápiás Társaság működésének szellemi alapjait
képezik. 2014-ben a könyvtár és a társaság közös kiállítással tisztel-
gett munkássága előtt.

Forrás: Szentendrei Arcképcsarnok II., Elődeink (szerk.: Pethő Zsoltné
Németh Erika)

áCsNé kováCs ildikÓ emlékére

Werner Ákos, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatója és dr. Bartos Éva, a
Magyar Biblioterápiás Társaság titkára dr. Oláh Andor szentendrei síremlékénél
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SZENT KoZMA éS DAMJáN REHABILITáCIóS SZAKKóRHáZ
2026 visegrád, Gizella-telep

MUNKAERŐ FELvéTEL

A szeNt kozmA és dAmJáN reHABilitáCiÓs szAkkÓrHáz
pályázatot hirdet

• Bér- és munkaügyi előadó

munkakör ellátására
Foglalkoztatás jellege: 
• Határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony
Feltételek:
• Középfokú végzettség, emelt szintű munka/bér/tb ügyintéző/szakelőadó,
személyügyi gazdálkodó vagy ezeknek megfeleltethető releváns szakképesítés
• MS office (irodai) programok magabiztos használata
• Büntetlen előélet
Előnyt jelent:
• KIRA, JDoLBER programok ismerete
• Költségvetési intézményben szerzett legalább 2 éves gyakorlat
Főbb feladatok:
A szakkórház humánpolitikai részlegén bér – munka- és humánerőforrás ügyek
vitele. A Magyar államkincstár által biztosított KIRA programban bérszámfej-
téshez fűződő feladások elvégzése. Jogviszony létesítésével, megszüntetésé-
vel, módosításával kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása.
Adatszolgáltatások, statisztikák, kimutatások készítése. Megosztva végez
munkaügyi és személyügyi feladatokat. 
Benyújtandó iratok:
• Szakképesítést igazoló okmányok másolata
• Szakmai önéletrajz
• Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a pályázat elbírálásában
részvevők betekintési jogához

Jelentkezési határidő: 2019. március 4.
KöZIGáLLáS publikáció: 2019. február 17.

További felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhető. várjuk hívását!

Tel: 26-801-700/1350
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu
Honlap: www.visegradikorhaz.hu

A szeNt kozmA és dAmJáN reHABilitáCiÓs szAkkÓrHáz
(visegrád, Gizellatelep) felvételt hirdet
az alábbi munkakörök ellátására

• Gyógytornász (gyógytornász végzettség, határozott időre szóló közal-
kalmazotti jogviszony)
• Takarító (általános iskolai végzettséggel, határozott időre szóló közalkal-
mazotti jogviszony)
• Karbantartó (villanyszerelő szakképesítéssel, határozatlan időre szóló
közalkalmazotti jogviszony)
• vagyonőr (megbízási szerződéssel, havi 4-5 nap elfoglaltsággal, éjszakai
szolgálat 19-07 óráig.)

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:
• Szakmai önéletrajz 
• végzettséget/szakképesítést igazoló okmányok másolata
• Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez 
• Kinevezéshez szükséges 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Jelentkezési határidő: 2019.február 28.

A munkakörökkel kapcsolatban bővebb információ található a szakkórház hon-
lapján. További felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhető. várjuk hívását!

Tel: 26-801-700/1350
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu
Honlap: www.visegradikorhaz.hu
Cím: Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

2026 visegrád, Gizella-telep
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szentendre városa az országban először és
egyetlenként egész hetes programsorozattal
népszerűsíti a magyar parasport Napját. A
rendkívüli eseménysor a szentendrei vizes
Nyolcas uszoda és szabadidőközpontban
2019. február 18-án kezdődött el. Az uszoda
szervezésében és koordinálásával a szent-
endrei iskolák csatlakozó testnevelőtanárai,
edzői és az itt dolgozó egyesületek február
18. és 22. között  lélekmozgató foglalkozá-
sokat, vagyis rendhagyó testnevelésórákat,
foglalkozásokat tartanak az itt úszó vagy
edző diákoknak, sportolóknak.

Február 22. a Magyar Parasport Napja 2017
decembere óta. A Magyar Paralimpiai Bizott-
ság és a FoDISZ először tavaly rendezte meg
ehhez kapcsolódva a Lélekmozgató progra-
mot. Az esemény keretében országszerte in-
teraktív osztályfőnöki, valamint rendhagyó
testnevelésórákat tartottak.
A szentendrei Lélekmozgató hét keretében
február 18. és 22. között, a v8 uszodában több
száz helyi diák próbálhatta ki, milyen testi fo-
gyatékkal sportolni, edzeni.
A Lélekmozgató hét megnyitóján részt vett
Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság
és a FoDISZ elnöke, a Lélekmozgató program
elindítója, a kétszeres Európa-bajnoki bronzér-
mes, Európa-csúcstartó úszó, két paralimpián
résztvevő Csuri Ferenc, az Európa-bajnoki 4.
helyezést elért Lengyel Zsófia látássérült pa-
rasportoló és Szabadi ádám kerekesszékes
parasportoló reménység, valamint a Mexikói
úti Mozgásjavító Iskola képviseletében Kiss
Péter Pál és Kőmíves Tamás.
Az esemény ünnepi köszöntőkkel kezdődött.
„A város örömmel csatlakozott a Lélekmoz-
gató programhoz, hiszen mindig is szívünkön
viseljük a sportolók, különösen a parasporto-
lók és fogyatékkal élők ügyét: egy magánha-
gyaték jóvoltából, a város támogatásával a
helyi, fogyatékkal élő, vagy súlyos krónikus

betegségekben szenvedő gyermekek ingyene-
sen vehetnék részt hidroterápiás foglalkozá-
sokon a városi uszodában. 
A Lélekmozgatóhoz csatlakozó egész hetes
városi projekt azért egyedülálló, mert Szent-
endre fontos sportlétesítménye, a v8 segítsé-
gével a város összes iskoláját, több száz
diákot be tud vonni a programba. Rendkívül
büszkék vagyunk, hogy Szentendrének más
élsportolók mellett paralimpikonja is van. Tóth
Tamás Rióban megszerezte a magyar csapat
első aranyérmét 100 méteres hátúszásban,
majd később egy bronzérmet is hazahozott.
Tamás edzőtábora miatt most nem tud velünk
lenni, de innen is gratulálunk neki az eredmé-
nyekhez.”  – mondta el verseghi-Nagy Miklós
polgármester az eseménysorozat nyitóren-
dezvényén.

Wildner Márton, a v8 uszoda ügyvezetője sze-
rint példátlan pozitív tapasztalat volt az, ahogy
az uszodába járó iskolák és itt dolgozó egye-
sületek az első szóra, a legelső megkeresésre
azonnal csatlakoztak az eseményhez. „A v8
uszodában is érezzük, hogy Szentendrén va-
lódi, másokra odafigyelő és nyitott közössé-
gek működnek. Nagyon örülünk annak, hogy
ennek az összetartó és szolidáris városi sport-
közösségnek lehetünk az otthona”.
Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság
Köztestület és a FoDISZ (Fogyatékosok or-
szágos Diák-, verseny- és Szabadidősport
Szövetsége) elnöke kifejtette, hogy a Magyar
Parasport Napjának több szempontból is fon-
tos a jelentősége. „A társadalom egészének
kell megértenie, hogy több a hasonlóság ben-
nünk, ami összeköt, mint a különbözőségek,
amik szétválasztanak. Azok a gyerekek, akik
a Magyar Parasport Napján kipróbálnak egy-
egy fogyatékos sportot, megnéznek egy róluk
szóló dokumentumfilmet, beszélgetnek róla,
hazaviszik a családjuknak is az ismereteket.
Megértik, hogy nem sajnálni kell vagy meg-
ijedni attól, ha valaki különbözik a megszokot-
tól, hanem úgy segíteni, ahogy az a
fogyatékkal élőknek is jólesik. Az igazi telje-
sítmény nem a kezekben, lábakban, hanem a
szívekben van. A mi munkánk arról szól, hogy
bebizonyítsuk közösen: fogyatékosnak lenni
nem jelenti azt, vesztesnek lenni.”
A köszöntők után a parasportolók bemutatták,
hogyan úsznak, edzenek minden nap, hogyan
készülnek fel a versenyekre, és lelkesen be-
széltek arról, milyen edzésprogrammal készül-
nek, hogy kijussanak a legjobbak világ-
versenyeire. van mit tanulni tőlük: hihetetlen
optimizmust, kitartást és erőt. 
Ezután a vállalkozó kedvű diákok bekötött
szemmel vagy egymáshoz rögzített lábakkal
úszva átélhették, milyen nehézségeket győz-
nek le napi edzéseiken a parasportolók.

lélekmozGAtÓ – reNdHAGyÓ 
testNevelésÓrA pArAsportolÓkkAl
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programok
kiállÍtás

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
„méGis leGyeN kiállÍtás…”
vAJdA JÚliA élete és mŰvészete
Megtekinthető március 31-ig
február 26. kedd 17:00
kurátori tárlAtvezetés 
március 10. vasárnap 10:00–13:00
CsAládi NAp és worksHop: 
rAJzolJ Nevetve 
A részvétel ára: 500 Ft/fő (7 év alattiak
egy kísérőjének ingyenes)

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
viláGok között
vajda Lajos élete és művészete
Megtekinthető március 31-ig

február 27. szerda 14:30-17:30
Nyitott mŰHely
További információ és regisztráció:
György Gabriella, +36 20 488 1851

március 3. vasárnap 11:30-17:00
részvétel A viláGBAN, 
szeNteNdre szelleme, sors és
mŰvészi életÚt, szeNteNdrei 
élméNyek vAJdA lAJos körÜl
11.30 vezetett séta Szentendre zsidó
emlékei, helytörténeti pontjai között,
majd egyéni ebédelési lehetőség
15.00 Topor Tünde művészettörténész
és Winkler Nóra műsorvezető, újságíró
tárlatvezetése a világok között kiállítá-
son
16.00 Egy kiállítás képei / A felmutatott
ujj– kerekasztalbeszélgetés a kiállítás-
ban
A séta ingyenes, a tárlatvezetés és a kí-
sérő beszélgetés belépőjeggyel látogat-
ható.

március 5. kedd 17:00
kurátori tárlAtvezetés szABÓ
NoémivAl

március 9. szombat 18:00
„zárás utáN”
Művészeti foglalkozás felnőtteknek
György Gabriella művészetpedagógus-
sal.
A workshopon való részvétel ára: 
1000 Ft/fő
A részvétel regisztrációhoz kötött: re-
gisztracio@muzeumicentrum.hu

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32. 
március 28. 
puBlikus mAGáNÜGyek
A 90-es évek művészete magyarországi
magángyűjteményekben
Megtekinthető május 12-ig, kedd–va-
sárnap 10.00–17.00

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10.00–
18.00, a pénztárak 17.30-ig
ÚJrAGoNdolt CzÓBel 3.0

Híd a ‘Die Brücke’-hez
Fókuszban Czóbel expresszionizmusa
Megtekinthető április 7-ig

Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
kmetty JáNos – Az örök keresŐ 

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

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
március 13. szerda 18.00
szeNteNdrétŐl 
mArosvásárHelyiG
Aknay János művei 
a Szepessy-gyűjteményben
Köszöntőt mond Tardy-Molnár Anna, a
MANK nKft. ügyvezetője és Markó Béla
költő
Megnyitja Novotny Tihamér művészeti
író
Közreműködik Bogdán Zsolt, a Kolozs-
vári Magyar állami Színház Uniter-díjas
művésze. 
Megtekinthető március 31-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 óra között

REöK-Palota
Szeged
Magyar Ede tér 2.
február 28. csütörtök 17.00 
éGi és földi GeometriA 
Aknay János Kossuth- és Munkácsy Mi-
hály-díjas festőművész nagyszabású,
átfogó és életmű-jellegű kiállítása 70.
születésnapja alkalmából
Megtekinthető április 28-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
Apáti ABkAroviCs BélA festŐ-
mŰvész emlékkiállÍtásA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Aba-Novák Galéria
Leányfalu
Móricz Zsigmond út 124.
ÚJ ABlAk
Pistyur Gabriella kiállítása
Megtekinthető: március 11-ig

Collegium Hungaricum
Bécs
Hollandstrasse 4.
BArCsAy mester és tANÍtváNyAi
vándorkiállítás Barcsay Jenő, Deim Pál,
Balogh László és Konok Tamás 
műveiből
Megtekinthető április 19-ig

elŐAdás

HB Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.

február 27. szerda 18:00
ApA AkAdémiA 2. rész

Lehet korán is elkezdeni!  Az anya-mag-
zat, apa-magzat kapcsolatról
"Minden este mesét olvasok neki, s a
rugdosásából tudom, melyiket sze-
retné." "Látom, ahogy mocorog ott bent,
de még olyan távoli. Majd ha megszüle-
tik..." "Imádja a rockzenét! Mondtam is a
páromnak: ez az én fiam!" Apák mond-
ták ezeket a mondatokat, és ha mélyebb
rétegét is meghallgatjuk mondandójuk-
nak, az apa-magzat kapcsolat izgalmas
lehetőségei bontakoznak ki. A műhely
során bemutatásra kerülnek az anya-
magzat és apa-magzat kapcsolat, kom-
munikáció és kötődés tudományos
eredményein túl a hétköznapi tapaszta-
latok valamint a pszichológusi terápiás
tapasztalatok esszenciái.
Előadó: dr. Andrek Andrea pszicholó-
gus, pre-és perinatális szaktanácsadó
A sorozat további részei:
március 27. Ketten Háromfelé. válás
gyerekkel. Előadás, könyvbemutató, de-
dikálás
Előadó: Deliága éva gyermekpszicholó-
gus, integratív gyermekterapeuta, a
"Ketten Háromfelé" című könyv szerzője
április 24. A kamaszkor cunami – túl-
élés apaszemmel
Előadó: Léder László pszichológus
május 29. Hétpróbás apaság – avagy
ön hogyan döntene?
Előadó: Léder László pszichológus

Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz

március 1. péntek 18.00
Háromszéki épÜletek A skAN-
zeN erdélyi táJeGyséGéBeN
Bereczky Ibolya főigazgató-helyettes
előadása

szÍNHáz

március 8. péntek 19:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színházterme (Pátriárka u. 7.)
Neil lABute: vAlAmi CsAJ(ok)
Belépőjegy: 3800 Ft
Jegyvásárlás: Szentendrei Tourinform
Iroda, vagy online: www.jegy.hu

március 12. kedd 19:00 
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
színházterme (Pátriárka u. 7.)
l’Art pour l’Art társulAt: 
miNtHA elváGták vol
Belépőjegy: 3900 Ft
Jegyvásárlás: Szentendrei Tourinform
Iroda, vagy online: www.jegy.hu

koNCert 

DMH Barlang
Duna korzó 18.

február 28. csütörtök 20.00
ötödik évszAk kluB
A természet és az ember folyamatosan
változnak. A zene is része ennek a kap-
csolatnak és az ötödik évszak is. A ze-

nekar tagjai több formációban tettek ta-
núbizonyságot a zene szeretetéről.
Több éves tapasztalat ötvöződik ebben
a felállásban. Pozitív, játékos, ember-
központú gondolatok. A zenekar éne-
kesnője sajátos világával színezi a
zenészek stílusát. Akusztikus ember-
zene világi felfogásban.
Izabella Caussanel – ének
Takács ádám – hegedű, ének
Csoóri Sándor “Sündi”- brácsa, hosszú-
nyakú tambura , koboz, ének
Zimber Ferenc – cimbalom, magyar
duda
Brasnyó Antal – brácsa, citera
Szabó Csobán Gergő – bőgő, gardony,
ének
Belépő: 800 Ft

március 5. kedd 19.30
BorBély mŰHely JAzzkluB
vendég: Gereben Zita (ének)
Mihály Borbély – szaxofon, fúvós hang-
szerek
Tálas áron – zongora
Horváth Balázs – bőgő
G. Szabó Hunor – dob
Belépő: 1200 Ft, diák/nyugdíjas: 1000
Ft

március 8. péntek 21.00
tHe QuAlitoNs koNCert
A 10 éves fennállását ünneplő zenekar
sajátos ízű funk-rock-beat zenéje igazi
unikumnak számít. Koncertjeiket a vo-
kális, fülbemászó dalok, a groove-os
lüktetés, a pszichedélia és az improvi-
záció különleges találkozása jellemzi. A
legújabb lemezük, az Echoes Calling
zenéi merészebb, progresszívebb vi-
zekre eveznek (vadonatúj 7 dal került
vinylre), de visszaköszönnek a rájuk jel-
lemző sok vokálos, több tételes dalok,
groove-os alapok.
Belépő: 1000 Ft

városháza díszterem (városház tér 3.)
március 9. szombat 19:00 
BArtHA mátyás–eliNA vilumA
koNCert
Belépőjegy: 1800 Ft 

Pótkulcs
Fő tér 11.
március 1. péntek 20.00
30 fok árNyékBAN koNCert
A zenekar megújult formációval jelent-
kezik, énekszóval kiegészülve lép fel.
Aki eljön, hallhat majd új saját dalokat,
jazzt és még sok minden mást is.
Báthory Boglárka – szaxofon
Skoperda Nóra – ének
Pásztor Csilla – basszusgitár
Herendi Botond – gitár

offline Center
Ady Endre út 6.
március 9. szombat 19:30
30 fok árNyékBAN koNCert 
és JAm sessioN
Ezúttal többet is szeretnénk magunkból
adni, mint a zene, amit játszunk. Így a
dalok között egy kis beszélgetésre is
sor kerül majd velünk! Beszélünk ma-
gunkról, az együttesről és még sok min-
den másról. A dalok amiket pedig
hallhattok majd tőlünk nagyrészt saját
szerzemények lesznek, de hozunk nek-
tek jazz / pop feldolgozásokat is!”
Tagok:
Skoperda Nóra – ének
Pásztor Csilla – basszusgitár
Báthory Boglárka – szaxofon
Herendi Botond – gitár

kiállÍtás

elŐAdás

koNCert

szÍNHáz
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mozi

P'ART MoZI
Dunakorzó 18.  tel. 26/777 010    
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, 
felnőtt: 1000 Ft 
FIGyELEM, áRváLToZáS! 
2019. MáRCIUS 1-TŐL!
diák/nyugdíjas: 1000 Ft
felnőtt: 1200 Ft 

február 26. kedd
16.30 AZ A NAP A TENGERPARToN
(110’)(12) f: Saoirse Ronan, Billy Howle
18.30 vIHAR ELŐTT (105’)(16) f: Anne
Hathaway - LéLEKMoZI SoRoZAT - 
DunaP’Art Filmklub
20.20 A 91. oscar gála fődíjas filmjének
vetítése

február 27. szerda
15.50 ALELNöK (132’)(12) f: Amy
Adams
18.15 BoHéM RAPSZóDIA (134’)(12) A
Queen és Freddie Mercury története-
életrajzi film
20.35 A KéT KIRáLyNŐ (118’)(16) f:
Gemma Chan, Margot Robbie, Saoirse
Ronan

február 28. csütörtök
14.00 és 16.00 ÍGy NEvELD A SáRKá-
NyoDAT 3. (105’)(6)
18.00 HEAvy TÚRA (92’)(16) – finn-nor-

vég vígjáték a falu lúzeréről…
19.45 MEZTELEN BEFUTó (98’)(12) 
– vicces pénzszerzési ötlet a múzeum
alapításhoz…

március 1. péntek
16.40 ÍGy NEvELD A SáRKáNyoDAT 3.
(105’)(6)
18.30 PIEDoNE NyoMáBAN (90’) (6)
magyar dokumentumfilm
20.05 HEAvy TÚRA (92’)(16) – finn-nor-
vég vígjáték a falu lúzeréről…

március 2 . szombat
13.10 ÍGy NEvELD A SáRKáNyoDAT 3.
(105’)(6)
15.05 SZAvAK NéLKÜL (100’)(12) –
francia vígjáték
17.00 MEZTELEN BEFUTó (98’)(12) –
vicces pénzszerzési ötlet a múzeum
alapításhoz…
18.45 BUéK (102’)(16) Goda Kriszta
filmje
20.30 AMIT NEM AKARSZ TUDNI A
SZÜLEIDRŐL (97’)(12) f: Alec Baldvin és
Salma Hayek

március 3. vasárnap
14.00 ÍGy NEvELD A SáRKáNyoDAT 3.
(105’)(6)
16.00 ZöLDKöNyv-ÚTMUTATó AZ
éLETHEZ (131’)(12) A 2019.évi Golden
Globe győztes vígjátéka
18.15 AMIT NEM AKARSZ TUDNI A
SZÜLEIDRŐL (97’)(12)f: Alec Baldvin és
Salma Hayek
20.05 MEZTELEN BEFUTó (98’)(12) –
vicces pénzszerzési ötlet a múzeum
alapításhoz…

mozi A P'ART MoZI GALéRIA BEMUTATJA:

spACe
meghívó DEIM BALáZS fotókiállítására
P'Art Mozi, Szentendre, Duna korzó 25.
Megnyitja: vINCZE oTTó égboltos
2019. március 14-én csütörtökön 19:00-kor.
A kiállítás megtekinthető: 2019. április 9-ig.

szenior képzések 
2019
2019 tavaszától, immár a tizennegyedik félévvel
folytatódnak a milton friedman egyetem (volt zsig-
mond király egyetem) és a szentendrei önkor-
mányzat együttműködésével megvalósuló
szenior-edukációs programok szentendrén.

Helyszínek: az Aranykor Központ földszinti irodája
(Duna korzó 25. fszt), a Dunaparti Művelődési Ház
és a Rákóczi Gimnázium. 
Jelentkezés: az Aranykor Központ információs 
irodájában (Duna korzó 25.), előzetes egyeztetés
után: 06 30 692 47 46 (dr. Jászberényi József),  kor-
kozpont@gmail.com.
A jelentkezés egyetlen feltétele a betöltött 50. esz-
tendő. A foglalkozások egységesen 10.000 forintos
áron látogathatók, amiért a hallgató 21 tanórát kap
(a fizikai állapotmegőrző programokon 10, a szel-
lemi foglalkozásokon/konzultációkon/ előadássoro-
zatokon 7 alkalomra elosztva).

(1) Angol kezdő (Sot Márton) – 2019. március 19.
kedd, 13:30-15:00 Aranykor Központ tanterem
(2) Angol újrakezdő (Szőllősy Katalin) – 2019. már-
cius 19. kedd,  15:00-17:30,
Aranykor Központ tanterem

(3) Angol 3. (Marton Beáta) – 2019. március 11. hétfő,
15:30-17:00,
Aranykor Központ tanterem
(4) Angol társalgás (Marton Beáta) – 2019. március
12. kedd, 17:30-19:00,
Aranykor Központ tanterem,
(5) Német kezdő (Koch Márta) -2019. március 21.
csütörtök 9:00-10:45,
Aranykor Központ tanterem
(6) Német középhaladó (2. csoport) (Koch Márta) –
2019. március 21. csütörtök, 11:00-12:45,
Aranykor Központ tanterem
(7) Német haladó (Koch Márta) – 2019. március 21.
csütörtök, 13:00-14:45,
Aranykor Központ tanterem
(8) olasz kezdő (Feketéné Tóth Andrea) – 2019. már-
cius 22. péntek, 17:15-18:45,
Aranykor Központ tanterem
(9) olasz haladó (Feketéné Tóth Andrea) – 2019. már-
cius 22. péntek, 18:50-20:20,
Aranykor Központ tanterem
(10) Spanyol újakezdő (Marton Beáta) – 2019. már-
cius 11. hétfő, 18:30-20:00,
Aranykor Központ tanterem
(11) Geopolitika (Dr. Jászberényi József) – 2019. már-
cius 18. hétfő, 17 óra, Aranykor Központ-tanterem
(12) Kezdő számítástechnika (Lévai István) – 2019.
március 18. hétfő 16:30-tól, Rákóczi Gimnázium, 56-
os terem
(13) Haladó számítástechnika (Lévai István) – 2019.
április 1. 16:30-tól, Rákóczi Gimnázium, 56-os terem
(14) Egyensúlytorna (Novák Mária) – 2019. március
1. péntek 11:30-tól a DMH tornatermében
(15) Szenior tánc (Novák Mária) – 2019. március 1.
péntek 12:40-től a DMH tornatermében
(16) Szenior torna  (Fodor éva) – 2019. január 11. pén-
tek 8:45-től folyamatosan, minden héten, ugyanebben
az időben

Tanulni sohasem késő!

ANyKoR KöZPoNT, SZENTENDRE

örömkoNCert: 
A BoHemiAN BetyArs
Nyerte A szAvAzást

A Bohemian Betyarsra érkezett a legtöbb
voks azon a szavazáson, melyet honlapunk
indított, hogy kiderüljön, három közül melyik
együttest hallgatnák a legszívesebben a vég-
zős diákok a sikeres érettségi után. 
verseghi-Nagy miklós polgármester kezde-
ményezésére, a lokálpatrióta program része-
ként Hurrá! címmel örömkoncertet szervez
az érettségizőknek a város 2019. június 22-
én szombaton 20:00 órai kezdettel a duna
korzón.

Az idén érettségizőknek tervezett koncertet
három lehetséges előadóval hirdette meg a
város. A leendő érettségizőket arra kérték,
szavazzanak, melyik együttest hallgatnák leg-
szívesebben a sikeres vizsga után.

Az összes érkezett 237 szavazat közül 122-t
a Bohemian Betyars kapott, őket követte a
Brains 79 és az NB 36 szavazattal.

Az érettségizők örömkoncertjén így a Bohe-
mian Betyars zenél majd 2019. június 22-én
szombaton 20:00 órai kezdettel a Duna kor-
zón.

Addig is eredményes felkészülést, sikeres
vizsgát kívánunk a diákoknak!
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Adásvétel
Almási Katalin készpénzért vásárol legmaga-
sabb áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, csillárt, hangszert, könyveket,
porcelánokat, csipkét, kitüntetést, régi pénzt,
bizsukat, borostyánt, ékszert, törtaranyat,
ezüstöt, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással,
hétvégén is. Tel. 06-30-308-9148.

állást kÍNál
Kőműves munkák elvégzésére keresek építő-
iparban jártas, megbízható beugrós munkatár-
sat. Tel. 06-30-341-3423.

A P’Art Mozi keres hosszú távra olyan megbíz-
ható munkatársat, nőt vagy férfit, aki hívatás-
nak tekinti a mozigépészi munkakört (mely
kibővítésre kerül internetes és adminisztrációs
feladatokkal is). Elsősorban Szentendrén vagy
a közelében élők jelentkezését várjuk, minimá-
lisan középfokú végzettséggel és alapszintű
angol nyelvtudással. A kiválasztott jelentkező
betanítását a mozi a munkába állást megelő-
zően vállalja. Belépés: 2019. márciustól. Elvá-
rások: • műszaki, technikai érzék • számítógép
alapszintű ismerete • kreativitás • jó egészségi
állapot. Előnyt jelent, ha a pályázónak pénzügyi
ismeretei és/vagy komolyabb munkatapaszta-
lata is van. Középkorúak előnyben.
Jelentkezni írásban lehet fényképes önéletrajz-
zal, melyhez motivációs levél csatolása is
szükséges. Postai úton: 2000 Szentendre,
Duna korzó 25., emailben: partmozi@szen-
tendre.hu.

eGészséG
érszűkület, pedikűr-manikűr, köröm-
gomba-eltávolítás 10 nap alatt. Tanácsa-
dás. Tel. 06-30-340-1392.

kiAdÓ iNGAtlAN
Szoba kiadó terasszal. Tel. 06-30-340-1392.

Igényesnek különálló lakrész kiadó. Tel. 06-30-
333-5248.

Nyugdíjas értelmiségi úr keres a nyári hóna-
pokra 1 fő részére kert-kapcsolatos apartmant,
kis lakást, vagy önálló lakrészt Szentendre és
visegrád között. Tel. 06-30-200-7134.

iNGAtlAN
áron alul eladó Szentendre panorámás Kőhe-
gyén kiváló vulkanikus talajú zártkerti gyümöl-
csös. Tel. 06-30-242-5261.

oktAtás
Matematikából, magyar és német nyelvű tan-
könyvekhez korrepetálást vállalok. Tel. 06-30-
855-3543.

réGiséG
Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz tár-
gyakat, porcelánokat, Kovács Margitot,
régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibá-
sat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst ét-
készletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmaga-
sabb áron. Üzlet: Budapest, IX., Ráday u.
6. Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

GáBoR ESZMERALDA műgyűjtőnő – múzeu-
mok számára is – készpénzért vásárol festmé-
nyeket, bútorokat, ezüsttárgyakat,
evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, porcelá-
nokat. Kiszállás díjtalan: (06-1) 789-1693, 06-
30-898-5720.

szolGáltAtás
Burkolatjavítás, kőműves munkák, térkövezés.
Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása.
Tel. 06-30-341-3423.

Kertépítés, támfalak, kerítések építése, gépi
földmunkák. Referencia és garancia. Tel. 06-
30-579-3779.

Szakképzett, tapasztalattal rendelkező
szobafestő vagyok, Tisztasági festéstől
kezdve akár az igényes festést, tapétá-
zást gipszkarton-szerelést rejtett világí-
tással is megoldjuk kollégámmal. Tel.
06-70-574-6575.

vILLANySZERELéS! áramszolgáltatói ügyinté-
zéssel. Biztonságtechnikai felülvizsgálatok. El-
osztószekrények, vezérlések készítése.
épületüzemeltetés, karbantartás. Tari János,
+36-20/340-4763.

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

Takarítást, ablaktisztítást napi rendszeresség-
gel vállalok: Szentendre, Leányfalu, Budaka-
lász, Pomáz. Tel. 06-30-866-6492,
06-30-224-5438.

érszűkület, pedikűr-manikűr, köröm-
gomba-eltávolítás 10 nap alatt. Tanácsa-
dás. Tel. 06-30-340-1392.

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohul-
lámsütő javítása. Tel. (26) 788-367, 06-30-950-
4187, Mezei Sándor.

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

eGyéB
olaszul beszélő nyugdíjast keresek „olasz kap-
csolatok” jeligére. A leveleket a szerkesztőség
címére (Péter-Pál u. 1.) várom.
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GyermeksebészetimagánrendelésSZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészRendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,péntek 17:00 – 19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:

06-70-677-1178

A szentendrei BÜkkös Hotel kft. keres 
önmagára és környezetére igényes, káros
szenvedélyektől mentes munkavállalókat

KoNyHALáNy
• napi 8 órás, egész éves,

bejelentett munkavégzés
osztott munkaidővel
(08:00-12.00 és 18.00-
22.00 között)

• Mosogatás, konyha 
rendben tartása

• Konyhai főzési folyamatok-
ban a részvétel nem 
feladat!

SZoBAASSZoNy
• a szállodai szobák és

közös terek takarítása,
tisztaságának, műszaki 
állapotának és felszerelt-
ségének biztosítása

• Napközbeni munkavégzés,
kedvező beosztás

SZáLLoDAI RECEPCIóS
(éJSZAKAI)
• recepciós feladatok ellá-

tása éjszakai műszakban
(19:30-07:30)

• alapvető adminisztratív és
adatfeldolgozási feladatok
elvégzése

• Előny: hasonló területen
szerzett szakmai tapaszta-
lat, hostware vagy más
szállodai program isme-
rete, angol nyelvtudás

Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal, a pozíció 
megjelölésével az alábbi
e-mail címen lehet:

jobs@bukkoshotel.hu

Munkatársakat 
keresünk
Nagy múlttal rendelkező 
építőanyag-kereskedés pomázi és
szentendrei telephelyére keres

• irodai munkavégzésre 
értékesítő, fuvarszervező 
munkatársat
Feladatok:
- Folyamatos kapcsolattartás a
megbízókkal szóban és írásban
- Fuvarfeladatok kiosztása, nyo-
mon követése
- Járművek útjainak nyomkövetése
- Gépkocsivezetők vezénylése,
munkájuk felügyelete, koordiná-
lása, segítése
- Fuvarozás során felmerülő prob-
lémák gyors és hatékony megol-
dása
- Szállításokkal kapcsolatos admi-
nisztráció
Elvárások:
- Minimum középfokú végzettség
(szakirányú végzettség vagy szak-
mai tapasztalat előny)
- Jó kommunikációs, szervező és
problémamegoldó készség
- Határozott fellépés és döntésho-
zatali képesség
- Gyorsaság, aktivitás, terhelhető-
ség, stressz tűrő képesség
- Csapatmunkára alkalmas szemé-
lyiség
- Számítógépes ismeret
Amit kínálunk:
- Azonnali munkakezdés
- Hosszú távú munkalehetőség
- Családias hangulat, fiatal, lendü-
letes csapat
- Fejlődési lehetőség
- versenyképes fizetés, céges
mobil

• C; C-e jogosítvánnyal, 
darukezelői-gépkezelői 
jogosítvánnyal, Gki-val 
rendelkező sofőröket 3 oldalra 
billenős, darus tehergépkocsira 
és fardarus szerelvényre 
Amit kínálunk:
- Biztos, hosszú távú munkalehe-
tőség
- versenyképes, pontos fizetés
- Modern, folyamatosan újított
géppark
- képzési támogatás
- év végi prémium
- munkaruha
- és nem utolsósorban egy jó csa-
pat 
Amit kérünk:
- megbízhatóság
- rugalmasság
- önálló munkavégzési képesség

• árukiadót
6-tól 16 óráig. Targonca, homlokra-
kodói rutinnal rendelkezők előny-
ben.

Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal, fizetési igény 
megjelöléssel: 

drexcar@drexcar.hu
drex-CAr kft. 

„együtt építünk…”
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