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Kitüntetések és ünnepségek a nemzeti ünnepen
Tiszteletadás
Kucsera Ferencnek

egészségnap a v8
uszodában: április 6.

9. oldal

13. oldal

A 2019-es évet Kucsera
Ferenc emlékének szenteli
a város. Dr. Blanckenstein
György plébánossal
beszélgettünk az idei emlékév egyházi megemlékezéseiről, programjairól.

Interjú Vrábel Kriszta ételfotós, gasztrobloggerrel, a
160 grammos szénhidrátdiéta receptkönyv-sorozat
szerzőjével, a V8 Egészségnap egyik előadójával
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ﬁatalkorúak büntető ügyében
eljáró bírósági ülnök választásról

magyarország köztársasági elnöke a bírósági ülnökök
választását 2019. március 7. napja és 2019. április 30.
napja közötti időtartamra tűzte ki.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése alapján a Szentendrei Járásbíróság ülnökeit Szentendre Város Önkormányzat
Képviselő-testülete és a szentendrei nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.
Az országos Bírósági Hivatal a Szentendrei Járásbíróságra megválasztandó ﬁatalkorúak büntető ügyében
eljáró ülnökök számát 7 főben határozta meg.
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a ﬁatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás,
gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását,
nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben
dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.
A ﬁatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő
alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények
tantestületei jelölik.
A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.
A ﬁatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat –
a foglalkozásuk szerinti érdekképviseleti szervek, valamint őket a Be. 680.§ (5) bekezdés c) pontja szerinti
munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
Az alábbiakban néhány hasznos információról tájékoztatom:
Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár
válaszható meg, aki nem áll cselekvőképességet
érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. A jelöléshez
csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát.
A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul,
az ülnökké történő megválasztásra jogosult képviselő-
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testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja, hogy
- büntetlen előéletű,
- nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)
a jelöléseket 2019. április 3-ig lehet eljuttatni a szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati
és szervezési irodájára.
A jelöléshez szükséges nyomtatványok, a bírósági
ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató letöltető Szentendre Város honlapjáról
(https://szentendre.hu/varoshaza/onkormanyzat/valasztasok.)
A jelöléseket 2019. április 3-ig lehet eljuttatni
a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájára.
Az ülnökválasztással kapcsolatban a következő telefonszámon és e-mail címen lehet érdeklődni:
dr. Bartha Enikő, Önkormányzati és Szervezési Iroda
vezető, 26/785-035, bartha.eniko@szentendre.hu.

pályázat

eladó ingatlan

szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást
tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:
Cím: Szentendre, 8956/1 hrsz. (Puskin utca)
Terület: 737 m2,, ingatlan-nyilvántartási megnevezése:
kivett, beépítetlen terület
Övezeti besorolás: Lke/9
Bruttó induló (licit) ár: 14.120.000 Ft
Pályázati biztosíték: 1.000.000 Ft
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. április 11.
9:00 óráig (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

szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást
tesz közzé az alábbiakban meghatározott ingatlanok
egyben történő értékesítésére:
Cím: Szentendre, Bercsényi u. 2/A (1866 hrsz.)
Telek területe: 202 m2 *
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: kivett lakóház,
udvar, övezeti besorolás: Vt/K (településközponti vegyes terület)
Cím: Szentendre, Bercsényi u. 4. (1867 hrsz.)
Telek területe: 499 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: kivett áruház,
udvar, övezeti besorolás: Vt/K (településközponti vegyes terület)
Bruttó induló (licit) ár: 240.000.000 Ft
Pályázati biztosíték: 5.000.000 Ft
* A 1866 hrsz.-ú ingatlan 22 m2 nagyságú területén
ELMŰ trafóállomás található. Az ELMŰ Hálózati Kft.
erre vonatkozó használati joga az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre fog kerülni, így ezen területrész
az ingatlannal együtt értékesítésre kerül, azonban nem
vehető birtokba.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. április 25.
9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át
és innen tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Kiadó ingatlan

szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást
tesz közzé az önkormányzati tulajdonú szentendre,
1862 hrsz-ú, természetben Görög utca 6. szám alatt található 92 m2 alapterületű helyiség bérbevételére.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a
Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2019. április 2.
9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

közérdekű

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 +36-30/6212600, alelnök: Cziferi István, titkár: Mendzsák István

szentendrei Járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-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 ügyeleti beosztása
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óráTóL 380 Ft
Hétköznap (a Kálvária Gyógyszertár nyitva este
9 óráig), este 9 órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u.1. T:500-248
Kedd Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4. T:310-868
Szerda Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T:505-779
Csütörtök Vasvári Patika
Szentendre, Sas u.10. T:303-825
Péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy.u.20. T:319-354
Szombat Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796
Vasárnap Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796
Vasárnap ESTE 9 órától Ügyeletes
március 31. Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796

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

szentendrei díjazottak a nemzeti ünnepen
Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából állami kitüntetéseket
adtak át. széchenyi-díjat kapott dr. Fodor pál, az mTa BTK főigazgatója, szentendre díszpolgára. a magyar érdemrend középkeresztje elismerést vehette át szvorák Katalin, Kossuth- és liszt-díjas
énekművész. magyar arany érdemkereszt kitüntetést kapott marosi
imréné, aki 1998-2009-ig vezette a szentendrei önkormányzat műszaki irodáját, valamint Waszlavik lászló József zenész, munkácsy
mihály-díjat kapott rényi Katalin festőművész, tervezőgraﬁkus és
sz. varga ágnes festőművész, graﬁkus.

széchenyi-díjat kapott dr. Fodor pál, a Magyar Tudományos Akadémia
doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, turkológus, Szentendre díszpolgára.
Fodor Pált az orientalisztika, azon belül főként a turkológia és a történettudomány területén végzett kiemelkedő jelentőségű kutatásai, valamint a magyar bölcsészettudomány nemzetközi megbecsültségét
erősítő intézményvezetői és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként tüntették ki.

Kossuth-díjat kapott Kovács miklós kékfestő mester, népi iparművész,
a népművészet mestere a magyar népi kultúra hagyományainak ápolását és gyarapítását az évszázados múltra visszatekintő kékfestő
mesterség művészi szintű gyakorlójaként és továbbadójaként több évtizede szolgáló, értékteremtő munkája elismeréseként. Kovács Miklós
1995-98-ig szakértőként tevékenykedett a szentendrei Néprajzi Múzeumban, egy eredeti kékfestő műhely kialakításában. Tiszakécskei családi műhelyük nemcsak a hazai, de az európai ipartörténeti ritkaságok
közé tartozik.

a magyar érdemrend középkeresztje polgári tagozata elismerést
vehette át szvorák Katalin, Kossuth- és Liszt-díjas énekművész a Parlamentben áder János köztársasági elnöktől. A népdalénekes, előadóművész részére a magyar népzenei értékek megőrzését, valamint
zenekultúránk nemzetközi népszerűsítését évtizedek óta kimagasló
színvonalon szolgáló előadóművészi pályája elismeréseként ítélték
oda a kitüntetést.

a magyar arany érdemkereszt kitüntetést adományozta a köztársasági elnök a kiemelt nemzeti emlékhelynek számító budapesti Kossuth
Lajos tér felújítása során végzett sokoldalú szakmai munkája elismeréseként marosi imrénének, aki 1998-2009-ig vezette a szentendrei
önkormányzat műszaki irodáját.

A nemzeti ünnep alkalmából Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter állami kitüntetéseket adott át áder János köztársasági
elnök megbízásából a Vigadóban szerdán.
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Fotó: MTI – Koszticsák Szilárd
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a magyar arany érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adta át a
magyar hagyományok és a hazai zenekultúra ápolásában betöltött szerepe elismeréseként Waszlavik lászló József zenésznek.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kedden a Várkert Bazárban a Magyar érdemrendek, illetve az állami művészeti díjakat adta
át. Kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként munkácsy mihály-díjban részesült rényi Katalin festőművész, tervezőgraﬁkus és sz. varga ágnes festőművész, graﬁkus.

Az állami kitüntetést kapott szentendreiek mellett még egy rangos elismerés öregbíti városunk jó hírét. Március 13-án átadták az idei „Pro
Gastronomia” díjakat a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán. A dr. Sándor Dénes által
2018-ban életre hívott díjat a hazai és nemzetközi gasztronómiában
kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek kaphatják meg. 2019-ben
pro Gastronomia díjat kapott vomberg Frigyes séf, a Bocuse d’or csapat korábbi coacha.

Pomáz is büszkélkedhet kitüntetettekkel: áder János, Magyarország
köztársasági elnökének megbízásából Kásler Miklós, az emberi
erőforrások minisztere a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként magyar érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést
adott át petrás mária népdalénekes, keramikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére. orbán Viktor miniszterelnök
megbízásából a miniszter a magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként magyarország Babérkoszorúja
díjat adott át döbrentei Kornél József Attila-díjas író, költő, újságíró, a
Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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díszoklevél nyugdíjas
pedagógusoknak

a szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a szentendrei lakcímmel rendelkező nyugalmazott pedagógusok ﬁgyelmét, hogy az
Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan
2019-ben is segítséget nyújt a tanítóként vagy
óvónőként végzett pedagógusoknak jubileumi
díszoklevelük igénylésének ügyintézésében.
aki 50 éve diplomázott – arany, aki 60 éve –
gyémánt, aki 65 éve – vas, aki 70 év – rubin
díszoklevélben részesülhet, ha legalább 30 évet
dolgozott pedagógusként.

A kérelemnek tartalmaznia kell:
aranydiploma esetén:
Személyi adatok (név, leánykori név), kérelmező
lakcíme és telefonszáma, rövid szakmai önéletrajz, adószám, TAJ szám, az 50 évvel ezelőtt
szerzett oklevél fénymásolata, 30 év pedagógus
munkakörben eltöltött munkaviszonyra vonatkozó igazolás (munkakönyv vagy a nyugdíjazáskor kiállított munkaviszony-beszámítás)
Gyémánt (60 év), vas (65 év) és rubin (70 év)
diploma esetén:
A korábban kapott jubileumi díszoklevél másolata, rövid szakmai önéletrajz, személyi adatok
(név, leánykori név), lakcím, adószám, TAJ-szám,
telefonszám.
A kérelmeket 2019. március 29-ig személyesen
a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójában vagy levélben a következő címre küldve
nyújthatják be: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
További információ: 26/785-085

Felhívás pedagógiai díj
javaslattételére

szentendre város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi Kitüntető díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (ii.
20.) Önk. sz. rendeletével a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény
vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő
munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított. a rendelet szerint szeNTeNdre
város pedaGÓGiai dÍJ adományozható azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik kiemelkedő eredményeket értek el az óvodai, az
iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a
tehetséggondozás területén magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen
járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.

Az elismerésből évente három adományozható a
képviselő-testület határozata alapján. Nem adományozható díj a képviselő-testület vagy állandó
bizottságai tagjai részére, valamint annak, aki
már korábban részesült a kitüntetésben.
Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetést a polgármester a városi Pedagógus
napi ünnepség keretében adja át. A kitüntetés
bruttó 100 000 Ft támogatással, emlékplakettel
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vagy emléktárggyal és oklevéllel jár. Amennyiben
a kitüntető díjban közösség vagy csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a bizottsági tagok,
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények
d) legalább 10 szentendrei állandó lakóhellyel
rendelkező lakos.
a javaslatok beérkezési határideje:
2019. március 31.
A javaslatok benyújtásának helye: Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója (2000
Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt
sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a városi honlapról letölthető
adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése
után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott
határidőig a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.
Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett és méltatással ellátott javaslatokat áll
módunkban elfogadni!
További felvilágosítás kérhető: Lantos Annától a
Hivatal Jegyzői titkárságán a 26/785-033-as telefonszámon.

Beiratkozás a városi óvodákba

szentendre városi fenntartású óvodáiban a
2019/2020. nevelési évre a beiratkozás időpontja 2019. május 6-9-ig, 8-12 óra között az
Óvoda Központban (pannónia utca 5.) lesz.
az óvodák nyílt napokat rendeznek az érdeklődő
szülők, gyerekek számára 2019. április 1-3-án,
8-12 óra között.
Szentendre városi fenntartású óvodáiban a
2019/2020. nevelési évre a beiratkozás időpontja 2019. május 6-9-ig, 8-12 óra között az
óvoda Központban (Pannónia utca 5.) lesz a következő beosztás szerint:
Hétfő (2019. május 6.): Vasvári és Bimbó utcai
tagóvodák
Kedd (2019. május 7.): Hold utcai és Izbégi tagóvoda
szerda (2019. május 8.): Szivárvány tagóvoda és
óvoda Központ
csütörtök (2019. május 9.): Püspökmajor és
Egres úti tagóvodák
Az óvodai beiratkozást megelőző nyílt napokat
2019. április 1-3. napokon 8-12 óra között rendezik az óvodákban.
részletes információ az óvodákról és letölthető
óvodai jelentkezési lap az alábbi linken található:
https://szentendre.hu/varosinfo/intezmenyek/ok
tatas/szentendrei-ovodak/szentendre-varosiovodak/

Felhívás javaslattételre

szentendre város díszpolgára cím és pro urbe
emlékérem adományázása

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete
szerint Szentendre Város Díszpolgára Cím ado-

mányozható - Szentendre Város Önkormányzatának legnagyobb elismeréseként - annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely
téren jelentős, kiemelkedő munkájával vagy életművével mind helyi, mind pedig országosan vagy
nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett és
ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírének
öregbítéséhez. évente 1 díszpolgári cím adományozható. A díszpolgári címmel külön erre a célra
készített emlékplakett és díszoklevél jár. A város
díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti
a kitüntető címet, valamint élvezheti a 45/2017.
(XII.11.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésében foglalt kiváltságokat.
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2017. (XII.11.) önkormányzati rendelete szerint Pro Urbe Emlékérem adományozható
annak a természetes személyeknek, csoportnak,
társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, aki vagy
amely a város fejlesztésében, a közszolgálati, az
egészségügyi, a szociális, az oktatási, a kulturális,
a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet
bármely ágazatában a város értékeit gyarapítva,
kiemelkedő eredményt ért el. évente legfeljebb
3 emlékérem adományozható, az emlékérem
megosztva is adományozható két személy között,
az együttesen elért eredményük alapján, ebben az
esetben 2 Pro Urbe Emlékérem és 2 díszoklevél
adományozható. Csoportnak, társadalmi vagy
gazdasági szervezetnek 1 Pro Urbe Emlékérem és
1 díszoklevél adományozható.

A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem egy
személy részére csak egy alkalommal adományozható. Nem adományozható a képviselő-testület, valamint állandó bizottsága tagjainak az
aktuális ciklusban.
A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem adományozására minden év augusztus 20-án, nemzeti
ünnepünk alkalmából kerül sor, a díjakat a képviselő-testület nevében a polgármester adja át.
A kitüntetések adományozására tett javaslatokat
személyekre és kitüntetésekre bontva, különkülön javaslatként kérjük beadni!
A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők;
c) a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
d) szentendrei egyesületek, szakmai és civil szervezetek, intézmények, vagy
d) legalább 20 szentendrei állandó lakóhellyel
rendelkező lakos.

a javaslatok beérkezési határideje: 2019. április
30. (kedd)
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója (2000
Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt
sorban fogalmazzák meg, a Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető, vagy a honlapról letölthető
adatlapon.
A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben is el lehet küldeni a fent megadott határidőig
a jegyzo@szentende.hu e-mail címre.

További felvilágosítás kérhető: a Hivatal Jegyzői
titkárságán a 26/785-033-as telefonszámon.

2019 | március 25.

FelHÍvás parTNerséGi
eGyezTeTésre
TelepülésKépi és TelepülésreNdezési eszKÖzÖK KorreKciÓJa

a TAK, TKr és a SZéSZ közötti összhang megteremtése érdekében, valamint egyéb
pontosítások, hibajavítások miatt.

VÁROS

elektromos töltőállomások
szentendrén

Hamarosan e-töltő állomás létesül városunkban
három helyszínen: a Teátrum, a paprikabíró utcai és
a vasúti villasori p+r parkolóban – minden helyszínen két-két gépkocsi részére. a beruházás teljes
költsége bruttó 10,2 millió Ft, melyhez nettó 7,42 millió Ft támogatást nyert az önkormányzat.

TISZTELT PArTNErEK!

Tájékoztatom az érintetteket, hogy Szentendre Arculati kézikönyvének (TAK) és
Településkép védelméről szóló rendeletének (TKr) korrekciója szükséges egyes
reklámokra, hirdető-berendezésekre vonatkozó előírások esetén, Szentendre építési Szabályzatával való összhang megteremtésének érdekében, valamint egyes
hibajavítások, értelmezési pontosítások tekintetében.
Az Arculati kézikönyv és a Településkép védelméről szóló rendelet korrekciójára
tekintettel, azzal párhuzamosan, szükség van Szentendre építési Szabályzatának
(SZéSZ) korrekciójára is.

Az arculati kézikönyv esetében a településképileg meghatározó, eltérő karakterű
területek lehatárolásának szükség szerinti apróbb korrekciója történhet meg –
egyes szabályozási tervi módosulások értelmében.
A településképi rendelet esetében a reklámokra, hirdető-berendezésekre vonatkozó
előírások és egyes fogalmak pontosítása, a településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolásának apróbb korrekciója, egyes településképi arculati előírások korrekciója, valamint elírások javítása szükséges. Mindez
összhangban a SZéSZ jogszabályi harmonizációjával.

A SZéSZ esetében szükséges egyes magasabb szintű jogszabályi változások átvezetése, érvényesítése, a TKr és a SZéSZ rendelkezései közötti összhang megteremtése, a hatályos SZéSZ-ben előforduló elírások javítása, rajzi feldolgozásból
adódó pontatlanságok, rajztechnikai hibák korrigálása, a SZéSZ-ben meghatározott
egyes szabályozási elem pontosítása: pl. építési hely egyes speciális eseteinek
pontosítása.

Szentendre Város Képviselő-testülete a TAK és a TKr korrekciós eljárását megindította, a SZéSZ módosításához állami főépítészi eljárást folytat le.

az eljárás kapcsán meghirdetem a parTNerséGi eGyezTeTésT
a TaK és TKr véleményezésére 2019. március 27.–április 17. közötti időszakra,
a szész véleményezésére 2019. március 27.–április 12. közötti időszakra.

Véleményező partnerek: Szentendre lakossága, a városban működő egyházak, valamint az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó szervezetek.
A véleményezési anyag elektronikusan Szentendre Város honlapján a
Városfejlesztés/ Főépítészi Kabinet: folyamatban lévő településrendezési eljárások/ Partnerségi egyeztetések menüpont alatt megtalálható.
A partnerségi véleményezés részeként

TelepülésKépi és TelepülésreNdezési FÓrumoT tartunk
2019.04.04. (csütörtökön), 17:00 órától.

Lakossági fórum helyszíne: Városháza Díszterme
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
A fórumon városunk főépítésze és a településtervezők várják az érdeklődőket.
A településrendezési eljárás véleményezési szakaszában a településképi
(TAK, TKr) és településrendezési eszközök (SZéSZ) módosításával kapcsolatos
partneri észrevételeket, javaslatokat írásban a PArTNErSéGI EGyEZTETéS határidejéig várjuk.
A partneri vélemények, észrevételek benyújtása az alábbi formában lehetséges:
• Aba Lehel főépítésznek címezve papír alapon, vagy
• a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre való megküldéssel, vagy
• a lakossági fórumon szóban és azt követően a PArTNErSéGI EGyEZTETéS
határidejéig írásban,
az észrevételben megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét, lehetőség szerint telefonszámát.
VErSEGHI-NAGy MIKLóS
PoLGárMESTEr

Szentendre város önkormányzata elkötelezett a környezetvédelmet, az energiafelhasználás csökkentését
célzó fejlesztések, a smart megoldások megvalósítása érdekében. Az e célok érdekében történő fejlesztések multiplikációs hatásuknál fogva a környezettudatos gondolkodást népszerűsítik a polgárok, a
vállalkozások körében.
Az elektromos gépjárműveket vásárlók és használók
száma folyamatosan növekszik, a töltőállomások sűrűsége azonban hazánkban még nem megfelelő, ezért
a kormány 2016-ban pályázati programmal is ösztönözte az önkormányzatokat e-töltőpontok létesítésére. A pályázaton Szentendre város önkormányzata
is támogatásban részesült.
A kivitelezés 2019 áprilisában kezdődik. Három helyszínen – a Teátrum, a Paprikabíró utcai és a Vasúti
villasori P+r parkolóban –2x22 kW teljesítményű,
Type 2 csatlakozású e-töltő állomás létesül. A Paprikabíró utcai parkolóban kisbuszok, nagyobb elektromos járművek „tankolására” is lehetőség lesz. A
helyszínek kiválasztásának fontos szempontja volt,
hogy a töltés ideje alatt a gépkocsi vezetője tudjon
ügyet intézni, vásárolni, turistaként megnézhesse városunk látnivalóit, vagy ebédelhet, vacsorázhat egy
helyi étteremben.
A töltőoszlopok felállítása, az energiaellátás kiépítése,
táblázás, felfestés, üzembe helyezés az ELMű Solution Kft. kivitelezésében készül el. Két helyszínen, a
Paprikabíró utcai és a Vasúti villasori P+r parkolóban
megújul az aszfaltburkolat, a Teátrum parkolóban
pedig térköves burkolatot építenek ki a töltőállomás
számára. A projekt egyedisége, hogy a megvalósítással párhuzamosan az elkészült töltőállomások szakszerű üzemeltetéséről is gondoskodni kell, ezért a
kivitelezésre vonatkozó ajánlatkérések az üzemeltetésre is kiterjedtek. Az önkormányzatnak sikerült
olyan konstrukciót kialakítani, ahol a nyertes ELMű
Solution Kft. minden üzemeltetési költséget vállalt öt
éven keresztül, így igazi win-win megállapodás jöhetett létre a szerződő felek között.
A beruházás befejezésének várható időpontja április
vége, május eleje. A projekt teljes költsége bruttó
10 207 000 Ft, melyhez az e-Mobi Elektromobilitás
NKft.-től nettó 7 428 000 Ft támogatást nyert az
önkormányzat.
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KÖRNYEZET

30 éves a zöld szív!

a természet- és környezet védelmében indult
a zöld szív mozgalom 1989-ben.

Egy álmatlan éjszakával indult az egész. Egy
forró nyári éjen, amikor az ember ébren várja
a pirkadást, azon gondolkodtam, miként találhatnám meg azokat az embereket, éljenek
bárhol is a világon, akik aggódnak a természet
értékeiért és javítanának környezetük állapotán is. „Az ember óriás, aki képes legyőzni a
természetet!” – harsogta a fősodratú ﬁlozóﬁa
abban az időben. 1989-et írtunk akkor, és a
természet legyőzése volt dicsőséges cél. Aki
ezzel ellentétes elveket hirdetett, az vagy veszélyesen ellenzéki volt, vagy naiv. Ez utóbbihoz tartoztam én is. Ezen az éjszakán találtam
ki annak a mozgalomnak a felépítését, ahogy
a mai napig is működik. A lényeg, hogy alakuljanak zöldszíves csoportok, s a saját környezetükben válasszanak maguknak természeti
értéket, amit örökbe fogadnak, megﬁgyelnek
és megvédenek, ha kell. Ez lehet akár egy
patak, folyószakasz, rét, erdő, öreg fa, vagy
éppen egy facsemete, amit ők maguk ültetnek
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el. reggel megírtam az ötletemet és elküldtem számos újságnak, ahol megjelentek a felhívások. Ezzel beindult a levelek áradata. Az
ország minden tájáról jelezték részvételi szándékukat óvodák, iskolák, családok és magánszemélyek. Elkezdett dobogni a Zöld Szív!
Hamarosan kétszáznál is több településen és
tizennyolc más országban alakultak zöldszíves csoportok Az Egyesült államoktól az afrikai Kamerunig, Angliától és Hollandiától a
Fülöp-szigeteig. A pomázi gyerekekkel végigjártuk a Barát-patak medrét a forrástól kezdve,
Budakalászon át, a Dunába való befolyásáig.
Közben számos szennyezőforrásra bukkantunk. A legnagyobb szennyező a Budaﬂax
Lenfonógyár volt Budakalászon, mely tisztítatlanul öntötte szennyvizét a patakba. Közbenjárásunkra derítőt építettek, majd becsatlakoztak a szennyvíz hálózatba, így sokat javult a patak, s ezáltal a Duna állapota is. A sikeren felbuzdulva beindítottuk Duna-ﬁgyelő
vízvizsgálati hálózatunkat a Fekete erdőtől a
Fekete tengerig. A Duna forrásától indulva
több zöldszíves csoportunkat is felkerestünk
többek között Ulmban, regensburgban, Passauban, Purkersdorfban, Bécsben, Csicsón,
Szentendrén, Budapesten, Pakson, Kalocsán,
Baján és számos más helyen, és a helyi gyerekekkel együtt végeztük el minilabor vizsgálatainkat. Ugyanerre kértük a más patakok
folyók vagy tavak mellett élő zöldszíveseket
is. Tevékenységünk híre Cousteau kapitányhoz is eljutott, aki Duna-kutató expedíciója
során meghívott bennünket a hajójára, ahol
két napig a vendégei lehettünk és betekinthettünk a munkájába. Ő is zöldszíves lett! Akárcsak Balogh János professzor, aki szintén
sokat segített nekünk szakmailag. Zöldszíves
Nagytanácsunknak ma is számos ökológus,

csillagász, vízkémikus, környezetpedagógus
és környezeti újságíró a tagja. A 30 éves jubileumi találkozót Pomázon rendezték meg a
művelődési házban, 2019. március 23-án.
orGoVáNyI ANIKó, A ZÖLD SZÍV MoZGALoM
MEGáLMoDóJA, ELNÖKE

zöldfelületek
takarítása

a városi szolgáltató Nonproﬁt zrt.
folytatja a zöldfelületek takarítását

Az I. ütem, Püspökmajor-lakótelep,
Pannónia-telep, Belváros, Izbég területén
lezajlott március 23-án.

ii. ütem: 2019. március 30.
Körzet: Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt. – Cseresznyés út – Napos sétány által határolt terület)
Körzet: Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdűlő – Papsziget – Szarvashegy városrészek, valamint az Ady Endre út

A kerti zöldhulladékot zsákokban szállítják
el, illetve darabolva. A zsákokba helyezhetők: lomb, fa- és bokornyesedék, nyírt fű,
gyom. A vastagabb faágakat, dísznövényeket darabolva (maximum 1 m hosszig),
két helyen összekötve helyezzék a zsákok
mellé, szombaton 6.00 óráig.

Testületi hírek
2019 | március 25.

a március 14-i testületi ülés főbb hírei

Népjóléti intézkedések

A képviselők tájékoztatót olvashattak a polgármesteri hatáskörbe tartozó szociális ellátások
terén hozott döntések fő számairól a tavaly novembertől februárig tartó időszakban. A segélyek megállapítása a helyi és központi
jogszabályok alapján történik.

pilis építészeti Tájegységi arculati Kézikönyv

A településkép védelméről szóló törvényhez
kapcsolódóan, a Lechner Tudásközpont megbízásából a DNS építészműterem és a DZone studio konzorciuma elkészítette a Pilis építészeti Tájegységi Arculati
Kézikönyvét, az éTAK-ot. A kézikönyv bemutatja a Pilis térség természeti értékeit, a régió településeinek jellegzetes építészeti karakterét,
kulturális örökségét. Az éTAK lehetővé teszi, hogy mindenki számára
rendelkezésre álljon a régióról szóló rendszerezett tudás, akár helyi lakosként, akár tervezőként vagy döntéshozóként szeretné jobban megismerni a tájegységet. A kézikönyv kiemelt ﬁgyelmet fordít a turizmus
szempontjaira, mint meghatározó régiós adottságra. Az alapelvek és
a sajátosságok bemutatása mellett konkrét ajánlásokat, jó és kerülendő példákat tartalmaz áttekinthető formában, igényes fotókkal. A
javaslatok megfogalmazásánál ﬁgyelembe veszi a jövő kihívásait is,
mint a sajátos műszaki berendezések elhelyezése, fenntarthatóság,
vagy a változatos, de a környező tájba illeszkedő növényhasználat.

Tájékoztató a környezeti állapotról

A képviselők megtárgyalták és tudomásul vették a város környezeti állapotának értékeléséről szóló tájékoztatót. A környezet védelmének
általános szabályairól szóló törvény alapján a települési önkormányzatoknak elemezniük, értékelniük kell a környezet állapotát az illetékességi területükön, és arról legalább évente egyszer tájékoztatniuk a
lakosságot. A törvény előírásainak megfelelően az önkormányzat elkészítette a város környezeti állapotának értékelését, mely a 2018.
évre vonatkozó környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek ismertetésére és a vizsgálati eredmények értékelésére terjed ki.

vagyonnyilatkozatok

Az önkormányzati képviselők a megválasztásuktól kezdve, majd ezt
követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni, melyhez csatolniuk kell a velük
közös háztartásban élő házas- vagy élettárs, valamint gyermekek vagyonnyilatkozatát is. A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság a
vagyonnyilatkozat-ellenőrzési feladatának eleget téve a 2019. február
20-i ülésén megállapította, hogy Szentendre Város Képviselő-testületének valamennyi tagja határidőben eleget tett kötelezettségének, és
a leadott nyilatkozatok formai szempontból megfelelőek.

Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

A rendelet szabványos gyűjtőedény használatát írja elő, azonban egyes
zsákos és üdülőtulajdonos ingatlanhasználónál ez még mindig nem
történt meg, illetve nem érvényesül az a feltétel sem, hogy a legkisebb
méretet kizárólag egyedülálló ügyfelek vehetik igénybe, ezért a rendeletben rögzítették ennek határidejét, és a bejelentés elmaradása esetén teendő intézkedést.

emelkednek a köztemetői díjak

A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény alapján a köztemetőkre
vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg,
a törvény értelmében a díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. A temető üzemeltetője kezdeményezte a díjtételek emelését. A képviselőtestület az inﬂáció mértékével történő általános áremelést tartott
elfogadhatónak, így a rendeletben megszabott árakat 2,8%-kal emelték.
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semmelweis díj

Dr. Pázmány Annamária intézményvezető javaslatára módosították a Semmelweis Díjról
szóló önkormányzati rendeletet, mely alapján
ezentúl nem csak a közalkalmazotti jogviszonyban álló, hanem az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók is részesíthetők munkájuk
elismeréseként a díjban.

Közbeszerzési Terv

A képviselők a februári ülésen jóváhagyták az
önkormányzat közbeszerzési tervét a projektek
mielőbbi lebonyolítása érdekében, melyet a
mostani ülésen további két közbeszerzési eljárással egészítettek ki. A Postás strand fejlesztése címen a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő
Nonproﬁt Zrt. bruttó 99,98 millió Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot, melyből az
első félévben az alábbi beruházások valósulhatnak meg: közösségi tér kialakítása a szükséges infrastrukturális beruházásokkal, napozó- és rendezvénytér kialakítása, a területen belüli
közlekedési infrastruktúra fejlesztése, szabadidősport- rekreációs tevékenységek elősegítése (ﬁtness-park létesítése; játszótér-fejlesztés). Az
Egészséges Budapest Program keretében a SZEI számára bruttó 180
millió Ft értékű eszközfejlesztés válik lehetővé 2019-ben. A támogatott
Szentendre Város Önkormányzat lesz, ezért a beszerzést szerepeltetni
kell az önkormányzat közbeszerzési tervében.

a castrumba költözik a rendészeti igazgatóság

A képviselő-testület a tavaly októberi ülésén döntött arról, hogy a város
közbiztonságának és közrendjének javítása érdekében 2019. március
1. napjától megalapítja a Szentendrei rendészeti Igazgatóságot, melynek gazdálkodási feladatait a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A Polgármesteri Hivatalban lévő irodai helyhiány miatt a
mintegy 20 fővel működő szervezeti egység számára – az Igazgatóság
vezetőjével, Jámbor Ferenccel történt egyeztetéseket követően – a
Paprikabíró utca 21. sz. alatti Castrum Center épületében bérelnek
irodahelyiségeket, határozatlan időtartamra.

Helyi esélyegyenlőségi program

A képviselő-testület 2013-ban fogadta el a 2013-2018 évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot, mely elemzi a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint
a gyermekek és idősek– helyzetét, és meghatározza a problémák
komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A törvény
szerint az önkormányzatoknak ötévente új dokumentumot kell létrehozni, ezért szükségessé vált a Program lezárásának elfogadása, valamint az újabb öt évre vonatkozó Program előkészítése, mely a tervek
szerint tavasszal kerül a testület elé jóváhagyásra.

iskolai átszervezések

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola és a Szentendrei II. rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium vezetői intézményük átszervezésének véleményezését kérték az önkormányzattól. A
képviselő-testület támogatta a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti
Iskola átszervezésére tett javaslatot, mely szerint az iskola alapfeladatai új művészeti ágakkal (graﬁka és festészet, illetve jazz tanszak) bővülnek a Kálvária út 16. és a rákóczi Ferenc utca 6. telephelyeken;
illetve támogatta a II. rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium
átszervezésére tett javaslatot, mely szerint az iskola alapfeladatai érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható SNI-s tanulók oktatásával bővülnek.

Gyermek háziorvosi feladatellátás

Dr. Kunsági Katalin gyermekorvos betegsége miatt az I. körzet gyermek háziorvosi feladatellátás átszervezése vált szükségessé, mivel az
önkormányzat köteles gondoskodni az ellátás biztosításáról. A testület
jóváhagyta a dr. Kunsági Bt. között szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetését, és a praxis betöltetlenségének idejére megbízási szerződéssel biztosítja a betegek ellátását.
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Kucsera FereNc KápláN éleTe és Halála i. rész

„szentendrén az idő gyorsan temet, s az emberek hamar felejtenek. eltemettük méltó
emlék nélkül a világháború hős katonáit s eltemetjük, mert elfelejtjük a kommün egyik
legtisztább és legönzetlenebb mártírhalálának emlékét is.” az érseki iskola évkönyvének ismeretlen szerzője1939-ben írta e
sorokat. most, amikor a kései utódok, a tragikus halál után 100 esztendővel, emlékévvel
tisztelegnek Kucsera Ferenc emléke előtt,
bátran mondhatjuk, tévedett. szentendre nem
felejtett, még ha nem is grandiózus emlékművel, de bensőséges, meghitt módon őrizi
mártírja emlékét.

a felhőtlen gyermekkor

Kucsera Ferenc 1892. szeptember 23-án született Léván, a Schöller utca 21. szám alatt. A
város ebben az időszakban a Felvidék dinamikusan fejlődő települése volt, Szentendréhez
hasonlóan rendezett tanáccsal rendelkezett,
azaz városi ranggal bírt. Lakosainak száma,
1910-ben, megközelítette a tízezer főt, amelynek kilencven százaléka magyar anyanyelvűnek vallotta magát. Közéjük tartozott a
Kucsera család is.
Ferenc nagyapja, id. Kucsera Ferenc, 1838ban, gyermekként érkezett érsekújvárról Lévára. A szűcsmesterséget tanulta ki, de az
1870-es évek végén már a város aljegyzőjeként, később jegyzőjeként működött. Gyermekei között két tanítót találunk, egy harmadik
pedig városi hivatalnok volt. A legidősebb ﬁú,
Lajos, asztalosnak tanult, a századelőn azonban már banki szolgaként kereste kenyerét,
1916-ban bekövetkezett haláláig. Féja Máriával (Féja Géza író nagynénjével) lépett
házasságra, aki szintén egy régi, lévai iparoscsaládból származott. Nyolc gyermekük született, a ﬁúk közül Béla ügyvéd, Lajos
géplakatos, Endre tanító, a későbbi szentendrei káplán, Ferenc pap lett, Gyula órásnak, míg
Imre festőnek tanult.

A gimnáziumi évek. A képen az első sor bal szélén Kucsera Ferenc.

A család szegénységben élt, ám a ﬁúk végzettsége mutatja, hogy a szülők mindent megtettek a gyermekek taníttatásáért. A kis
Ferenc, testvéreihez hasonlóan, tandíjmentességet kapott a helyi piarista főgimnáziumban.
Már az első évben kitűnt tehetségével, minden
tantárgyból a legjobb osztályzatot kapta.
1907-ben, mint versmondó, iskolai ünnepségeken szerepelt. Ugyanakkor, korának
gyermekeként, minden bizonnyal bújta a kalandregényeket. Tizenöt évesen maga is írt
egyet, a Vadnyugatra sodródott '48/49-es honvédtiszt históriája ma is tanúskodik gazdag
gyermeki fantáziájáról, az osztálytársa által
készített rajzos illusztrációk pedig arról, hogy
közösségben, barátokkal körülvéve telt a gyermekkora.
Már ebben a korban elhívatást érzett a papi
pálya iránt. Egy barátja így dedikálta 1907

karácsonyán a neki ajándékozott evangéliumot: „Szeresse a Szentlélek Isten könyvét”.
Ferenc a gimnázium 5. osztályát már nem
Léván, hanem az esztergomi érseki szeminárium lakójaként, a prímások városában végezte. Mint kisszeminarista a helyi, Szent
Benedek-rendi gimnázium tanulója volt, de
társaival együtt búzakék reverendát viselt. Szívós munkával a legjobb tanulók közé küzdte
fel magát, lelkes tagja volt az iskola önképző
társaságának, a Czuczor körnek. Színdarabokban szerepelt, az 1909/10-es tanévben Gyors
hírvivő című elbeszélése, illetve a Régen és
most című verse dicséretben részesült, Attila
a Niebelung-énekben című német nyelvű dolgozata pedig elnyerte az első díjat, egy arany
forintot. A bírálat szerint a munka: „megüti a
mértéket, ügyesen domborítja ki Attila jellemét; forrásmunkáit ügyesen használja”.
A következő esztendőben német nyelvű pályaműve, melyet a Magyar elemek Lenau költészetében tételre küldött be, 10 korona
jutalomban részesült. Az önképzőkörben kifejtett „buzgó és eredményes működéseért”
pénzadományt kapott. érettségi vizsgáit 1911.
május 18-án fejezte be, jeles eredménnyel.

a felkészülés évei

Levél Esztergomból a szülőkhöz, Lévára, 1909 októberében.

Papi tanulmányait már nem Esztergomban
kezdte meg, hanem, képességei alapján, 1911
októberében az osztrák fővárosban, a Pázmáneum lakójaként. A bécsi egyetem teológiai
fakultására iratkozott be és a kollégium falai
között készült a papi életre. A Pázmáneum
életre szóló élményt, tudást és emberi kapcsolatokat adott növendékeinek. Ferenc
együtt tanult számos olyan kispappal, akik később magas egyházi posztra jutottak. Egyikük,
Schwarz-Eggenhofer Artúr – aki 1958-ban a
távollévő főpásztor, Mindszenty József helyett
vezette a főegyházmegyét –, így dedikálta
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1912-ben búcsúajándékát az elsőéves Kucsera Ferencnek: „Egykori muzeum-praefektusa (diákvezetője) és mindig szerető barátja”.
Tanulmányai befejeztével, a háború második
évében, Fetser Antal győri püspök, 1915. június 21-én szentelte áldozópappá. Ferenc a
számára sorsdöntő napokról így emlékezett
meg naplójában: „Becsuktam az ajtót. Künn
csoszogó léptekkel sietnek a kékruhások, a
nagyreményűek, benn a nagy jelen emberei.
Utolsó este vetem le az égszínkék ruhát, búcsút vettem tőle, a nagy feszület kékbe borított szenvedője előtt. A fekete reverenda
kivétetik a szekrényből ... Isten veled még egyszer te szép kék reverenda! ... nem tudtam
egész éjjel aludni ... Este hangulatom legjobb
kifejezése: ünnepet látok mindenütt … Telve a
szív, kevés marad a papírnak”.
Békeidőben talán az érseki hivatalban eltöltött
évek következtek volna, azonban a frontra bevonult segédlelkészeket pótolni kellett, így július 13-án már Szentendrére érkezett, ahol
Kada Mihály plébános mellett a megüresedett
kápláni állás várta. „Atyám házában kell lennem. Ez egy kiáltás, hogy dolgozzunk értük, hiszen ott kell lennie az Úrnak” – írja a
szolgálatról.
Július 25-én adta fel első alkalommal az
utolsó kenetet és először temetett. Hamarosan megtanulta a német prédikációt, s ezután
már két nyelven szolgálhatta a híveket. ám
marad ideje a kirándulásokra, a város felfedezésére is. Elmegy a dömörkapui vízeséshez,
rácsodálkozik a helyi népszokásra, a dodolára,
és ismerkedik a Legényegylet tagjaival, akiknek később elnöke lesz. Augusztusban ismét
hozzákezd doktori disszertációjához, amit
majd 1917. június 19-én véd meg Bécsben.
A szorosan vett papi szolgálat mellett, egymaga végezte a hitoktatást valamennyi városi
iskolában. A gyermekek nevelését oly annyira
fontosnak tartotta, hogy amikor a Tanácsköztársaság időszakában az iskolai hitoktatás
már tiltott volt, saját szobájában gyűjtötte
össze a gyermekeket, és rajzos, zenés foglalkozásokat tartott nekik.
TyEKVICSKA árPáD

(Következő, április 8-án megjelenő lapszámunkban folytatjuk!)

Felhívás – Kucsera-emlékév

A mártírhalált halt szentendrei hős életrajzi kutatásához keresnek a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársai emlékeket:
iratokat, fényképeket, emléklapokat, illetve
a SZENTENDrEI NéPLAP 1916 és 1919
között kiadott példányait.

Kérjük, aki rendelkezik a fenti dokumentumokkal, másolatkészítés engedélyezésével segítse a kutatást.
Kapcsolat:
Sz. Tóth Judit (e-mail: sztoth.judit@muzeumicentrum.hu; tel.: +36 30 228 6162) és
Tyekvicska árpád (e-mail: arpad.tyekvicska@muzeumicentrum.hu; tel.: +36 20
427 7555).

Tiszteletadás
Kucsera Ferencnek

a 2019-es évet Kucsera Ferenc emlékének szenteli a város. dr. Blanckenstein György
plébánossal beszélgettünk az idei emlékév egyházi megemlékezéseiről, programjairól.

• Néhány éve indult
el törekvés a Tanácsköztársaság idején
mártírhalált
halt
szentendrei káplán
boldoggá avatására.
mi a feltétele ennek?
Ez egy hosszú folyamat, aminek az első
lépése, összegyűjteni
a korabeli dokumentumokat, igazságtételeket, adatokat, forrásokat személyéről. Kucsera Ferenc száz
évvel ezelőtt halt meg, így tanúk már nem
élnek, de írásban számos dokumentum
megemlékezik róla. Az összegyűjtött életrajzi adatokat kell benyújtani a bizottság elé,
akik a boldoggá avatást elindítják. Természetesen mindenek előtt a főpásztortól kell
engedély és javaslatot kérni. Alapvető a boldoggá avatás folyamatában Kucsera tisztelete, hogy városunkban minél nagyobb
létszámban ismerjék, és ne csak egyházi körökben adózzanak emléke előtt. Az idei év
kimondottan ezt alapozza meg, a városi rendezvényekkel kiegészülve.

• ahhoz, hogy Kucsera Ferenc személyét
jobban megismerjék a szentendreiek, milyen városi események járulnak hozzá?
A várossal együttdolgozunk abban, hogy Kucsera Ferenc ismertté váljon széles körben.
Az idei esztendőt Kucsera Ferenc Emlékévvé
nyilvánította a városvezetés, így sok ünnepi
programot szerveznek emlékezetére. Ezen
kívül a Szentendre Barátai közösség már két
évvel ezelőtt elkezdte Kucsera tiszteletét
erősíteni a városban. Szerveztek a belvárosban, a Templomdombon családi számháborút, kiadtak egy képregényt Kucsera életéről,
amely sok-sok iskolás gyerekhez eljutott.
Idén rajzpályázatot hirdettek meg „Az én
hősöm” címmel.

• a helyi katolikus közösség milyen eseményeket szervez az emlékévben?
Tudományos konferencia szervezését indítottuk el, melyre három neves előadót hívtam
meg: dr. Tóth Tamás történészt, dr. Fejérdy
András történészt és dr. Kálmán Peregrin
ferences szerzetest, történészt. Tóth Tamás
a püspöki kar titkára, korábban rómában kutatott, szakterülete kifejezetten a száz évvel
ezelőtti korszak. A kerekasztal-beszélgetés
témája a korabeli dokumentumok feltárásával a magyarországi egyházüldözés a kommunista diktatúra alatt. A beszélgetés arról
a korszakról zajlik, amelyben nemcsak Kucsera Ferenc volt áldozat, hanem több katolikus pap. A beszélgetésben feltárul az
időszak társadalmi-történelmi háttere, és az,
hogy a Vatikán, a Magyar Katolikus Egyház
hogyan szerzett erről tudomást, hogyan

viszonyult a tragikus eseményekhez. A konferencia május 3-án pénteken, délután 4 órakor lesz. A Városházán kaptunk helyet, de az
érdeklődés függvényében változhat a helyszín, mert ha nagyon sokan regisztrálnak az
eseményre, akkor a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében rendezzük meg. A konferencia nyitott, minden érdeklődőt szeretettel
várunk.
Idén két emlékmisét rendezünk Kucsera Ferenc tiszteletére. Az egyikre június 22-én,
Léván, szülővárosában kerül sor, ahová
három különböző zarándoklatot indítunk. A
helyi cserkészközösség tagjai, a 914. sz.
Endre Cserkészcsapat gyalogos zarándoklattal megy a helyszínre. A négy-öt naposra
tervezett túrát Selmeczi András cserkészvezető szervezi. A kerékpáros zarándoklat,
amire elsősorban a ﬁatalabbakat várjuk,
még szervezés alatt áll, erre az egyházközségen keresztül felkértem a Kucsera Ferenc
Cserkészcsapatot és Sólyom Andrást. Az
idősebb korosztálynak pedig autóbuszos zarándoklatot szervezünk Lévára.
Mohos Gábor püspök atyát kértem meg, aki
Szentendrén volt káplán 19-20 évvel ezelőtt,
hogy celebrálja a szentmisét kint, Léván, és
emlékezzen meg a város egykori, vértanú
halált halt káplánjáról.
Június 25-én, Kucsera Ferenc halálának napján itt, Szentendrén, délután 5 órakor tartunk
ünnepi szentmisét a Péter-Pál templomban.
A mise után közösen megyünk át Kucsera
végső nyughelyéig, a Kálváriáig. Ugyanezen
a napon szeretnénk a Kucsera-emlékkeresztnél is megemlékezést tartani a városi
ünnepséggel egy időben.

• vannak egyéb tervek, például szobor állítása Kucsera Ferenc tiszteletére vagy újabb
emléktábla kihelyezése?
Terveztünk szobrot állítani emlékére, de
egyelőre ez még terv marad. A Péter-Pál
utcai Kolping-ház falán már van egy kis márvány emléktábla, aminek helyére egy méltóbbat szeretnénk elhelyezni az ő arcát
ábrázoló, bronz emlékplakettel. Szeretnénk
ezt is Kucsera emléknapján, június 25-én felavatni.
Már zajlik az előkészülete egy rövid játékﬁlm
forgatásának, aminek rendezője Halper
János lesz. A ﬁlmkészítés igen drága műfaj,
de rengeteg munkát, helyszínt önkéntes felajánlások biztosítanak, sok segítő vesz részt
az alkotásban. A ﬁlmet széles körben szeretnénk ismertté tenni, és nagy öröm számunkra, hogy már az országos televízióban
is van befogadó készség a vetítésére.
Kucsera életútja és a halálával hozott áldozat egy évszázad múltán is példaképpé teszi
őt a ma embere számára. A méltó megemlékezésekkel reméljük, sok szentendreihez
eljut ez az üzenet.
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Nemzeti ünnepünk előnapján, 2019. március 14-én rendeztek ünnepi
koszorúzást a sztaravodai úti Új Köztemetőben petzelt József mérnök, honvéd alezredes sírjánál. az ünnepi megemlékezésen az mHaa
katonazenekara működött közre, műsort adtak a váci szakképzési
centrum petzelt József szakgimnáziuma és szakközépiskolája tanulói.
A Petzelt iskola nevében Jócsik János magyar-történelemtanár mondott köszöntőbeszédet, majd a diákok műsora után az emlékezés virágait helyezték el a megjelentek.

Petzelt József honvéd alezredes sírjánál koszorút helyezett el:
• Szentendre Város Önkormányzata nevében Verseghi-Nagy Miklós
polgármester és dr. Gerendás Gábor jegyző;
• a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia nevében Bozó Tibor dandártábornok, parancsnok;
• a FIDESZ Szentendrei szervezete képviseletében Gyürk Dorottya
FIDESZ elnök és dr. Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója;
• a KDNP Szentendre nevében Kun Csaba, a helyi szervezet elnöke,
képviselő;
• a Kisgazda Polgári Egyesület nevében Sosity Irén, a Pest Megyei
Közgyűlés tagja és Kiss Károlyné;
• az MSZP nevében Bartha Gáborné, az MSZP szentendrei szervezetének elnöke és Magyar Judit önkormányzati képviselő;
• a Szentendrei Demokratikus Koalíció képviseletében Bársony András
választókerületi elnök és Király Miklós;
• a városi általános iskolák nevében koszorút helyeztek el: Molnárné
reskovits Zsuzsanna, a Szentendrei II. rákóczi Ferenc általános Iskola
és Gimnázium intézményvezetője; Szendreiné Fazekas Julianna, a
Templomdombi általános Iskola intézményvezető-helyettese; Herczeg
Katalin, a Barcsay Jenő általános Iskola intézményvezető-helyettese
és Papp Gergely, az Izbégi általános Iskola intézményvezető-helyettese;
• a Szentendre Városi óvodák részéről Kozmérné Szökő Erzsébet intézményvezető-helyettes és Hodoli Tünde intézményvezető-helyettes;

• a V8 Uszoda és Szabadidőközpont részéről Wildner Márton igazgató,
• a Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző Egyesület nevében Kun Csaba,
a helyi szervezet elnöke;
• a Szentendre Barátai Egyesület nevében: Benes Edvárd elnök és Móricz János;
• a Szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub nevében Horváth Jenőné
elnök;
• Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete nevében Trombitásné Dévai éva, Csigéné Várnay Judit és Trombitás Gábor;
• az ofﬂine Center nevében Varga Tamás, Joó Tündér, Tannert Fanni
• a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája képviseletében énekes rita igazgató.

megemlékezések határon túl

Két határon túli megemlékezésen is képviseltette magát szentendre
március 15-én. Nagyváradon petricskó zoltán alpolgármester,
Kézdivásárhelyen, szentendre testvérvárosában Boda anikó önkormányzati képviselő vett részt a nemzeti ünnep alkalmából rendezett
megemlékezésen, városunk képviseletében. Nagyváradon, az rmdsz
központi március 15-ei rendezvényén semjén zsolt miniszterelnökhelyettes is jelen volt és beszédet mondott.

Megemlékezés Kézdivásárhelyen...

...és Nagyváradon

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én

2019 | március 25.

– a nemzeti ünnepek évről évre elgondolkodtatnak és számadásra késztetnek. vagy
azért, mert az egykori események által felvetett gondolatoknak aktualitása van, vagy
azért, mert az egykori kérdések a mai kor kihívásainak tükrében új megvilágításba kerülnek, és ezért új válaszokat keresünk. március
15. legfőbb bástyái: a béke, szabadság,
egyetértés elévülhetetlen értékek, olyan
alapkövek, melyekre minden társadalomnak
épülnie kell. ezeknek a gondolatoknak tehát
mindig van aktualitása – mondta el beszédében verseghi-Nagy miklós polgármester a Fő
téren rendezett városi ünnepségen, 2019.
március 15-én.

Nemzeti ünnepünk előnapján kezdődtek az
1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett programok Szentendrén.
2019. március 14-én rendeztek ünnepi koszorúzást a Sztaravodai úti Új Köztemetőben
Petzelt József mérnök, honvéd alezredes sírjánál. Az ünnepi megemlékezésen az MHAA
katonazenekara működött közre, műsort
adtak a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
tanulói. A diákok műsora után az emlékezés
virágait helyezték el Petzelt József honvéd
alezredes sírjánál a város iskolái, a pártok,
egyesületek képviselői.
Március 15-én reggel látványos zászlókígyóval vonultak a város iskoláinak diákcsoportjai
a Czóbel parktól az ünnepség helyszínéig, a
Fő térig. A huszárok és az MHAA katonazenekara vezette menethez csatlakoztak megany-
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nyi nemzetiszín zászlóval a kezükben a
szentendrei ünneplők.
„Csak akkor születtek nagy dolgok, / Ha bátrak voltak, akik mertek” – Ady Endre a Tűz csiholója című költeményét Szendrey Gitta
drámainstruktor, színésznő, a radnóti Színház, a Latinovits Színház és a FéM Színház
művésze mondta el a Fő téren felállított színpadon. Az ünnepi műsor a Dunazug Együttes
fergeteges táncműsorával folytatódott. Az
együttes műsorában kalotaszegi, széki és
szatmári dallamok csendültek fel.
Az együttes tagjai:
Farkas Annamária ének, Nagy Koppány
hegedű, Kovács Géza brácsa, Pálﬁ Zsolt nagybőgő. Táncosok: Dúcz Erzsébet, GyémántCsontos Lívia, Gyémánt ádám és Imeli Soma.
Szendrey Gitta Petőﬁ versével emlékezett
meg a márciusi ifjakról, majd korunk ﬁatal
szónoka, egy mai márciusi ifjú, Pap Gergely
volt Ferences diák, a Corvinus Egyetem hallgatója mondott ünnepi beszédet, elemezve a
mai ﬁatalok feladatát, küldetését.
„Nekünk, ﬁataloknak kötelességünk a szabadságunkat megvédeni! Azért, hogy büszkék lehessünk értékeinkre, hazánkra, családunkra.
Ma már nem vérrel és fegyverrel kell megvívnunk ezeket a csatákat, de igenis harcolnunk
kell az értékeink, kultúránk, tradícióink megvédéséért. Nekünk kell életben tartani azt,
amiért 1848-ban ezrek adták életüket. A Hazáért.” – mondta Gergely.

Petőﬁ Nemzeti dalát Karácsony János, az LGT
zenekar tagja, gitáros zeneszerző adta elő a

Musica Beata kórus kíséretével. A kórus karnagya: Bokorné Forró ágnes.
„Hozz reá víg esztendőt!” – kéri Kölcsey Istent. Ha az elődök követendő példáján elindulva teszünk érte, illetve elhisszük, hogy
tudunk tenni érte, akkor megjön az a víg esztendő – mondta el beszédében a város polgármestere. Verseghi-Nagy Miklós ünnepi
köszöntő beszéde után a Filibili dalkör adott
műsort a város óvodásainak közreműködésével, a közönséggel együtt énekelték a Kossuth
nótákat.
Az ünnepi programokat Török olivér konferálta fel, a műsorban a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Zenekara működött közre
rixer Krisztián vezényletével, valamint a Váci
Huszárbandérium Miklós huszárai, és a hagyományőrző pedagógusok – Papp Nelli és
Kertész József, akik kézműves foglalkozásokra várták a gyerekeket a Fő térre.

Az ünnepi programok koszorúzásokkal
folytatódtak. A Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Kun Csaba elnök vezetésével a Templomdombon, a Petőﬁ-szobornál
helyezte el koszorúit, közreműködött a
Kossuth Lajos Nyugdíjasklub Ezüstfény
együttese. Délután Zakar ágnes képviselő
szervezésében a Vasvári-szobornál helyezték
el az emlékezés virágjait az ünneplők. Itt
Dömény Krisztián citeratanár és tanítványai
zenéltek, az izbégi iskola diákjai szavaltak,
illetve Huba Antal egyetemi tanár mondott
köszöntőt.
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Tudósítás a játék és tudomány
birodalmából

egy héten át volt látogatható a Játékos Tudomány tárlatból a „Testünk, a csoda” című interaktív kiállítás a magyar Honvédség altiszti
akadémia művelődési Központjában. az ünnepélyes megnyitón, március 18-án verseghi-Nagy miklós polgármester, dr. pázmány annamária, a szei igazgatója és Gerőcs Katalin, az egészséges városért
Közalapítvány elnöke vett részt. a testünk működését játékosan
és érdekes információkkal bemutató utazó tárlaton az anatómiai ismereteken kívül rengeteg érdekesség és fontos tudnivaló is helyet
kapott.

vics Gergelynek, a program vezetőjének, hogy az Altiszti Akadémiát választotta a program első állomásának, és hogy a honvédségi dolgozók
szűrését csaknem két napon át végezték. Majd Pilisszentlászlón is
megállt a kamion, hogy utána további meglepetésként március 27-én
a szűrőkamion begördüljön ismét a Duna-partra, szokott helyén várva
a látogatókat, akik ezúttal is az iskolások és pedagógusok, délután
pedig a nyugdíjas klubok tagjai.
és még mindig a tavaszi zsongás jegyében, április 6-án várjuk a V8
Egészségnapon a város lakosságát, apraját nagyját a Vigyázzunk egymásra!, a magunk és családunk egészségére rendezvényen.
GErŐCS KATA
EGéSZSéGES VároSérT KÖZALAPÍTVáNy

A Testünk, a csoda kiállítás nemcsak óvodásoknak, iskolásoknak,
hanem felnőtteknek is meglepetést okozott. Az Altiszti Akadémia Művelődési Központjában a hallgatók az óráik előtt és után nagy érdeklődéssel próbálták ki az emberi test működését szimuláló játékokat, pl.
a tüsszentés, a szívműködés, az izommunka, az emésztés és az agyműködés mechanizmusát bemutató eszközöket. Az állomásokon olvashatók voltak az érdekesebbnél érdekesebb információk, az
anatómiai ismereteken kívül rengeteg érdekesség és fontos tudnivaló
is helyet kapott a 8 témát felölelő táblákon.
Az EFI vezetője, Kürti éva és munkatársai, Kozma orsi, Tóth Eszter
szakmai útmutatással, részletes idegenvezetésével sok kérdésre adtak
választ a kíváncsi gyerekeknek. Ugyanúgy a délutáni órákban a nyugdíjas klubok tagjai csoportosan látogatták a kiállítást, és örömmel vették birtokba az eredetileg gyermekeknek szánt interaktív játékokat. A
Szentendre és Vidéke Praxisközösség orvosai a helyszínen adtak tanácsokat, válaszoltak a kérdésekre. Csaknem hatszáz iskolást és óvodást, kétszázötven felnőtt látogatót tudtunk fogadni.
Az első napon városunk polgármestere, Verseghi-Nagy Miklós és dr.
Pázmány Annamária, a SZEI igazgatója is meglátogatta a tárlatot, és
rövid köszöntő után a jelenlévő diákokkal együtt érdeklődéssel olvasta
végig a paravánok óriási mennyiségű információs anyagát. Pázmány
főorvosnővel büszkén tekintettünk egymásra, hiszen a SZEI és az
Egészséges Városért Közalapítvány 20 éve dolgozik az egészségkommunikáció, ismeretterjesztés, prevenció érdekében, a kommunikációmotiváció-prevenció szlogen tartalommal való megtöltésén. Az
Egészségfejlesztési Iroda színtérprogramjai, mint pl. a kiállítás is, fontos lehetőségek ebben a munkában, és remélhetőleg egyre szélesebb
körben tudjuk a lakosságot is aktiválni egészsége érdekében.
Köszönjük az önkéntes segítségeket Aknay ági és Torba Zsuzsa részéről, és külön köszönjük rédei Julikának, a Művelődési Központ vezetőjének mindenre kiterjedő háziasszonyi ﬁgyelmét.
Külön köszönettel tartozunk Bozó Tibor dandártábornok úrnak, aki
nemcsak az állomány, a dolgozók érdekeit, jólétét viseli szívén, hanem
a várossal való együttműködés jegyében örömmel nyitotta meg a Művelődési Ház kapuját is. Ugyanakkor lehetővé tette, hogy Magyarország
átfogó egészségügyi szűrőprogramja egy különleges helyszínen is
megmutathassa a legmodernebb szűrőeszközeit. Köszönjük Danko-

a mikrobiom csodája

szentendre és vidéke praxisközösség egészségklubjában március
20-án óriási érdeklődéssel kísért előadást tartott dr. duda ernő professzor.

A molekuláris biológia és az informatika együttes fejlődése segítette
a DNS feltérképezését, a funkcionális genomikai megközelítéssel
szinte belelátunk az élőlényekbe, és sokkal komplexebb bensőt látunk,
mint korábban képzeltük. A soha nem látott mikroorganizmusok génjeit tudjuk vizsgálni, azok esetleges hatásait megjósolni. Világossá vált,
hogy a huszonezer emberi gén mellett a több millió (!) mikrobiális gén
által kódolt enzimek katalizálják az emberi szervezetben folyó anyagcsere-folyamatok túlnyomó többségét.Egyre többet tudunk arról, hogy
az ember és a mikrobák közötti viszony, a mikrobiomot alkotó lények
egymás közötti viszonya milyen módon befolyásolják életünket, immunológiai válaszainkat, hangulatunkat, stresszre adott válaszainkat, epigenetikánkat, öregedésünket, egészségünket. Az előadás ezekből az
új ismeretekből közérthető tudományossággal adott élvezetes összefoglalót.

2019 | március 25.
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Vigyázzunk egymásra!

egészségnap a v8 uszodában: április 6. 9:00–13:00

Nagyszabású egészségnapot rendeznek április 6-án, szombaton 9-13 óra között a v8 uszoda és szabadidőközpontban. átfogó és ingyenes
szűrővizsgálatokon vehetnek részt a szentendreiek, többek között lesz szív- és érrendszeri rizikófaktor-szűrés, érszűkület-vizsgálat, vércukor,
psa, légzésfunkció, copd-szűrés, allergia, szájüregi rákszűrés, melanoma-szűrés, látásvizsgálat, hallásvizsgálat, illetve érdekes, hasznos
előadásokat lehet hallgatni táplálkozási és életmód-vezetési tanácsokkal. az egészségnap szűréseire előzetesen regisztrálni kell online:
www.v-8.hu vagy telefonon: 06 20 510 8533!
dr. pázmány annamáriát, szentendre egészségügyi intézményei igazgatóját kérdeztük
az egészségnap programjairól.

– április hatodikán a hagyományos Egészségnapra kerül sor a V8 uszodában. A programokat és a szolgáltatásokat idén új elemekkel
bővítettük. A helyszínen elérhető lesz például
a hordozható ultrahang-készülék, mellyel nyakiér-vizsgálatokat végzünk. A korábbi tapasztalatok alapján ezt a vizsgálatot mindig nagy érdeklődés kíséri. Ezen kívül most is be lehet
jelentkezni az általános vizsgálatokra: a laboratóriumi vércukor-, vérzsír vizsgálatokra, s
emellett elérhető lesz a prosztatarák gyanúja
esetén alkalmazott szintén rutin szűrővizsgálat, az úgynevezett PSA. A helyszínen végzünk
légzésfunkciós vizsgálatot, mely a CoPD, azaz
az obstruktív tüdőbetegség szűrésére alkalmas. További szűréseink az allergiavizsgálat,
melanoma-szűrés, érszűkület vizsgálat, fülészeti vizsgálat, tehát nagyon sok olyan vizsgálat, ami itt most könnyen, várakozás nélkül
elérhető.
Könyvbemutatónkon egy kiváló dietetikus,
Antal Emese könyvét mutatjuk be, és a színes
programban meghallgathatjuk Vrábel Kriszta
gasztroblogger előadását valamint Miháldy
Kinga táplálkozási tanácsait.
Nagyon kérjük, hogy a vizsgálatokra regisztráljanak az érdeklődők, mert így jobban be
tudjuk osztani az időpontokat. regisztrálni a
V8 honlapján vagy telefonon lehet!
regisztráció online: https://www.v-8.hu/
hirek/esemenyek/egeszsegnap
vagy telefonon: 06 20 510 8533

17 Féle iNGyeNes szŰrővizsGálaT!
Egészségnap a V8 uszodában
április 6. szombat 9.00–13.00

ingyenes szűrővizsgálatok
• Szív és érrendszeri rizikófaktor szűrés (vércukor, koleszterin, PSA, testtömeg index - BMI, vérnyomásmérés)
• érszűkület vizsgálat
• Ultrahang nyaki érvizsgálat
• Légzésfunkció, krónikus obstruktív tüdőbetegség
(CoPD) szűrés
• Allergia, asztma, szájüregi rákszűrés
• Melanoma szűrés
• Látás-, hallásvizsgálat
• Csontsűrűségvizsgálat
• Számítógépes talpvizsgálat – talpbetét

szolgáltatások
• életmód- és dietetikai tanácsadás, gyógymasszázs,
gyógytorna a lábaknak

előadások
• 10.00 Vrábel Krisztina gasztroblogger: életmódot
váltottam – előadás, könyvvásár
• 11.00 Antal Emese dietetikus: Gyermek az asztalnál
– könyvbemutató
• Miháldy Kinga dietetikus: okostányér – táplálkozási
tanácsok

a v8 egészségnap arca: vrábel Kriszta ételfotós, gasztroblogger

A V8 Uszoda egészségnapján, április 6-án,
szombaton 10 órától Vrábel Kriszta, a Dolce
Vita gasztroblog és a 160 grammos szénhidrátdiéta receptkönyv-sorozat szerzője tart előadást.

• Blogodon minden megtalálható, ami az életmódváltáshoz kell: könnyen, gyorsan elkészíthető ételek receptjei, natúr alapanyagok
és edzéstervek is. mi inspirált, hogy létrehozd a blogot, hogy szakácskönyveket írj?
Harmincöt éves voltam, amikor inzulinrezisztenciával diagnosztizáltak. Amikor szembesültem a betegséggel, a kezelőorvosom
elmondta, mennyire fontos a diéta és a testmozgás, de még nem vettem igazán komolyan. Jó egy év eltelt, mire leesett a tantusz.
Úgy éreztem, még nagyon ﬁatal vagyok ahhoz,
hogy innentől gyógyszereken éldegéljek
életem végéig. Elkezdtem tudatosan megváltoztatni mind az étkezésemet, mind az életmódomat.

• mi a titka receptjeid népszerűségének?
Az olvasók visszajelzései alapján egyértelműen az, hogy gyors, egyszerű receptek, amelyek működnek. Tartósan és kínlódás nélkül
lehet velük fogyni. Nem csodaszerről van szó,
az étkezés lényege röviden összefoglalva: természetesen kell étkezni. Nem azt kell előtérbe
helyezni, hogy az ételünk gluténmentes, ilyenolyan mentes legyen (ha ezt amúgy nem indokolja orvosi vizsgálat eredménye), hanem hogy
kerüljük a feldolgozott élelmiszereket. Hajlamosak vagyunk rá, hogy már reggel, aztán nasira, ebédre, vacsorára feldolgozott ételeket
együnk, amelyek tele vannak tartósítószerek-

kel, aromákkal, hozzáadott cukrokkal, módosított szénhidrátokkal, mert arra hivatkozunk,
nincs időnk a főzésre. Ha csak negyed óránk
van, arra is szeretnék alternatívát nyújtani,
hogy ne rendeljünk készen a pizzafutártól vacsorát, hiszen amíg kiérkezik a pizza, már el is
készítem az otthoni alapanyagokból a sokkal
ﬁnomabb és egészséges vacsorát. A vásárlás
is nagyon tudatos nálam, nem veszek semmit,
amiben adalékanyagok vannak. A természetes
alapanyagokból lemondás nélkül lehet olyan
étrendet összeállítani, ami teljes értékű és
egészséges.
Megszámlálhatatlan mennyiségű receptet
próbáltam ki, formáltam a magam ízlésére,
vagy találtam ki az elmúlt időszakban. rengeteget tanultam, tapasztaltam az alapanyagokról, ételekről, táplálkozásunkról. Ezt a tudást
szeretném felhasználni arra, hogy olyan recepteket osszak meg másokkal, amelyek
egészségesek, fogyni lehet velük, amelyekkel
teljes értékű étrendet követhetünk, lemondások nélkül, és ami a legfontosabb, élvezetesen. Azt az étrendet mutatom be a blogomon,
amely nekem segített kigyógyulni az inzulinrezisztenciából, amellyel újra egyensúlyba és
versenysúlyba kerültem.

• a tudatos táplálkozás mellett milyen
mozgásformákat választottál?
én is úgy kezdtem, ahogy mások. Emlékszem,
az elején kétszáz métert tudtam lefutni, és ma
már félmaratont futok. Alapvetően pedig „mindenevő” vagyok a sportok terén: a súlyzós edzésektől kezdve a futáson át, az evezés a
Dunán, a korcsolyázás, síelés a családdal,
vagy egy hétvégi kirándulás, jöhet bármi, ami
sport és mozgás. Kézenfekvő az is, hogy amíg
a ﬁaim úszóedzésen vannak, én is úszom. Ez
a mozgásforma mindenkinek hasznos, és előnye, hogy fokozatosan lehet növelni a terhelést a szervezetre.
• Úgy tudom, hogy hamarosan szentendrére
költözöl a családdal.
Igen, már tart az építkezés, úgyhogy bízom
benne, hamarosan ideköltözhetünk, és a
gyerekek szeptembertől Szentendrére járnak
iskolába.
A Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpont, ismert nevén a V8, rendkívül fontosnak tartja az
egészségmegőrzést és az egészséges életmódra
való ösztönzést. Minden eseményével arra kívánja
felhívni a ﬁgyelmet, hogy ﬁzikai és mentális egészségünk megőrzése érdekében mennyire fontos a
rendszeres sportban és mozgásban gazdag életmód
kialakítása. Ezért mindamellett, hogy társszervezője
az eseménynek, az egészségnapon 20% kedvezményt biztosít a v8 szolgáltatásaira mindazoknak,
akik regisztrálnak az eseményre és legalább egy
szűrésen/egy előadáson részt vesznek!
részletek és regisztráció: www.v-8.hu.
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műHelyek tárlattal nyílt meg az Újműhely Galéria
KULTÚRA
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a magyar alkotóművészeti Közhasznú Nonproﬁt Kft. új kiállítóteret
nyitott a Fő téren, március 21-én. az újra megnyíló műhely Galéria
egykori elődjének hagyományaihoz kapcsolódva nagy hangsúlyt fektet a Festők városa képzőművészeti tevékenységeinek bemutatására.
az ünnepélyes megnyitó alkalmával műHelyek címmel rendeztek tárlatot. a kiállítás anyagát Nagy Barbara válogatta a szentendrei művésztelepeken élő és alkotó képzőművészek munkáiból. a tárlat
április 14-ig tekinthető meg.

– Egy Vajda Lajos graﬁkán szerepelt egyszer egy gondolat, amely szerint „Szentendre a világ közepe”, a MűvészetMalom egy kiállítást is dedikált az ideának. Lokálpatriótaként és Szentendre polgármestereként,
természetesen, mélyen egyetértek ezzel. A gondolatot kicsit tovább
fűzve: Szentendre közepe, szíve a Fő tér, tehát konkrétan itt a világ közepe, ahol most állunk. (...) Itt a város szívében, a „világ közepén” van
a legjobb helye a Műhely Galériának, amely remélem, újra visszanyeri
régi hírnevét, szerepét – mondta el köszöntőjében Verseghi-Nagy Miklós polgármester az ünnepélyes megnyitón.
Az ÚjMűhely Galéria helyén egykor a Szentendrei Galéria és Graﬁkai
Műhely működött, melyek az 80-as évek elején szinte egyedülálló kez-

deményezésnek számítottak a városban. A Szentendrei Galéria klasszikus képzőművészeti kiállítóhelyként indult, és rövidesen a kortárs hazai
művészet meghatározó arculatú helyszínévé vált. Nevéhez híven kifejezetten a szentendrei művészek alkotásainak adott teret, vagy olyan
más alkotóknak és műveknek, melyek valamilyen módon kapcsolódtak
a kultikus művészeti központhoz. Az intézmény akkoriban a Magyar
Népköztársaság Művészeti Alap fennhatósága alá tartozott, de mivel
az Alap nem volt kereskedelmi intézmény, bérbe adta a helyiséget a
Képcsarnok Vállalatnak, vezetője pedig Erdész László lett. Az együttműködés eredményeképpen pedig nemcsak kiállításokon prezentálták
a műalkotásokat, de lehetőséget nyitottak azok megvásárlására is.
A szentendrei Új Művésztelepen élő alkotók közül Lukoviczky Endre és
Bálint Ildikó művészházaspár így emlékszik vissza az egykori galéria
és műhely működésére: „A szentendrei alkotók kiváltsága volt ez a
hely. A város akkoriban vált egyre élénkebb művészeti és kulturális központtá. Az itt élő művészeknek a Képcsarnok Vállalat helyiségében
nemcsak tárlatok rendezésére volt lehetősége, hanem a műveik értékesítésére is. Ide közvetlenül, zsűrizés nélkül lehetett beadni műveket,
és ez segítette a szabad alkotófolyamatot. A galéria hosszú éveken keresztül a művészek és a művészet iránt érdeklődők baráti társaságának központja is volt egyben. Működésének különlegessége az volt,
hogy kifejezetten a szentendrei művészeket mutatták be, valamint az,
hogy a kiállított alkotások színvonala mindig kiemelkedő volt”.
Az intézmény megszűnése óta a művek értékesítési lehetősége máig
hiányzó opció a városban élő képzőművészek számára, akik megélhetésében döntő szerepet játszott az egykori galéria.
A kiállító- és kereskedelmi funkció mellett működő másik fontos tevékenységet a Szentendrei Graﬁkai Műhely jelentette. A szervezet 1980ban alakult meg, tagjai között pedig a graﬁkusokon kívül festők és
szobrászok is voltak. A vendégként itt dolgozó alkotókkal együtt
(Konok Tamás – Párizs, Kepes György – New york, Garda Aladár – Marosvásárhely) mindegy 50 művész alkotta a társaságot. A Fő tér második emeleti műhelyében alkotásaik nyomán szitanyomatok
készültek. A nyomdamester a magas szintű technikai tudással rendelkező Lipták Mihály volt, segítségével kiemelkedő minőségű sokszorosított graﬁkák készülhettek el.
Az ÚjMűhely Galériában most megnyílt MűHelyek című tárlat megtekinthető április 14-ig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

szentendrei Tavaszi Fesztivál

Március 9. Bartha Mátyás és Elina Viluma nagy sikerű
koncertje a Városháza dísztermében

Fergeteges buli a Tudósokkal, március 16-án
a Barlangban

Karosi Bálint adott csodálatos orgonaestet
a Református Gimnázium kápolnájában, március 17-én

Fotók: Deim Balázs

The Qualitons koncert a Barlangban a fesztivál
nyitónapján

Neil Labute Valami csaj(ok) című komédiájával indult el
az idei Tavaszi Fesztivál programsorozata. A teltházas
előadáson Pokorny Lia négy különböző karaktert
személyesített meg parádésan, Őze Áron partnereként

május 25-én indul az idei art capital

2019 | március 25.
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a május 25-én kezdődő idei art capital programsorozatáról tartott
sajtótájékoztatót a pesti megyeháza épületében március 20-án
Gulyás Gábor, a Ferenczy múzeumi centrum igazgatója, Gyürk
dorottya alpolgármester és sardar Tagirovsky rendező, aki madách
klasszikusát, az ember tragédiáját állítja színpadra a laboratorium
animae műhellyel és az art capitallal együttműködésben.

Az eddig három alkalommal megrendezett Art Capital a határokon átívelő régió legnagyobb képzőművészeti fesztiválja, amely Szentendrét
meghatározó művészeti központként pozícionálja. Nemcsak Magyarországról vonz jelentős közönséget, de a környező országokból is.
Az idei fesztivál címe: régi és új álmok. Szentendre belvárosának
14 helyszínén 16 tematikusan kapcsolódó kiállítás, ezekhez kapcsolódóan pedig 91 önálló program várja a látogatókat.
Az álom témájához kapcsolódóan számos képzőművészeti tárlat nyílik
Szentendre belvárosában. Nemzetközi szempontból is jelentős kiállításnak számít a legutóbbi Ars Electronica nagydíját elnyerő Dimitry Kawarga kinetikus alkotásokból álló, Anyag és test című projektje,
amelyet az orosz alkotó személyesen installál a MűvészetMalomban.
Az épület középső traktusában Nagy Kriszta Csipkerózsika halott című
helyspeciﬁkus kiállítását láthatja a közönség, az északi szárnyban
pedig az osztrák Eva Schlegel In Between, illetve Csurka Eszter Álomcsapda című tárlatát tekinthetik meg. Az ámos Imre – Anna Margit Múzeum alsó szintjén a Paradise City című kiállításon három művész
(Kondor Attila, Schmied Andi és osnowski Stefan) munkái a metaforaként értett város témájához, ugyanitt a felső szinten a cseh Valentýna
Janů Elbűvölve című alkalmi projektje Alfred Hitchcock azonos című
ﬁlmjéhez kapcsolódik. Ugyanott, az udvaron Babos Zsili Álom az álomban címmel készít helyspeciﬁkus installációt. A Barcsay Múzeumban
lesznek láthatóak a román Florin Ştefan új festményei Morpheus címmel. Első alkalommal állít ki Szentendrén Csákány István, aki korábban
a kasseli Documentán is szerepelt egy installációjával – helyspeciﬁkus
kiállítása a Vajda Lajos Múzeum felső szintjén lesz látható. Ugyanott
az alsó szinten Halász Péter Tamás Tripod című tárlata, az udvaron
pedig Nagy Barbara Takaró című installációja várja a közönséget. A
város Fő terén, a Képtárban a Szentendrei Teátrum félévszázados történetét bemutató tárlat nyílik, a Ferenczy Múzeumban pedig Magyar
szürrealizmus címmel egy nagyszabású, átfogó kiállítás az irányzat
1924-1969 közötti időszakának magyarországi műveiből.

public art művek

Idén is számos kültéri kiállítás lesz az Art Capitalon. A Bizottságligetbe szánt public art munkák megvalósítására a szentendrei múzeum ezúttal is nyílt pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra 24 pályá-

Fotó: Deim Balázs

Különleges kiállítások

zótól összesen 27 pályamű érkezett. 18 egyéni pályázó és 6 csoport
jelentkezett az ország minden területéről és a határon túlról is.
A beérkezett pályaműveket öttagú szakmai bizottság bírálta el. A zsűri
tagjai: Farkas ádám Kossuth-díjas szobrászművész, Gulyás Gábor esztéta, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója, Muladi Brigitta művészettörténész, Szabó Noémi művészettörténész, az FMC Művészeti
Főosztályának vezetője és Wesselényi-Garay Andor építész, építészettörténész.
A zsűri március 19-i döntése értelmében Hugyecsek Balázs: Fa-fűrész
és Gwizdala Dáriusz: Circulator című projektje valósul meg az Art Capital ideje alatt a szentendrei Bizottság-ligetben.

rendhagyó programok

A már megszokottnak tekinthető tárlatvezetések, múzeumpedagógiai
foglalkozások mellett idén is gazdag irodalmi program várja a közönséget – mások mellett Darvasi László, Kali ágnes, Kemény Zsóﬁ, Péterfy Gergely, Szálinger Balázs, Szőcs Géza, Takács Zsuzsa, Zalán Tibor
és Závada Péter is fellép Szentendrén. A tavaly nagy sikert aratott
óriási ledfal idén a Fő téren kap helyet, és többek között Ingmar Bergman, Luis Bunuel, Tim Burton, Enyedi Ildikó, Erdély Miklós, Terry Gilliam, Jeles András, Akira Kuroszava, Christopher Nolan, Andrej
Tarkovszkij és Vincent Ward ﬁlmjeit lehet megtekinteni. Az egyik leginkább várt program egy színházi előadás lesz: Az ember tragédiája
című, Madách klasszikusa nyomán született előadást egy erre az alkalomra szerveződött társulat adja elő. A Sardar Tagirovsky rendezésében készülő produkció próbái már január óta folynak Szentendrén.

Bach mindenkinek Fesztivál

Bach, sakk és marcipán. Rendkívüli, intellektuális és egyben gasztronómiai élmény
volt a Szamos Marcipán Múzeum Cukrászda Klimt Termében március 20-án megrendezett sakkszimultán verseny – marcipán sakkﬁgurákkal

A sakkszimultán játszmái alatt Négyessy
Katalin gordonkaművész Bach gordonkaműveinek legjavát szólaltatta meg

A Musicantus Gyerekkar és Bach muzsika a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
Oltai termében

Fotók: Deim Balázs

Bach 150 árnyalata – a citerajazzklub
különleges estje a Barlangban
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múzeumi együttműködés
a középiskolákkal
OKTATÁS

szentendre középiskoláit kereste meg a napokban Gyürk dorottya
kulturális alpolgármester és Gulyás Gábor, a Ferenczy múzeumi centrum igazgatója egy értékes és különleges ajánlattal. az intézményvezetőkkel arról tárgyaltak, hogyan lehet kézzelfogható közelségbe
hozni szentendre egyedülállóan gazdag művészeti értékeit a diákokhoz, milyen játékos, interaktív múzeumpedagógiai programokat lehet
beépíteni az oktatásba.
2019. március 19-én a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája vezetőihez látogattak el és beszélgettek az együttműködési tervekről. Gyürk Dorottya alpolgármester a
megbeszélésen kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartja a művészeti
oktatást a Petzelt iskolában, ahol az iskola művésztanárai vezetésével
a diákok rendre elhozzák az első helyezést kreatív munkáikkal a Föld
napi kiállításokról.
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Folytatódik a sikersorozat
a petzeltben!

Március első hétvégéjén ismét éremesőben volt része a VSZC Petzelt
József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája vendéglátós tanulóinak.
Március 3-án került megrendezésre a XVII. „Farsang Kupa” országos
Gasztronómiai Bajnokság, Tatán. A nemzetközi zsűri Musti Pál, Heves
Zsolt, Murányi Enikő 10. évfolyamos szakács tanulóink munkáját bronzéremmel jutalmazta. Murányi Enikő és Heves Zsolt különdíjat is kapott.
Deák Korina 10. osztályos cukrász tanulónk ezüst érmet kapott csodálatos és ﬁnom munkájáért. Burján Bálint a felnőtt oktatásban részt vevő
pincér tanulónk díszasztalát a zsűri ezüst éremmel értékelte.
Köszönet a felkészítő tanároknak: Burján Ferencnek, Mogyoródi
Zoltánnak, Takács Zoltánnak, Tóth Gábornak és Kaszáné Némedi
Andreának.
Február 15-én kezdődtek el a Worldskills Kazan 2019 és Eiroskills Graz
2020 nemzetközi versenyek. Iskolánkat két diák képviselte szakács
szakmában: Heves Zsolt 10. osztályos és Nagy Kevin 13. évfolyamos
tanulónk. Az első fordulóban Heves Zsolt az 5. , Nagy Kevin a 4. helyezést érte el az országos elődöntőben. Ez utóbbi eredmény alapján Nagy
Kevin megkezdhette felkészülését a döntőre, ami a Szakma Sztár Fesztivál keretén belül kerül megrendezésre a Hungexpo területén március
12-13-án. Szurkolunk Kevinnek!

egy ezüst oklevél rövid
története

Gyürk Dorottya alpolgármester, Gulyás Gábor múzeumigazgató, Szebeni Tóth Anett
programszervezői osztályvezető, Énekes Rita igazgató

Gulyás Gábor múzeumigazgató elmondta, hogy a városi gimnáziumokkal, középiskolákkal kiépített jó kapcsolatot szeretnék tovább mélyíteni,
hiszen még bőven rejtőzik potenciál a művészeti és az oktatási intézmények együttműködésében. A diákok kedvezményes, csoportos tárlatvezetéseken, műhelyfoglalkozásokon, konferenciákon vehetnek
részt, és az alkalmi kiállítás-látogatásokon felül akár múzeumi bérletet
is igényelhetnek. Kihelyezett tanórák keretében nemcsak a művészettel
ismerkedhetnek a tanulók, de az elképzelések szerint egy-egy interaktív
magyar-, történelemóra, vagy akár kémiaóra is zajlódhat a múzeum falain belül. Ez utóbbin például a múzeum restaurátorai tárnák fel a festékek, a festővásznak öregedési folyamatait, a konzerválási eljárások
titkait. De jó beszédfejlesztő lehet a nyelvóra is a kiállítótérben, ahol a
kiállított művekről angolul, franciául, németül társaloghatnak a diákok.
Az érdekes és szórakoztató edukációs programok jóval hatékonyabban
mélyítik el az ismereteket, mint egy átlagos tanóra az iskolában. A múzeumpedagógusok segítenek a tanrendhez illeszteni a foglalkozásokat
és rugalmasan igazodnak az iskolák igényeihez.
Szentendre egyedülállóan gazdag kiállítási-anyagokkal rendelkezik. Az
elmúlt három évben több mint 100 klasszikus és kortárs kiállítás nyílt
a városban. Az országos viszonylatban is kiemelkedő tárlatokat, mint
például a nemrég nyílt Vajda-kiállítást nem érdemes kihagyni, hiszen
csak ritkán látható ilyen átfogó tárlat. A múzeum és az iskolák között
születő együttműködési program célja nem feltétlenül az, hogy műértőket neveljenek, sokkal inkább friss gondolkodású művészetszeretőket, akik itthon vannak a városban, s azon belül a múzeumban is.

Március 8-án az Izbégi általános Iskolában rendezték meg Szentendre
Térségének Népdalversenyét. Intézményünk tanítványai Kádár Krisztina és Dömény Krisztián zenetanárok felkészítésével, valamint citerakíséretével készültek fel a megmérettetésre. A 3. és 6. osztályos
tanulóink – Varga Laura és Anita, Lakatos Amanda, Haraszti réka,
Bákonyi Bence, Gubányi Vivien és Tamás- csoportos előadása elnyerte
a zsűri tetszését, és a sok elismerő szó mellett ezüst minősítést hozhattak el.
Ezzel párhuzamosan zajlott a mesemondó verseny is, ahol két tanulónk, Braun Bence és Czenkár Péter szerepelt. Péter különdíjat kapott,
amely elismerést az életvidám előadásmódja miatt nyert el. A meséket
tanárukkal, Váradi Judittal tanulták meg, aki hasonlóan, mint Kádár
Krisztina, elismerő oklevelet kapott felkészítő munkájáért.
Köszönettel tartozunk a szép fellépőruhákért a reformárus Gimnáziumnak, mert tanítványaink remek teljesítményét kiemelte a gyönyörű
népviselet is.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
CHáZár ANDráS EGyMI BárCZI GUSZTáV TAGINTéZMéNyéNEK
TANULóI éS FELKéSZÍTŐ TANárAIK

„Jártunk lenn a kéklő duna
parton”

a Kossuth lajos Nyugdíjas Klub magyarnóta műsort rendez a
Hamvas Béla pest megyei Könyvtár színháztermében (pátriárka
u. 7.) április 27-én, szombaton 15 órai kezdettel.

A műsorban fellépnek: éliás Tibor, Fejős Jenő, Kádár Zsuzsa, rácz
Dóra, Szabó Lajos, Kapi Gábor és a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub
Ezüstfény együttese. Kísér: oláh Albert és oláh Kálmán cigányzenekara. Műsorvezető: Pölös János, szerkesztő: Kapi Gábor,
rendező: Horváth Jenőné.
Belépőjegyek rendelhetők a 06-26/315-508; 06-20/954-1093, telefonszámokon, illetve megvásárolhatók a helyszínen az előadás
előtt 2000 Ft-os áron.

ismét a Ferences Gimnázium
csapata nyert a mep-en
2019 | március 25.

OKTATÁS

a 2019. március 19-i záróprogrammal véget ért a modell európai parlament (mep) xvii.
Nemzeti ülése székesfehérváron. csaknem száz, az ország számos pontjáról érkezett
középiskolás modellezte az európai parlament működését egy héten keresztül bizottsági és plenáris üléseken, vitákon.

A Ferences Gimnázium csapata tizenegyedik éve hagyományosan a dobogón végez, így idén is, az összesített
pontszámok alapján az első helyezést
érték el. Kocsis Gergő 11. osztályos
tanuló az egyéni első helyet szerezte
meg, de az első 10-ben további két ferences diák szerepelt: Káldy Anna és
Kovács-Hélisz robin, emellett Nagy
Kincső nemzetközi kiküldetést nyert,
míg Szilágyi Marcell a legjobb záróbeszéd díját kapta meg, a legjobb bizottsági elnök pedig Pál Péter lett.
A versenyről bővebben: https://szentendre.hu/ismet-a-ferences-gimnazium-csapata-nyert-a-mep-en/

Bemutatkozik az apátkúti erdei általános
iskola és Komplex művészeti program
visegrád, mátyás király utca 96.

„Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a
munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát,
hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Az Apátkúti Erdei általános Iskola és Komplex
Művészeti Program a Dunakanyar festői környezetében, az Apátkúti-völgyben húzódik. A
nyolcosztályos általános iskola a NAT alapján
működik, mégis különleges és kivételes. Lényeges elem a természetszemlélet, az ökológia, a fenntarthatóság, a felelősségteljes
gondolkodásra nevelés. A tanítás kilenc órakor kezdődik. Hétfőnként a sport és múzeumpedagógiai foglalkozások uralják a terepet.
Ezen a napon tanulóink lovagolnak, síelnek,
korcsolyáznak, judóznak, vagy műveltségi túrákon, alternatív rajzórákon vesznek részt.
Kedd, szerda, csütörtök a közismereti tantárgyaké. Pénteket a művészeti foglalkozások
építik fel: festészet, kerámia, ének, drámapedagógia formájában, mely tudást neves művészek adnak át. Idén indítottuk színházi
projektünket: ebben a Szép Ernő Színház rendszeresen tart előadásokat és foglalkozásokat
tanulóinknak iskolánk Alapítványának a támogatásával.
Kihasználva a különleges környezetet, projektoktatás keretében madarászattal, kertészettel,
ökológiával, hagyományéltetéssel is foglalkozunk. Diákjaink közvetlenül ismerkedhetnek
meg az odúkészítés rejtelmeivel, az íjászattal,
erdei környezetük rendbentartásával. Saját kis
állatkertünkben ők gondozzák malacainkat,
nyulainkat, szárnyasainkat, kecskét, bárányt,

tehát lehetőség van a valós, életszerű állatgondozásra.
osztályaink kislétszámúak, ezért meg tudjuk
valósítani a személyre szabott, differenciált
oktatást. Közvetlen, barátságos és természetes légkört biztosítunk a nálunk tanuló diákoknak, ugyanakkor következetesen, magas
színvonalon képezzük őket.
Tanári karunk igen jól képzett, több szakvizsgával, több diplomával rendelkező és elhivatott kollégából áll.

A tankönyvkínálatból a Mozaik család könyveit használjuk. 2019. április 6-án (szombaton) iskolánkban 9.00–12.00 óra között
játékos, képességekről árulkodó foglalkozásokat tartunk leendő elsőseinknek.
Újonnan érkező, magasabb évfolyamra jelentkező tanulóinkat egy teljes hétre várjuk a már
működő csoportjainkba tudásuk, motiváltságuk megismerésére.
Szeretettel várjuk gyermekeiket!
AZ ISKoLA éS AZ ALAPÍTVáNy VEZETéSE
éS TANárI KArA
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„a cselekmény a jellem”
– Tegzes lászló életére
emlékezve
VÁROS

A legjobban az a kép fogott meg, hogy kortól függetlenül milyen sokan
küldtek Laci barátomat búcsúztató gondolatokat a neten. Kortól függetlenül emlékeznek, ami a legjobban mutatja, hogy a ﬁatal korosztálytól az idősekig, barátoktól polgármesterig mindenkiben mély
érzelmeket keltett Laci bácsi, Laci barát, Apa elmenetele.
rövid válogatás az emlékezőktől:

– Apa, Öcsi, Laci, Nagyapa, Laci bá’ hiányzol.
– Egy egész generációnyi „kis cserkész” őrzi ŐT a szívében!
– Nem volt olyan kollégája, aki ne tisztelte, becsülte volna. A belső nyugalma bámulatos volt! Hiányozni fog!
– Egyszer elmesélte nekem, hogy Tegzes nagyapa milyen jó fej volt:
mikor utazott, minden nap küldött haza egy képeslapot, mindig egy
másik gyerekének címezve. Nagyon tudta, milyen egy jó apa.
– Kiváló ember, kiváló kolléga, példamutató Apa – én így emlékezem.
Ezek a rövid gondolatok jellemzik életútját. Volt szerencsém vele dolgozni, először mint ügyfél, amíg a Szentendrei Polgármesteri Hivatalban dolgozott, majd mint kolléga a Magyar Közútnál. Ügyfélként a
legmagasabb szintű hozzáértés és segítőkészség fogott meg, kollégaként ugyanez az érzés – kiegészítve azzal a bizonyossággal, hogy
az általa intézett ügyek mintául szolgáltak az ügyintézők számára. Ez
a képessége hamarosan feltűnt a hivatalnoki sorban, és gyorsan elcsábították, hiszen máshol is szükség volt kiváló szakemberekre.
A hivatalnoki folyosónkat, én az irodámat az Ő otthonról hozott térképeivel, lenyomataival díszítettem, melyekre, ha ránézek, büszkeség fog
el, hogy ilyen nagyszerű emberrel dolgozhattam együtt.
rozi lányom párja, Tamás a Tegzes család fogadott sokadik gyermekének számít. Ebből is eredően sokszor szóba került közöttünk a Laci
bá’, hogy és miként van, éppen mit farigcsál?
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Később többen elhagyták a szentendrei hivatalt, köztük Laci és én is.
Egy-két évvel később azonban mi ketten már ismét egymás mellett dolgoztunk, ezúttal a Főpolgármesteri Hivatalban. Nagyon jó visszagondolni arra az időszakra, Lacinál kellemesebb, segítőkészebb, okosabb
kollégát el sem tudok képzelni. Hálás vagyok a sorsnak, hogy egy ilyen
jó emberrel dolgozhattam együtt.

Laci azonban nem csak jó kolléga volt, hanem nagyon jó barát is. Már
húsz éve, hogy magánemberként is rendszeresen összejöttünk hatan
– volt szentendrei kollégák –, és megosztottuk egymással az örömeinket és gondjainkat. Most már hatból csak négyen maradtunk, Laci
előtt távozott Németh Gábor volt szentendrei polgármester az élők sorából és a mi kis társaságunkból. Mindannyiunknak nagyon fog hiányozni Laci személye, csendes humora és végtelen jó EMBErSéGE.
Amíg élek, emlékezni fogok Lacira, őt nem lehet elfelejteni! Ha példaképet lehet állítani a ﬁataloknak, akkor ő lehet az!
KoVáCSHáZyNé F. GyÖrGyI

Akire így lehet emlékezni, annak bizonyosan szép élete is volt, de ezt
a titkot már örökre magával viszi.
Nyugodjék békében!
HorVáTH FrIGyES

Tegzes Lacira nagyon sok szeretettel és nagy tisztelettel gondolok.
Ismeretségünk kis híján harminc éves.

A rendszerváltás után ismerkedtünk meg úgy, hogy a szentendrei Polgármesteri Hivatalba kerültem dolgozni, ahol ő már régóta tevékenykedett, és ott a főnököm lett. Nagyon jó munkakapcsolat alakult ki
közöttünk és a többi kolléga között is. Ennek alapja Laci végtelen becsületessége, tisztessége, embersége, jó kedélye és jó humora volt. A
jó munkahelyi légkörben a nehéz ügyeket is könnyebb volt megoldani.
Sokat kívánt az emberektől, de ő még többet nyújtott, mindig teljes erőbedobással dolgozott, és csak jó példát mutatott.

rövidített útvonalon jár
a H5-ös Hév esténként
március 25-29. között

pótlóbusz jár esténként a H5-ös Hév helyett
szentendre és Békásmegyer között március
25-29. között vágánykarbantartási munkák
miatt – közölte a Budapesti Közlekedési Központ. a vonatok 20 óra után csak a Batthyány
tér és Békásmegyer között közlekednek.
Március 25-29. (hétfő-péntek) között a H5-ös
HéV este 20 óra után rövidített útvonalon, a
Batthyány tér és Békásmegyer között közle-

kedik. Szentendre felé pótlóbusszal utazhatnak tovább, amelyre Békásmegyeren a 160-as
busz felszállóhelyén, Szentendrén a távolsági
buszok végállomásán, a 8-as kocsiállásnál
lehet felszállni, a két végállomás között pedig
a 943-as éjszakai busz megállóiban áll meg.
Pomázon Békásmegyer irányába a Volánbusz
pályaudvaron lehet felszállni a pótlóbuszra. A
pótlóbusz útvonala és megállóhelyei térképes
felületen is nyomon követhetők a BKK FUTár
alkalmazásban.
A HéV-pótlás időszakában Békásmegyeren a
160-as buszra a 960-as éjszakai buszjárat
Móricz Zsigmond körtér irányú megállójában
lehet felszállni.
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space – deim-fotók a moziban

SPACE címmel nyílt meg Deim Balázs fotókiállítása a P'Art Moziban
2019. március 14-én. A fotótárlatot Vincze ottó képzőművész, „égboltos” nyitotta meg rendhagyó visszaszámlálással. A kiállítás április
9-ig tekinthető meg a moziban.

HaTároN TÚli irodalmi mŰHelyeK
a maNK GalériáBaN

VENDéGÜNK A SZéKELyFÖLD KULTUráLIS FoLyóIrAT
MEGHÍVó

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonproﬁt Kft.
tisztelettel meghívja Önt és kísérőit a
Magyar irodalom határon túlról
Bepillantás egy erdélyi szerkesztőség munkájába
című irodalmi estjére
2019. március 29-én, pénteken, 18 órakor
a MANK Galériában.

KÖSZÖNTŐT MoND
Tardy-Molnár Anna, a MANK Nonproﬁt Kft. ügyvezetője

KErEKASZTAL-BESZéLGETéS réSZTVEVŐI
Lövétei Lázár László, József Attila-díjas költő,
a Székelyföld főszerkesztője
Fekete Vince, József Attila-díjas költő, a Székelyföld szerkesztője
Molnár Vilmos, József Attila-díjas író, a Székelyföld szerkesztője
AZ EST MoDEráTorA
Mirtse Zsuzsa, a MANK Nonproﬁt Kft. művészeti tanácsadója
KÖZrEMűKÖDIK
Szokolay Dongó Balázs, Artisjus-díjas és Prima-díjas zenész
HELySZÍN
MANK Galéria, Szentendrei régi Művésztelep
2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.
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programok
KiállÍTás
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

március 31. vasárnap 11:00–18:00
FiNisszázs
tárlatvezetésekkel, kerekasztal-beszélgetésekkel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal a Világok között és a
„Mégis legyen kiállítás…” kiállításokhoz
kapcsolódóan
részletes program:
www.muzeumicentrum.hu.
Belépőjegy: 1400 Ft, gyerekeknek 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

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
március 28. csütörtök 18:00
puBliKus maGáNüGyeK
A 90-es évek művészete magyarországi
magángyűjteményekben
Megnyitja: Tatai Erzsébet
művészettörténész
Kurátorok: Muladi Brigitta, Schneller
János
Megtekinthető május 12-ig, kedd–vasárnap 10.00–17.00
április 5. péntek 18:00
zárás uTáN – „Nem láToK
a szememTől”
Művészeti foglalkozás felnőtteknek a
Publikus magánügyek kiállításon.
Belépőjegy: 1000 Ft
A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu
április 14. vasárnap 17:00
TárlaTvezeTés
Kozák Gábor műgyűjtővel, a Godot
Galéria vezetőjével és Bukta Imre
képzőművésszel
Belépőjegy: 1400 Ft

április 26. péntek 17:00
FÖld NapJa alKalmáBÓl
reNdezeTT KiállÍTás
Megtekinthető május 5-ig

március 27. szerda 11:00
reNdHaGyÓ szeNior szerda
Hogy épül egy kiállítás?
Mik az utolsó simítások?
Kurátori vezetéssel bepillantást
nyerhetünk a Publikus magánügyek
című tárlatba
Belépőjegy: 600 Ft

április 27. szombat 17:00
TárlaTvezeTés
Tóth árpád műgyűjtővel, a Neon Galéria
vezetőjével és Káldi Katalin képzőművésszel
Belépőjegy: 1400 Ft

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

április 6. szombat 17:00
WaNTed
– Czóbel elveszett művei tárlatának
francia hangulatú megnyitó előadása
Barki Gergely kurátorral, orbán Bori
énekesnővel és Pánczél Kristóf
zenésszel
A programon való részvétel ára: 1400 Ft
A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu
A megnyitó az Újragondolt Czóbel 3.0.
című kiállítás ﬁnisszázsa is egyben
Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
KmeTTy JáNos – az ÖrÖK Kereső

április 14. vasárnap 10:00–13:00
miNdeN eGész elTÖrÖTT
– KuBiszTiKus ÖNarcKép
Családi nap és workshop
Belépőjegy: 500 Ft (7 év alattiak egy
kísérőjének ingyenes).
április 16. kedd 17:00
KuráTori TárlaTvezeTés
BodoNyi emőKével
Belépőjeggyel látogatható

Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György utca 1.
április 11. csütörtök 18:00
Kovács marGiT, a duNa
KirályNőJe
Új állandó kiállítás
Kurátorok: Eged Dalma, Szilágyi Zsóﬁa
Júlia
MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
szeNTeNdréTől
marosvásárHelyiG
Aknay János művei a Szepessy-gyűjteményben
Megtekinthető március 31-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 óra között
reök-palota
Szeged
Magyar Ede tér 2.
éGi és FÖldi GeomeTria
Aknay János Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész életmű-jellegű
kiállítása 70. születésnapja alkalmából
Megtekinthető április 28-ig
Apáti Galéria
Kertész u. 10.
apáTi aBKarovics Béla FesTőmŰvész emléKKiállÍTása
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között
Collegium Hungaricum
Bécs
Hollandstrasse 4.
Barcsay mesTer és TaNÍTváNyai
Vándorkiállítás Barcsay Jenő, Deim Pál,
Balogh László és Konok Tamás
műveiből
Megtekinthető április 19-ig
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ELŐADáS

előadás

HB Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.

március 27. szerda 18:00
apa aKadémia 3/5
Ketten Háromfelé. Válás gyerekkel. Előadás, könyvbemutató, dedikálás
Előadó: Deliága éva gyermekpszichológus, integratív gyermekterapeuta, a Ketten háromfelé című könyv szerzője

Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz

március 29. péntek 18.00
Nepál - sáTorBaN
a NyolcezreseK KÖzÖTT
Varga Gábor utazó vetítettképes előadása

április 12. péntek 18.00
selmecBáNya-soproN. az erdész, BáNyász, KoHász FőisKolai HallGaTÓK HelyTállása,
derŰs-BorÚs diáKéleTe TriaNoN
ideJéN
Gál Péter népművelő előadása
április 26. péntek 18.00
Kuril-sziGeTeK, a KeleTi viláG
véGe
Kőrösi Tibor utazó előadása

május 3. péntek 18.00
„Ne HaGyJáToK a TemplomoT…”
Miklósvölgyi János festő előadása

DMH Barlang
Duna korzó 18.
április 2. kedd 19.30
BorBély mŰHely JazzKluB
Mihály Borbély – szaxofon, fúvós hangszerek
Tálas áron – zongora
Horváth Balázs – bőgő
G. Szabó Hunor – dob
Belépő: 1200 Ft, diák/nyugdíjas: 1000
Ft

április 5. péntek
21.00: papaver cousiNs
22:00 plaToN KaraTaev
Belépő: 1000 Ft

április 9. kedd 19.30
ciTera JazzKluB
Vendég: Zajnal
Kovács Gábor – erdélyi furulya, citera,
doromb
Moldván Zsolt – cajon
Schneider róbert – basszusgitár
Tamás Boldizsár – citera
A belépés ingyenes
április 12. péntek 19.00
GÖrÖG TáNcHáz
Zenél az Akropolis Compania

április 13. szombat 21.00
müller péTer sziámi
aNd FrieNds!
Müller Péter Sziámi – ének, dalszövegek
Kirschner Péter – zeneszerzés, gitárok,
vokál
Varga orsolya – billentyűs hangszerek,
vokál
Angler ákos – dobok
Winterverber Csaba – basszusgitár
Belépő: 2500 Ft
ZENE

KoNcerT

Városháza
Városház tér 3.
március 26. kedd 18.00
mŰvészTaNároK HaNGverseNye
és a leveNTe-dÍJ áTadása
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola művésztanárai hangversenye Vujicsics Tihamér születésének 90. évfordulója
alkalmából. A program keretében adják
át a Levente-díjat
Vendég: a Vujicsics Együttes
HB PMK
Pátriárka u. 7.
április 27. szombat 15.00
„Jártunk lenn a kéklő Duna parton”
maGyarNÓTa déluTáN
A műsorban fellépnek: éliás Tibor, Fejős
Jenő, Kádár Zsuzsa, rácz Dóra, Szabó
Lajos, Kapi Gábor és a Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klub Ezüstfény együttese.
Kísér: oláh Albert és oláh Kálmán cigányzenekara. Műsorvezető: Pölös
János, szerkesztő: Kapi Gábor, rendező:
Horváth Jenőné.
Belépőjegyek rendelhetők: 06-26/315508; 06-20/954-1093
Megvásárolhatók a helyszínen az előadás előtt
Belépő: 2000 Ft

mozi

mozi

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

március 25. hétfő
16.45 EGoN SCHIELE- A HALáL éS
A LáNyKA (110’)(12) életrajzi ﬁlm
18.45 Jó ESTéT Mr.WALDHEIM
(93’)(12) f: Kurt Waldheim
20.25 CoLETTE (111’)(16)
- életrajzi ﬁlm f: Keira Knightley

március 26. kedd
16.30 AZ A NAP A TENGErPArToN
(110’)(12) f: Saoirse ronan és Billy
Howle
18.30 CSoDáLAToS FIÚ (112’)(16)
LéLEKMoZI SoroZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.30 Jó ESTéT Mr.WALDHEIM
(93’)(12) f: Kurt Waldheim

2019 | március 25.
március 27. szerda
16.00 APró MESéK (112’)(16)Szász Attila ﬁlmje, f:Szabó Kimmel Tamás és Kerekes Vica
18.00 CSALáDI BUNyó (108’)(16) szívmelengető, elmés vígjáték
20.00 EGoN SCHIELE- A HALáL éS A
LáNyKA (110’) (12) életrajzi ﬁlm
március 28. csütörtök
15.00 DUMBó (130’)(6)
17.15 A MűVéSZET TEMPLoMAIMoNET éS VIZILILIoMAI (80’) (12)
18.40 EGy FIÚ HAZATér (104’) (16) f:
Julia roberts
20.30 TÚLToLVA (95’)(16)f: Matthew
McConaughey
FrANCIA FILMTAVASZ
március 29 - április 3-ig

március 29. péntek
16.45 A VILáG GyENGéD KÖZÖNyE
(100’)(16) A cannes-i fesztivál programjából
18.30 yAo (104’) (12E) - a ﬁlm után
Csákvári Géza beszélget 2 szentendrei
diákkal
20.20 BAZI NAGy FrANCIA LAGZIK 2.
(99’)(12) A Verneuil család visszatér!
március 30. szombat
14.30 ASTErIX: A VAráZSITAL TITKA
(83’)(6)
16.00 KEZEDBEN A SorSoD (106’)(12)
(utána Muszatics Péter beszélgetést
vezet)
18.00 CSAK A BAJ VAN VELED!
(108’)(16) krimi-vígjáték
20.00 PAJZáN KIVáNCSISáG (123’)(16)
francia kosztümös, erotikus dráma

KULTÚRA
március 31. vasárnap
14.00 ASTErIX: A VAráZSITAL TITKA
(83’)(6)
15.30 SZAVAK NéLKÜL (100’)(12) vígjáték, f:Fabrice Luchini
17.15 BAZI NAGy FrANCIA LAGZIK 2.
(99’)(12) A Verneuil család visszatér!
19.10 SZABADÚSZóK (122’)(16) vígjáték
április 1. hétfő
16.00 CSAK A BAJ VAN VELED!
(108’)(16) krimi-vígjáték
18.00 SZABADÚSZóK (122’)(16) vígjáték
20.15 BAZI NAGy FrANCIA LAGZIK 2.
(99’)(12) A Verneuil család visszatér!

április 2. kedd
16.45 éLETEM érTELMEI (99’)(12) - apa
és gyermekei
18.30 EGy orSZáG, EGy KIráLy
(121’)(12) CINEBooK
SoroZAT(DunaP’Art Filmklub)
20.35 SZTráJK A GyárBAN (113’)(16)
A cannes-i fesztivál versenyprogramjából
április 3. szerda
16.15 SZTráJK A GyárBAN (113’)(16)
A cannes-i fesztivál versenyprogramjából
18.15 A VILáG GyENGéD KÖZÖNyE
(100’) (16) A cannes-i fesztivál programjából
20.00 éLETEM érTELMEI (99’)(12) apa és gyermekei

21

22

Japán karatésok szentendrén!
SPORT
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március elején a Testnevelési egyetem meghívására, kapcsolatfelvétel céljából magyarországra érkezett az international Budo university
karate delegációja. a küldöttséget Takamasi arakawa 6 danos mester vezette, tagjai fekete öves japán egyetemisták voltak.

A programjukban szerepelt a magyar karate
egyesületek meglátogatása és közös edzések
is. Hosszas egyeztetéseket követően, elismerve a szentendrei Piramis Sportegyesület
Wadokai karate szakosztályának munkáját
március 7-én Szentendrére látogatott a mester és öt tanítványa. A japán karatékák részt
vettek a Piramis SE haladó ifjúsági csoportjának edzésén, melyet Tóth Attila, az egyesület
elnöke és karate szakosztályának vezetője
tartott. Nagyon jó hangulatú edzés volt, melyen lehetőség nyílt a kisebbek számára is,
hogy japán karatésokkal gyakoroljanak. Az
esti haladó felnőtt csoport edzését Takamasi
Arakawa mester tartotta: először alaptechnikákat oktatott, majd küzdő technikák következtek. Az edzés végén közös vacsora adott
lehetőséget a mesterek és tanítványok közötti
beszélgetésre.
Március 8-án a Wadokai Karate Szövetség válogatott versenyzői (Szentendréről négyen)
mérettették meg magukat a japán versenyzőkkel, a fekete öves edzők részére pedig
Arakawa mester tartott szemináriumot.
Összességében nagyon hasznos edzéseken
vehettek részt karatésaink. Az egyesület ezúton is köszöni mindazoknak a munkáját, akik
segítették a látogatás lebonyolítását.

Gerlai dáNiel 6.
az orszáGos diáKolimpia
dÖNTőJéBeN

az elmúlt 40 év legjobb szentendrei pingpong utánpótlás eredményét érte
el Gerlai dániel az országos diákolimpia döntőjében Karcagon. dani a döntőben pest megyét képviselte, és a hatodik helyen végzett.

A 2019-es Asztalitenisz Diákolimpiára 3000 feletti nevezés érkezett 3 korosztályban. Az igazolt és nem igazolt versenyzők számos körzeti és megyei
fordulóból kerülhettek az országos döntőbe. A február 14-i karcagi döntőben
Pest megyét Gerlai Dániel képviselte. Dani már tavaly is bizonyított, hiszen
egy éve már a top10-ig menetelt, de már akkor is sejtettük, hogy az inﬂuenza
is „besegített”. Idén egészségesen, kiváló formában várta a döntőt, és még
tovább jutott. A négy közé jutásban Kishegyi ákos, a jelenlegi országos iﬁ
ranglista 7. helyezettje állította meg.

TóTH ATTILA
PIrAMIS SPorTEGyESÜLET

az érték-őr Kft. biztonsági szolgálata,
szentendre és környéke területére új kollégát keres
járőr munkakörbe!

Csapatunkba keresünk olyan tapasztalt és gyakorlott személyés vagyonőr végzettséggel rendelkező kollégát, aki gyakorlott
gépkocsivezető, jó kommunikációs készséggel rendelkezik,
odaﬁgyel a részletekre és erről tájékoztatja is a megfelelő kollégákat. Könnyen tanul és jól alkalmazkodik az adott szituációkhoz, amivel járőrszolgálat teljesítése során találkozhat.

Feladatok:
- A szolgálatváltás tárgyát képező eszközök átvétele/átadása
valamint kezelése
- Kapcsolattartás a diszpécser kollégákkal
- riasztási helyszínen a szükséges intézkedések
végrehajtása, és a diszpécser kolléga részletes
tájékoztatása
- A műszaknapló áttekinthető, pontos vezetése
- Kockázatelemzés készítése a vonatkozó szabályzat alapján
- Kapcsolattartás a gépjármű ﬂotta kezelőjével

Elvárások:
- Minimum Szakiskola vagy Szakmunkásképző
- ‘B’ kategóriás jogosítvány
- Személy- és vagyonőr végzettség
- Vagyonvédelmi területen szerzett tapasztalat előnyt jelent,
de nem feltétel
- Vagyonőri tanúsítvány megléte
- Járőrszolgálati tapasztalat előny, de nem feltétel

Amit kínálunk:
- 24/48-as munkarend
- nettó 900,-Ft/óra bérezés
- Formaruha, illetve egyéni védő, és egyéb felszerelések
- Fiatalos csapat

Jelentkezni lehet a 06704318144-es számon, vagy az allasajanlat5555@gmail.com email címen!
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adásvéTel

Szentendrén eladó évelő, nagyvirágú, télálló, víz- és tápanyagigényes kerti
mályvatő, gyökeres dugvány és mag.
Önkormányzatoknak bérbe adom 1 Ft/5
év/db áron gondozási szerződéssel. Tel.
(26) 300-767, este.
+ foto apromalyva

Szentendrén eladók: mederlap
10x60x40 cm és 10x40x40 cm; járdalap
6x40x40 cm, 1 köbméter sziklakerti
mészkő és murva; átereszcső (3 méteres, 3 cm vastag, átmérő 25 cm); zsaluanyag 60 nm, marmonkanna;
gázforrasztó készlet palackkal; új locsolóslag; elektromos varrógép (szovjet);
EU-fémrács; poliészter hullámlemez;
akasztós szekrény; kerti szerszámok.
Tel. (26) 300-767, este.

Almási Katalin készpénzért vásárol legmagasabb áron bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, csillárt,
hangszert, könyveket, porcelánokat,
csipkét, kitüntetést, régi pénzt, bizsukat,
borostyánt, varrógépet, törtaranyat,
szőrmét, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással, hétvégén is. Tel. 06-30-3089148.

Biliárdasztal eladó (3 golyó + tartozék).
ár megegyezés szerint. Tel. 06-20-7762873.

állásT KÍNál

Szentendrei ékszerboltba heti 2 napra
szakképzett vagy gyakorlattal rendelkező eladót keresünk. Lehet nyugdíjas
is! Tel. 06-30-949-9169.

A Szent András Katolikus általános Iskola és óvoda matematika-, magyar-, informatika-, technika-, rajz- szakos
pedagógusokat, valamint rendszergazdát keres a következő tanévre. Az önéletrajzokat a szentandras@gmail.com
emailcímre várjuk április 20-ig.

HIRDETÉS
Szentendrei irodánkba keresünk gyakorlattal rendelkező, részmunkaidős (4
órás) adminisztrátort. Elvárások: MS ofﬁce felhasználói szintű ismerete. Előnyök: angol vagy német nyelvtudás, SAP
alapismeretek. Jelentkezni írásban
lehet, önéletrajz megküldésével, az
alábbi e-mai címen:
bikszegi.katalin@emi-tuv.hu

Kőműves munkák elvégzésére keresek
építőiparban jártas, megbízható beugrós munkatársat. Tel. 06-30-341-3423.

eGészséG

érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

KiadÓ iNGaTlaN

Szoba kiadó terasszal. Tel. 06-30-3401392.

oKTaTás

Matematikából, magyar és német
nyelvű tankönyvekhez korrepetálást vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

réGiséG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, festményeket,
bronz tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csillárt,
6-12 személyes ezüst étkészletet,
tálcát stb., könyveket, régi katonai
kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot. Első vevőként a legmagasabb áron. Üzlet: Budapest, IX.,
ráday u. 6. Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

GáBor ESZMErALDA műgyűjtőnő –
múzeumok számára is – készpénzért
vásárol festményeket, bútorokat, ezüst-

tárgyakat, evőeszközöket, aranyakat,
szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan. Tel. 06-1-789-1693, 06-30-4003645.

szolGálTaTás

Szakképzett, tapasztalattal rendelkező
szobafestő vagyok, Tisztasági festéstől
kezdve akár az igényes festést, tapétázást gipszkarton-szerelést rejtett világítással is megoldjuk kollégámmal. Tel.
06-70-574-6575.
Tetőfedő-, bádogos- és ácsmunkák, valamint lapostetők szigetelése. Tel. 0670-578-1468.

Tűzifaszállítás behordással, felrakással
– megbeszélés szerint. Tel. 06-20-9940956.

Bitumenes vízszigetelés mesterfokon!
Lapos tetők, teraszok, mélyépítési munkák készítése bádogozással. Több mint
30 éves tapasztalattal. Tel. 06-70-4169321.
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.

Több éves tapasztalattal rendelkező LAKAToS műhelyünk szabad kapacitással
vállalja kerítések, kertkapuk és rendezvény eszközök gyártását, megﬁzethető
áron. érdeklődni: Bíró Márton, 06-20993-4445, lakatosmuhely@vibeti.hu

VILLANySZErELéS! áramszolgáltatói
ügyintézéssel. Biztonságtechnikai felülvizsgálatok. Elosztószekrények, vezérlések készítése. épületüzemeltetés,
karbantartás. Tari János, +36-20/3404763.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

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

üdülés

Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (3000
Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 06-20-4942550.

üzleT

Szentendre belvárosában, a Fő tértől
pár lépésre pinceétterem kiadó. Tel. 0620-437-1153.

eGyéB

olaszul beszélő nyugdíjast keresek
„olasz kapcsolatok” jeligére. A leveleket
a szerkesztőség címére (Péter-Pál u. 1.)
várom.
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HIRDETÉS

XXXIII. évf. | 6. szám

