
Oktatási és Kulturális Bizottság 2013 évi munkájáról szóló beszámoló 
 
 
 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság /OKB/ Szentendre minden kulturális élettel és 
oktatással kapcsolatos kérdését véleményezi, kapcsolatot tart a civil szervezetekkel, a 
művészekkel. Bár a 2010-es választások után a bizottság nevéből kikerült a „Kisebbségi” szó, 
így KOKB-ból OKB lett, ettől függetlenül ezután is a mi bizottságunk véleményezi a 
kisebbségekkel kapcsolatos előterjesztéseket is. 
 
Az OKB összetétele: 3 képviselőből: Magyar Judit, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes, és két 
külsős tagból Kerezsi Csaba és ifj.Lator László áll. Többször segítette az OKB ülését 
véleményével, tanácsával a Művészeti Tanács, mely 2012 óta működik új felállásban és 
nagyon hatékonyan Lehoczky János elnökletével. 
Új Bizottsági referensünk lett márciustól. Balázs Luca nagyon sokat segít a munkánkban, 
kiemelkedően szakszerűen, gondosan végzi referensi teendőit. 
 
2013-ban 10 rendes és 1 rendkívüli ülést tartottunk. 
 
1, Az OKB saját hatáskörében született döntések:  

• Ezek között van minden évben a Szentendre kultúrájáért felelős Szentendrei 
Kulturális Kft munkatervének  elfogadása, a rendezvények, nemzeti- és városi 
ünnepek programjának elfogadása, nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosi 
programok jóváhagyása, koordinálása, valamint a következő év külügyi tervének 
elfogadása. 2013-ban az OKB támogatta Hoi-An vietnámi várossal testvérvárosi 
kapcsolat felvételét. Meghívásra nyáron Uusikaupunkiba, finn testvérvárosunkba 
látogattunk el egy öt fős városi küldöttséggel, mindenki saját költségen, ott pedig a 
finnek vendégszeretetét élvezve. Csodás programok, civil szervezetek fogadtak, 
interjút adtunk a helyi újságnak. 

• A szakterületünkhöz tartozó intézmények beszámolójának elfogadása: Szentendre 
Város Óvodái, Kulturális Kft. A 2013. évben az OKB hatásköréből kikerültek az 
állami fenntartásba került általános iskolákkal kapcsolatos kérdések, maradt a 7 
tagóvoda, melyek továbbra is az önkormányzat fenntartásába tartoznak. 

 
 
Az OKB javaslatai, előterjesztései 2013-ban: 

• 2013-ban sikerült az OKB-nak egy 2 millió Ft-os „Kulturális célokra” for dítható 
alapot elérnie, amelyet fontos kulturális, közművelődési rendezvényekre tudott 
fordítani az OKB javaslatára a Város.  Máté György helytörténeti könyve, Csángó 
jótékonysági rendezvény, Musica Beáta kórus koncertje, Diótörő balettiskola ünnepi 
gálája, SZÓNÉK: Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető Közössége Teréz napi 
rendezvénye valósultak meg belőle. /1,2 millió maradványt áthúzódott jövő évre/ 

• Polgármester úr és az én javaslatomra az OKB majd a Képviselő-testület is támogatta, 
hogy készüljön egy Helytörténeti könyv gyerekeknek, melyet 2014 szeptemberétől 
kezdődően szeretnénk a városunkban tanuló gyerekeknek kiosztani 5 éves kortól 18 
éves korig. Ennek elkészítését a Képviselő-testület támogatta, anyagi fedezetet 
biztosított a könyvre. 

• ifj. Lator László OKB tag javaslatára szoborpályázat segítségével sikerült 
emlékszobrot állítani Szántó Piroskának születésének 100. évfordulójára. 



• A Művészeti tanács javaslatára az OKB előterjesztést nyújtott be a Képviselő 
testületnek „Szentendrei hírességek listájának” elfogadásáról, melyet a testület 
támogatott. Ennek segítségével lehet a jövőben szentendrei hírességnek táblát, 
emlékművet állítani. 

 
 
2, Kulturális események: 2013. 
A város kulturális életéért /közművelődés terén: DMH, lakótelepi könyvtár, P’art Mozi,  
kommunikáció, turizmus terén: a SZEVI és a TURINFORM működtetése/ a Szentendrei 
Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Kft, vagyis Szentendrei Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. felel, melynek vezetésével 2012 decemberétől habil Kálnoki-Gyöngyössy 
Mártont  bízta meg.  Ő évek óta vezeti sikeresen a PMMI-t, valamint a MűvészetMalmot is, 
év elejétől a Ferenczy Múzeumot és tagintézményeit, valamint a Kulturális Kft-t és a TDM-et, 
így ő a Város Kulturális és Turisztikai igazgatója. 
Igazgató úr így gyakran volt bizottságunknak a vendége. Bővült az Önkormányzat feladata a 
PMK és a PMMI fenntartásával. Az OKB is kiállt azért, hogy a Püspökmajori Klubkönyvtár 
változatlan feltételekkel működjön a PMK-hoz kerülése után is. Jelenleg problémát jelent, 
hogy a PMK megnövekedett feladatai miatt kettő napot önkéntesek látnak el. 
Fontos változás, hogy a Szentendre és Vidéke lap ingyenes újság lett 2012 novemberétől, mely 
kéthetente jelenik meg, és a posta segítségével terjesztjük a lakosság jobb tájékoztatása 
érdekében. Szeretik és várják, a terjesztésen lehet még javítani. 
 
 
Nagy kulturális rendezvényeink − Tavaszi fesztivál, Szentendrei Nyár és Teátrum, 
Szentendre éjjel nappal, Adventi-újévi programok – programtervezeteit az OKB 
megtárgyalta, a bizottság javaslatait a Kulturális Kft beépítette a rendezvényekbe.  
Az év az Újévi koncerttel, ahol Vedres Csaba és Gyermán Júlia koncertjében 
gyönyörködhettünk, és a Mecénás díj kiosztásával kezdődött, majd a Kultúra napján Hauser 
Adrienn, zongoraművész koncertjét hallhattuk. 
Új program én és az OKB javaslatára a 2013-as évtől a Hagyományőrzés napja-Balassi 
Bálint emléknap, mely bekerült a városi rendezvények közé.  
 

• A 2013-as év Szentendrei Nyár rendezvénysorozat a tavalyinál jobban sikerült, mint 
látogatói számban, mint anyagi vonatkozásban. Az OKB elfogadta az erről szóló 
tájékoztatót. 
Az idei Szentendrei Teátrum színházi bemutatói voltak a „Római vakáció” és a „Bánk 
bán junior”, a színházi előadások általában teltházzal működtek. 

• Jazz-folk-népzenei estek a MűvészetMalom udvarára kerültek át, mely változást a 
lakosság, nézők jól fogadtak, nagy nézettség mellett zajlottak a koncertek. Újdonság 
volt a Malom estek rendezvényei. 

• Júniusban köszönhettük a megújult FERENCZY MÚZEUMOT, melynek megnyitása 
országos szenzáció volt. Udvarán koncertet, színházi előadást is láthattunk. 

 
• Jól sikerültek, változatos jó programokat kínáltak az immár 8. alkalommal 

megrendezett Szentendre éjjel-nappal rendezvényei is.  
• Adventi időszakban idén hetedik alkalommal helyeztük el a Fő téren azt a hatalmas 

adventi koszorút, melyen a gyertyákat Advent minden vasárnapján más társadalmi 
csoport képviselői gyújtottak meg. Az idei Advent Szentendrén új díszekkel, színes 
programokkal várták az érdeklődőket. Az OKB hosszú és eredményes egyeztetést 



folytatott a Művészeti Tanács bevonásával az Advent sikeres megrendezése érdekében 
a szervezőkkel /TDM, Kult.Kft/. 

• Idén újdonság volt a civilek és a TDM koordinálásával egész nyáron működő Dumtsa 
korzó gasztronómiai, kulturális rendezvény, mely rengeteg turistát és helyi lakost 
vonzott. 

 
• Nem elhanyagolhatóak a közművelődési tevékenységek, melyek keretében különböző 

csoportok működnek a DMH-ban. Szakkörök, Musica Beata kórus, Diótörő 
balettiskola, és az országosan kiváló minősítésű Szentendre Néptánc Együttes, a sok 
ünnepséget műsorral kísérő Filibili népdalkör stb. tartoznak ebbe a körbe. A 2013. 
évben több évfordulót ünnepeltünk, több csoport születésnapja volt, melyekre szép 
ünnepségek készültek pl: Diótörő balettiskola 20. születésnapja, Szentendre 
táncegyüttes 25. évfordulója stb. Új kezdeményezés volt a Folk karácsony népzenei 
műsor, táncház, mely a PMK-ban zajlott nagy sikerrel. 

 
 
3, A nemzeti ünnepek, megemlékezések programjának elfogadása is az OKB feladata, 
mind a március 15., mind az augusztus 20. és az október 23-ai ünnepély is maradandó, 
szép élményt nyújtottak. Az OKB nemzeti ünnepek megrendezéséhez fűzött javaslatait a 
Kulturális Kft beépítette a programokba. 
Idén június 4-én az Összetartozás napján a Trianoni békediktátumra emlékezve a Kálvária 
dombon immár harmadszor tartottunk megemlékezést, igen szép számú részt vevő, érdeklődő 
előtt Bizottságunk képviselőjének, Kerezsi Csabának az ünnepi szónoklatával.  
Javaslatomra a Város idén már ötödször rendezett megemlékezést október 6-án az Aradi 
vértanúk tiszteletére a Kálvária dombon. A megemlékezés a Kiképzőbázis Fúvós 
Zenekarának, a Filibili népdalkörnek és Balogh János ünnepi szónoknak köszönhetően 
nagyon szépen sikerült. 
Október 23-án az ’56-os évfordulón városi kitüntetések átadása zajlik már évek óta, idén is 
kiosztottuk a Városi kitüntető díjakat és a „Jó tanuló, jó sportoló” díjakat is. Az ünnepi műsort 
a Templomdombi Általános Iskola diákjainak, tanárainak köszönhetjük. Szépen sikerült az 
ünnepély előtti gyertyagyújtás a Polgármesteri hivatal 1956-os forradalom emlékére 
létrehozott emlékmű előtt, ahol ezúttal feltűnően sok szentendrei diák jelent meg. 
  
4, Oktatás 2013. 
 
Az oktatás terén az OKB feladatai csökkentek, hiszen a korábbi önkormányzati fenntartású 
iskolák állami fenntartásba kerültek, így az összes ezzel kapcsolatos feladat /Házirend, IMIP 
elfogadása, beiratkozás stb/kikerültek az OKB hatásköréből. 

• A 2012-es évet megnehezítette az önkormányzati iskolák állami átvételére történő 
felkészülés, mely meglehetősen feszültségekkel telt hangulatban zajlott. 

• 2013 januárjától a korábbi önkormányzati fenntartású iskolák állami 
fenntartásba kerültek, így fenntartójuk a KLIK lett , a működtetésükért továbbra 
is az Önkormányzat felelős. 15 millió Ft értékben történtek javítási munkák az 
általános iskolákban, melyek megvalósulásáért az OKB és jómagam sokat tett. 

• Iskoláink részt vesznek a városi rendezvényeken, és sokszor szervezik 
ünnepélyeinket is. Nemzeti ünnepeinken idén a Templomdombi Általános Iskola, a 
II. Rákóczi Általános Iskola és Gimnázium, a gyermeknapon a Barcsay Általános 
Iskola működött közre. 



• az OKB minden évben kétszer meghallgatja a Nevelési tanácsadó igazgatóját, 
szakembereit és az oktatási intézmények fejlesztőit a célból, hogy a problémák 
megoldását, és a szentendrei gyerekek szakszolgálati ellátását a bizottság segítse.  
Nagy öröm, hogy újra van iskolapszichológus az iskolákban, és a logopédiai ellátás 
hiánya megoldódott azokban a tagóvodákban, ahol ez hiány volt. 

 
• Pedagógusaink munkája elismeréseként Városi Pedagógus napot szerveztünk, mely 

idén is június első péntekjén volt, az árvízi tetőzéssel egy időben.  
A SZEVI júniusi száma több oldalon keresztül számolt be az oktatási intézményeink 
városi, megyei és országos eredményeiről, kezdeményezésemre idén már többedik 
alkalommal. A pedagógus napra idén is sokan jöttek el, búcsúztattuk a nyugdíjasokat, 
állami kitüntetéseket és a Városi pedagógus díjat adtuk át, melyet Kun Péter kapott. 
Újdonság volt, hogy idén intézményenként 3 pedagógusnak külön is megköszöntük a 
munkáját.  

 
• Az óvodákban folyó nevelőmunka olyan magas színvonalú, hogy intézményeink 

jelentős részében többszörös a túljelentkezés. 2008 óta folyamatosan készülünk fel 
az óvodai nevelésben  2014-től életbe lépő törvényi változásokra, amikor minden 3. 
életévét betöltött óvodába jelentkező kisgyermeket fel kell majd vennünk. Megújult az 
evangélikus egyháznak átadott Pannónia úti óvoda.  

• Az OKB többször tárgyalta és támogatta új óvoda építésére irányuló pályázaton 
történő indulását a városnak és az önrész biztosítását. 195 millió Ft támogatást 
nyertünk. Jelenleg folyamatban van a kiviteli közbeszerzési eljárása, a beérkezett 
ajánlatok 230-260 millió Ft körül vannak, a hiányzó mintegy 40 millió Ft+Áfát saját 
költségvetésből kell pótolnia a városnak. 

  
 
Szentendre, 2014. január 10. 
A beszámolót készítette: Zakar Ágnes, OKB elnök 


