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Díjátadás Szent István királyunk ünnepén

Szent István királyunk és a magyar államalapítás tiszteletére a Városházán rendezett városi ünnepségen Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Szakács Áron történész mondott beszédet, majd az ökumenikus kenyérszentelés után átadták a Szentendre Város
Díszpolgára díjat, illetve a Pro Urbe-díjakat. Szentendre Város Díszpolgára címet nyert el dr. P. Tóth Béla református lelkipásztor, az
idei év Pro Urbe-díjazottjai: Ivancsics Ilona színésznő, dr. Török Katalin helytörténész, művészeti író és dr. S. Nagy János gyógyszerkutató, műgyűjtő.
3. oldal

Nyárbúcsú: fesztivál a fesztiválban

A nyár utolsó hétvégéjén Szentendre már hagyományosan késő éjszakáig változatos művészeti, zenei, családi és gasztronómiai programokkal várja vendégeit. A kiállítások és vásárok mellett interaktív és nyitott műtermek, tematikus
séták, szabadtéri koncertek, színházi előadások, ﬁlmvetítések, gumikacsaverseny, borihlette- és hajós programok, valamint Fényfőtér és a Katonazenekari
fesztivál várja a látogatókat.
Részletes programok: 12-14. oldal
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VÁROS

SOS

104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

105 Tűzoltóság
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem):
(26) 500 017, (26) 500 018

107 Rendőrség (26) 502 400
Belváros: Koós ervin r. főtörzszászlós
(koose@pest.police.hu)
Pismány: Horváth Tamás r. törzsőrmester
(HorvathTamas@pest.police.hu)
Pannónia: Gáti lászló r. törzszászlós
(Gatil@pest.police.hu)
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós
(AntaliczF@pest.police.hu)
Püspökmajori lakótelep: Király Gergő r. főtörzsőrmester
(KiralyG@pest.police.hu)
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Europ’ Raid – jótékonyság több szinten

A Europ’ Raid elnevezésű francia diákcsapat megkeresésére igennel felelt a város,
és befogadta a jótékonysági céllal utazó ﬁatalokat.

Nem kis dologra vállalkozott a lelkes, 205-ös Peugeot-okkal utazó kis csapat, gyakorlatilag körbejárják európát, Franciaországból visznek iskolaszereket szegény vidékekre, a Balkánra.
Szállást menetközben az egymástól nagyságrendileg 500 kilométerre levő, különböző országokban található városokban jelöltek ki maguknak. Magyarországról Szentendrét keresték és találták meg.

Vízmű (27) 511 511
ELMŰ 06 40 383 838
Elmű hibabejelentő száma:
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
TIGÁZ (26) 501 100
T-HOME hibabejelentés 1412
Fűtőmű hibabejelentési telefonszáma
(26) 816 646

Városháza ügyfélszolgálati telefonszáma: (26) 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás
Hétfő
8:00-20:00
K-Sz-Cs
8:00-16:00
Péntek
8:00-13:00
Közterület felügyelet
munkanapokon: (26) 785 056
Hódiszpécser: 20-320-72-16

Polgárőrség
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
e-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
elnök: Simonyi zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák lászló +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István
Orvosi ügyelet
Bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-től másnap reggel 7 óráig,
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.

Gyógyszertári ügyelet
ÜGYeleTI Díj eSTe 9 óRÁTól 380 Ft
Hétköznap (a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9-óráig.)
este 9-órától ügyeletes:
hétfőn
Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u. 1. T: 500-248
kedden
Szent endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u. 4. T: 310-868
szerdán
Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u. 11. T: 505-779
csütörtökön Vasvári Patika
Szentendre, Sas u.10. T: 312-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy. u. 20. lidl mellett T: 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u. 33. T: 787-796
Vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13-ig
Szentendre, Sas u. 10.
T: 312-825
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Szentendre, Kálvária u. 33. T: 787-796
Vasárnap ESTE 9 órától Ügyeletes
Augusztus 30. Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u. 1. T: 500-248
Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: (26) 311-964

Állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig.
Munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849
Éjjel-nappal hívható: 06 30 415 9060
Árvácska Állatvédő Egyesület
06 20 571 6502

Gyepmester 06 20 931 6948

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

FoTóK: DeIM BAlÁzS

Tourinform Szentendre (26) 317 966

A jótékonysági felhívásra örömmel reagáltunk, és több helyi támogatója is akadt az eseménynek, amelyért ezúton is hálás köszönet a város részéről.
Mészáros János, a Pap-szigeti Kemping tulajdonosa ingyen helyet ajánlott fel a gyerekeknek,
a város által megvett alapanyagokból eckenberger zsolt főzött igazi magyar gulyást, és a
Jolanda Willemse elnökletével működő SzNKe Nemzetközi Kapcsolatok egyesülete süteményekkel várta a francia ifjoncokat. este jó hangulatú találkozó volt a kempingben, a vendégekkel az SzNKe tagjai beszélgettek, ismerkedtek a vacsora mellett.
Hogy miért is jó segíteni? Mert jó dolog hálás mosolyokat és köszönetet kapni, mert egy mosoly
kettőt csinál, mert ezzel példát mutatunk, mert Szentendre hírnevét így is öregbítjük, mert…
„Tovább is van, mondjam még?” – Szerintem nem kell.
Tolmácsolom mindenkinek a europ’ Raid köszönetét, és remélem, többször is visszajönnek még,
évek múlva már turistaként a saját gyerekeikkel, mert egy ilyen vendégszerető városba jó viszszajönni.
Kóbor Edit

2015. augusztus 24.

A LAP TÉMÁJA

Kenyérszentelés, díjátadás

Szent István királyunk és a magyar államalapítás tiszteletére a Városházán rendezett városi ünnepségen Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Szakács Áron történész mondott beszédet, majd az ökumenikus kenyérszentelés után átadták
a Szentendre Város Díszpolgára díjat, illetve a Pro Urbe-díjakat.

Áldott béke
a fügefa alatt
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DR. P. TóTH BéLA 1982-től a Szentendrei Református egyházközség lelkipásztora. Teológiát
és pszichológiát végzett, ez utóbbi szakterületen doktori fokozatot is szerzett. lelkipásztori
szolgálata mellett megalapította és vezeti a Református Telefon-lelkigondozást. A rendszerváltozás után az általa vezetett egyházközség 1999-ben elindította a Szentendrei Református
Gimnáziumot az egykori tűzoltósági épületben, ahol ma már 16 osztályban 490 tanuló tanul.
2009-ben az önkormányzat kérésére átvette a Villasori Tagóvodát (ma Szentendrei Református óvoda), ahol 4 csoportban 107 gyermeket nevelnek. Az igényesen felújított templom,
parókia, a kibővült gyülekezeti ház méltán nevezhető a műemléki városmag egyik díszének.
Az egyházközség a hitéleti és köznevelési tevékenység mellett jelentős rendezvényekkel gazdagítja a város kulturális életét, amelyeknek ugyancsak a lelkipásztor a legfőbb szorgalmazója.
Dr. P. Tóth Béla a városi közéletben is rendszeresen részt vesz. Aktív szervezője az évente
megrendezendő ökumenikus imahétnek is.

PRo URBE 2015: Ivancsics Ilona színésznő, dr. Török Katalin helytörténész, művészeti író és
dr. S. Nagy János gyógyszerkutató, műgyűjtő

IVANCSICS ILoNA az egész országban elismert színésznő, 2007-től alapította meg saját színházát, melynek művészeti vezetője. Nemzeti színházkultúránk értékeinek ápolásával és fáradhatatlan munkájával mára országos hírnevet szerzett színházi programot működtet
Szentendrén. A társulat műsorkínálata igényes, közösségformáló erejét bizonyítja a több mint
2400 klubtag.

DR. S. NAgy JÁNoS vegyész, gyógyszerkutató hazai és nemzetközi tudományos tevékenysége
hírnevet hozott a Semmelweis egyetemnek és Szentendre városának egyaránt. emellett párhuzamosan tevékenykedett a szentendrei művészet népszerűsítésén, az elmúlt 35 évben a
MűvészetMalom kurátora.

DR. TöRöK KATALIN társadalomtörténeti kutató, helytörténész, művészeti író negyedszázada fáradhatatlanul dolgozik városunk múltjának és képzőművészeti értékeinek feltárásán,
dokumentálásán. Hatodik éve tartó előadás-sorozatainak, közel kétszáz publikációjának mondanivalójával, élvezetes előadásmódjával tudatosan törekszik a szentendreiek minél szélesebb körének megszólítására, a város értékei iránti érdeklődés és felelősségvállalás
felkeltésére.
(Szakács Áron ünnepi beszéde honlapunkon olvasható: www.szevi.hu)

FoTó: PARASzKAY GYöRGY

SzENTENDRE VÁRoS DíSzPoLgÁRA 2015: dr. P. Tóth Béla református lelkipásztor

Dr. P. Tóth Béla 1982 novembere óta a
Szentendrei Református egyházközség
lelkipásztora, a leghosszabb ideje egyházi
vezető városunkban. Teológiát és pszichológiát végzett, ez utóbbi szakterületen
doktori fokozatot is szerzett. 1989-93 között a European Conference on Pastoral
Care and Counselling főtitkára, 1990-ben
a Columbia Theological Seminary (USA)
vendégprofesszora volt. Lelkipásztori szolgálata mellett megalapította és vezeti a
Református Telefon-lelkigondozást. Az
American Journal of Pastoral Counseling
(1994-2007) és a Spirituality in Mental Health (2007-) szerkesztő bizottságának
tagja. Az ELTE BTK Pszichológia Szakán
előadó 1995–2001. között.

FoTó: DeIM BAlÁzS

• Találkozásunkkor büszkén vezetett
körbe a szépen felújított templomudvaron
és kibővített parókián, melyet hamarosan
utódjának ad át. Úgy látom, felszabadultság és öröm sugárzik arcáról.

Számomra öröm, hogy méltó körülményeket
sikerült teremteni a parókián, így adhatom át
utódomnak. A templom 1748-ban épült, mellette ez a valamikori terményraktár állt, ahová
a tizedet hozták be egykor a hívők. 102 évvel
ezelőtt, amióta a református egyház kezelésébe került a templom, az épületet iskolává
alakították, majd a háború után, az iskolák
államosításakor lelkészlakást és gyülekezeti
termet alakítottak itt ki. ennek teljes körű műemléki felújítása és bővítése fejeződött most
be: födémcserével, új tetőzettel és hőszigeteléssel, három új tetőtéri szobával és fürdőszobával, tágas, amerikai konyhás nappalival, új
lelkészi hivatallal, nyílászárók és közművek
cseréjével.
(Folytatás a 4. oldalon)
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• Nagy váltás lesz a gyülekezet életében,
hogy harminchárom év után átadja a lelkészi teendőket…

Most, hogy már közelebb vagyok a hetvenhez,
úgy döntöttem, átadom a szolgálatot. Sokan
kérdezik, miért. erre a régi mondás érvényes:
„Addig kell menni, míg tízen kérdezik, miért
megy, nem pedig akkor, amikor százan kérdezik, miért nem megy már?” Augusztus 1-jétől
vonultam nyugalomba, most helyettes lelkész
tölti be tisztemet, amíg a presbitérium megtalálja utódomat. Ahogyan engem megszerettek,
bizonyos vagyok benne, hogy utódomat is
megszereti a gyülekezet. Családommal meghívásra érkeztünk előző szolgálati helyemről,
Budaörsről, ahol nyolc évet töltöttem, s a presbitérium most is a meghívásos lelkészválasztás mellett döntött. Valóban, a személyes
kapcsolat nagyon sokat jelent, a lelkész személye az a kapcsolódó pont, ami arra hivatott,
hogy egy magasabb rendű világnak a keresői
találjanak benne pásztort, vezetőt, aki segíti
őket lelki küzdelmeikben – előrehaladni, nemesedni, tisztulni. ez nagyon nagy felelősség.
Ahogy mondani szokták: „Ha egy óra elromlik,
az baj, de ha a toronyóra romlik el, amihez az
emberek igazítják órájukat, az nagyobb baj.”

• Mikor dőlt el, hogy a lelkészi hivatást választja?

FoTó: DeIM BAlÁzS

Édesapám református lelkész volt, és édesanyám is hívő asszony. öten voltunk testvérek,
akik közül egyedül én választottam így. eredetileg ﬁzikusnak készültem, reáltantárgyakból
voltam jó, de az érettségi előtt egy évvel, tizenhét évesen elhívást kaptam az örökkévalótól a szolgálatra. Úgy éreztem, ez a bibliai
mondat hozzám szól és vezérel: „Hirdesd az
igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben”. Sok mindent megbántam már életemben, de ezt a döntésemet soha. Szentendrei
szolgálatomban nagyon sok örömöm volt
abban, hogy a felnőttek, gimnáziumi vagy óvodás szülők közül sokan érett fejjel döntöttek
úgy, hogy gyülekezetünk igehallgatói, vagy teljes jogú, úrvacsorával élő tagjaivá lesznek, ami

VÁROS
annak is a záloga, hogy ők, ha lehet, még hitelesebben vagy még több szeretettel, odaadással próbálják továbbplántálni a keresztyén
hitet azokba az új generációkba, melyek nagyon sok hatásnak vannak kitéve ma.

• Mivel tölti majd ki a felszabadult időt?

Az egyházmegye legnagyobb gyülekezete a
szentendrei. A közösség nyolcszáz választójogú tagot számlál, ez körülbelül kétezer lélek.
Ha hozzávesszük a gimnázium ötszáz tanulóját és ezer szülőjét, az óvoda száz kicsijét kétszáz szülővel, akkor látható, hogy nagyjából
három és fél, négyezer ember életének ügyeiben voltam jelen szolgálattevőként. A gyülekezeti szolgálat terheit letéve könnyebben lélegzem, s bár nyugalomba vonultam, nem
adom át a tétlenségnek magamat – a tanítói
munkámat folytatom a gimnáziumban. Négy
osztályt tanítok hittanra, kettőt ﬁlozóﬁára és
vezetem a pszichológia szakkört. Minden
héten írok egy igehirdetést, mintha vasárnapi
istentiszteletre készülnék, ami a honlapomon,
a www.ptothbela.com-on olvasható. egyébként is szeretnék írni, éspedig olyan témákról,
amelyek mindenkit foglalkoztatnak, hívőket és
kereső embereket egyaránt. örülök annak,
hogy a kevesebb napi teher mellett foglalkozhatom ezekkel.

• A Szentendrei Református gimnázium
tehát szintén fontos pont az életében.

1999-ben indult az első osztály, s tizenkét év
múlva már a száz legjobb gimnázium között
voltunk az országban, a 957 középiskolából a
legjobb 10%-ban. Nagyon sokat köszönhetünk
feleségemnek, aki első igazgatóként hallatlan
hozzáértéssel, komolysággal, szigorral és szeretettel nagyszerű iskolát alkotott. Pro Urbedíjjal ment nyugdíjba, a város megbecsülte
igazgatói tevékenységét, de állami kitüntetést
is kapott, a Köztársaság Aranykeresztjével tüntették ki. Született pedagógus, és nem tudtuk
volna másképp kiépíteni és fejleszteni a gimnáziumot, ha nem ilyen szövetséget kapunk Istentől, hogy mi egymást megtaláltuk, és
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együtt tudtuk olyanná tenni az iskolát, ahogyan most sokan szeretik és megbecsülik.
Három felnőtt ﬁunk van, mindhárman a számítástechnika világában élnek, ketten közülük
már nősek. Két unokánk közül Ádámka hároméves, Sárika pedig nyolc hónapos – nagyon sok
örömünk van bennük!

• Az elmúlt évek alatt milyen változások,
fejlesztések zajlottak a gimnáziumban?

A szentendrei református iskola a két világháború között először az egyházközség tulajdonában lévő, Kossuth u. 3. sz. alatt működött
(ma Ferenczy Múzeum), később évtizedekig ez
volt a református polgári iskola leányinternátusa. A jelenlegi Petzelt József Szakképző
Iskola elődjét nyolctantermes református
iskolaként a református egyházközség építtette 1929-ben, a nagy világválság idején. A
rendszerváltozáskor el kellett dönteni, újraindítjuk-e az időközben – fél évszázadra – államosított iskolánkat, így a volt tűzoltóság
épületét igényeltük meg erre a célra, ahonnan
akkorra már a helyi rendőrkapitányság elköltözött, és az épület fele üresen állt. A teljes rekonstrukció helyett a város úgy döntött, átadja
az épületet az egyházközségnek, a tűzoltóság
számára pedig új laktanyát építtetett. Statikailag megerősítettük a teljesen lelakott, csatornázatlan, szigeteletlen épületet, minden ajtót,
ablakot ki kellett cserélni, a teljes fűtés- és villanyhálózatot, a vizesblokkokat felújítani és
hozzáépíteni egy új szárnyat és tornatermet.
Az iskola büszkesége még a tetőtérbe épült
négyszáz személyes kápolna, a gyönyörű, új
hangverseny-orgonával, ami nemcsak az áhítatok helyszíne, de egyben hangversenyterem
is. Negyedévente koncerteknek ad otthont,
legközelebb október 2-án lesz benne szép,
szimfonikus hangverseny a Budapesti Vonósok
vendégjátékával.

• Mit szeretne fejleszteni még az iskolában?

Jó lenne újabb szárnyat építeni, mert kicsit
szűken vagyunk, hiszen kezdetben egy nyolc-

2015. augusztus 24.
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• Tanárként mire a legbüszkébb?

Arra, hogy a tanítványainknak 95-98%-a
egyetemre, főiskolára kerül, és megállják a
helyüket a legjobb hazai oktatási intézményekben és külföldön is. A legelső osztályunkból mindjárt került egy református lelkész is,
aki ma már többgyermekes családapa és
nagyszerű munkát végez az egyik Pest környéki, városi gyülekezetben. Ugyanígy büszke
lehetek a rengeteg nyelvvizsgásunkra, akik az
érettségi előtt már középfokú, felsőfokú vizsgákat tesznek, sokan két, három nyelvből is.
Nagy előnye iskolánknak, hogy eCDl bizonyítványt szereznek tanulóink már az érettségi
előtt. A mi vizsgaközpontunkban szerzik meg
az oklevelet a város többi oktatási intézményének diákjai is.
A diákok lelki problémáikkal is gyakran fordulnak tanáraikhoz, hitoktatóikhoz, és örülök,
hogy sok olyan esetet tudunk magunk mögött
az elmúlt tizenhat évben, amikor összegubancolódott lelkű kamaszoknak tudtunk segíteni,
hogy megoldják életük aktuális problémáit. A
környékbeli reformátusságnak, bizonyos értelemben az egész Dunakanyarnak létrehoztunk
egy szellemi központot, ahova a szülők is szívesen jönnek rendezvényekre, előadásokra,
koncertekre. Büszkeségeink még az értékes
műalkotások, amelyekkel a legjobb szentendrei művészek gazdagították gimnáziumunk
épületét és udvarát.

• Említette, hogy a parókia terasza előtt
nem véletlenül dísze a kertnek a pergolára
futó szőlő és a fügefa.

Amikor harminchárom évvel ezelőtt ideköltöztünk, látván a hangulatos teraszt a 270 éves
épület templomra néző, déli oldalán, amely a
hideg szelektől védett, rögtön az jutott
eszembe: ide fügefát kell ültetni. A Bibliában,
az ószövetségben háromszor is olvasható az a
szép mondat, hogy „…ki-ki nyugszik az ő szőlője alatt és fügefája alatt…”, ami az idillnek, a
messiási kornak, a boldog társas életnek és áldott békének a jelképe. A füge mellé szőlőt is
ültettem – a mai napig bőven terem…

Sz. N.

„Szeretjük
és hiszünk benne,
talán ez a titka…”

• Ezzel elindult egy sikertörténet?

A közönség igazolta, hogy van erre igény, hiszen teltházzal mennek az előadásaink. Úgy
érzem, sikerült egy közösségformáló helyet
létrehoznunk, és minőségi színházi élményt
nyújtanunk. A visszajelzések tehát azt igazolták, hogy érdemes csinálni a nehézségek ellenére is.

• Milyen nehézségekkel kellett szembenézni?
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és egy négyosztályos tagozata volt az iskolának, amit fölfejlesztettünk két nyolcosztályos
évfolyammá, így most tizenhat teljes tanteremre van szükség, illetve csoportszobákra. A
minőségi, modern oktatás lehetőleg nem harmincfős osztályokkal, hanem kisebb csoportokban zajlik. A nyelvoktatást, az emelt szintű
matematika, emelt szintű történelem igényes
oktatását bontott csoportokban kell megoldani, hogy komolyabb eredményeket érjünk
el. De ne felejtkezzünk el a Református óvodáról sem, ahol nagyon áldott és szép munka
folyik. 2009-ben vettük át a várostól, s ezt is
teljesen újjá kellett építeni, mert bizonyos részei életveszélyesek voltak. Komoly bővítést,
hőszigetelést, statikai megerősítést, nyílászárók és közművek cseréjét igényelte ez az
épület is. A nagyszerű szakmai színvonala, felszereltsége és barátságos légköre sokak számára teszi vonzóvá a városban. Sokan a
gyermekeik kezét fogva, felnőttként indulnak
el innen lelki-hitbeli útjukon.

Ivancsics Ilona országszerte ismert színésznő: szerepelt az első magyar teleregényben, tagja volt a Budapesti József
Attila és a Soproni Petőﬁ Színháznak.
2007-től művészeti vezetője a saját színházának, mely mára országos hírű színházi
programot működtet városunkban.

• 25 éve él Szentendrén. Hogyan esett a
választása városunkra?

A pesti életet sehogy sem tudtam megszokni,
nagyon vágytam egy kertes házra. Gyakran jártam ki Szentendrére, a Teátrum előadásainak
is rendszeres látogatója voltam. Barátnőmmel
egyszer megnéztünk egy telket a Skanzen felé,
ahol korábban még sohasem jártam. egyből
beleszerettem a környékbe, a telken álló
három fenyőfába. Azóta is ott lakom.

• Bár korábban is részt vett a város kulturális életében, a városi rendezvényeken
láthattuk műsorvezetőként és fellépőként, igazgatója volt a Kulturális Központnak is, a helyiek ma mégis leginkább a
színház kapcsán ismerik.

Nyolc éve alapítottuk párommal, Sebők Péterrel a virtuális társulatunkat. országjáró színház
voltunk, meghívásokra mentünk az előadásainkkal. Végül, barátaink tanácsára elhatároztuk, hogy itt is elkezdünk valamit. Úgy
gondoltuk, ha már itt élünk, akkor a helyiek a
nyári Teátrum mellett az év többi hónapjaiban
is kapjanak minőségi és rendszeres színházi élményt. Ne kelljen Pestre utazniuk, és hogy
Szentendre ne legyen ún. alvóváros. öt éve
tart az együttműködésünk a Pest Megyei
Könyvtárral, amelynek a színháztermét béreljük. Az elején sokan mondták, hogy nem fog
ez sikerülni, mert korábban senkinek sem sikerült. Belevágtunk, és sikerült. Szeretjük és
hiszünk benne, talán ez a titka…

Tudjuk, hogy a PMK-ban nem teljesen ideálisak a körülmények: 70-es évekbeli a technikai
színvonal, amelyet folyamatosan pótolnunk
kell, elhasználtak a székek, amelyeket gyakran
javítunk saját költségen. Mindezt nem panaszképpen mondom, mert elfogadjuk a körülményeket, hiszen jó színházi előadást
bárhol meg lehet tartani. A kopottas környezetet ellensúlyozzuk azzal, hogy személyesen
és szeretetteljesen fogadjuk a nézőket. Nem
csak színészként szeretek a közönséggel találkozni. örülök, ha beszélgethetek velük, és
talán ők is örülnek, ha személyesen mondhatják el a véleményüket. előadás előtt is szólok a
közönséghez, mert fontosnak tartom, hogy
ebben az őrült és elmagányosodott világban
meg legyenek szólítva. Néha meglepetésekkel,
ajándékokkal is készülünk a lehetőségeinkhez
mérten, ezzel is szeretnénk megköszönni a nézőknek, hogy eljöttek.

• Mennyi munka van mindebben?

Sokat dolgozunk, sokszor erőnkön felül, de
mindig erőt adott számunkra az emberek lelkesedése, a pozitív visszajelzések. A társulatban mindannyian maximalisták vagyunk,
szerintünk ezt csak így érdemes csinálni. Sok
munka van abban, hogy az információ eljusson
mindenkihez, hogy a háttérben minden rendben legyen, hogy a színészek és a nézők is elégedettek legyenek. A nulláról indultunk,
családi vállalkozás volt, a ﬁam volt a ruhatáros, a premierfotós, én nem röstelltem szórólapozni, mert tudtam, hogy ez is hozzátartozik.
Volt, aki meg is jegyezte, hogy nem nagy karrier színésznőként jegyet szedni, de ezt én
nem így gondolom. Hűek próbálunk lenni Petőﬁ Sándor soraihoz: „Apostolok vagyunk / Az
erkölcs mezején”.

• Művészeti vezetőként milyen koncepció
alapján állítja össze a repertoárt?

Arra törekszem, hogy a saját előadásaink mellett vendégprodukciókat hozzunk, elsősorban
nem a fővárosból, hanem vidékről, sőt a határon túlról: Beregszászról, Komáromból, olyan
helyekről, ahova az emberek nem tudnak fél
óra alatt eljutni. Úgy tapasztaltam, hogy a közönségünk a magyar klasszikus és kortárs darabokat is nagyon kedveli, Molnár Ferenc,
Szép ernő, Sarkadi Imre, Jókai Anna és Hubay
Miklós műveit. Sokan kérik, hogy több vígjátékot hozzunk, amivel mindig meg is lehet tölteni a termet. Igyekszünk teljesíteni kívánságukat. De a mi feladatunk, hogy szűrők is legyünk, ezért igényes darabokat, drámákat is
bemutatunk. Nem akarunk rétegszínház lenni,
ezért kell, hogy széles repertoárunk legyen,
mint egy vidéki társulatnak. Azt keresem, hogy
a darabnak legyen tudat- és lélekformáló
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mondanivalója, ami felrázza, elgondolkodtatja
a nézőket. Sokat olvasok, keresem a megfelelő
darabokat, rengeteg előadást nézek meg, és
arra is ﬁgyelek, hogy lehetőleg olyan előadót
hívjunk meg, akinek van szentendrei kötődése.
Saját előadásaink bemutatóját pedig mindig itt
tartjuk, Szentendrén.
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Bár már van egy bázis közönségünk, akikre számíthatunk, a bérletes előadásaink is népszerűek, és van egy kialakult csapat magunk körül,
most sem sokkal könnyebb. Itt van az otthonunk, így már másnap kapom a visszajelzéseket, éppen ezért teljes erőbedobással kell
tenni a dolgunkat. Annak idején dr. Dietz Ferenc polgármester jóváhagyásával kezdhettünk dolgozni, boldog érzés, hogy a mostani
városvezetés is gyakran ott van az előadásokon, és hogy a hivatalból is sokan jönnek, mert
így látják, hogy milyen munkát végzünk.

• Hogyan fogadta a Pro Urbe-díjat?

Nagy örömmel. A díj egy komoly visszajelzés
számomra, és benne van a munkatársak, a színészek dicsérete is. Végtelenül hálás vagyok,
de mindez, amit elértünk, nem jöhetett volna
létre a közösség és a nézők támogatása nélkül.
ez arra kötelez, hogy csináljuk tovább, csináljuk még jobban. Ha lehetne egy kívánságom,
akkor azt szeretném, hogy Szentendrén legyen
egy korszerű, igényes színházterem. A közönség megérdemelné. ezért is érdemes folytatni
az eddigi munkát.
N. E.

Tudomány
és művészet
kéz a kézben

A városunkban élő dr. S. Nagy János vegyészkutató hazai és nemzetközi tudományos tevékenysége kevésbé ismert, sokkal
inkább műgyűjtőként ismerjük, hiszen
egyedülálló, a szentendrei művésztelepet
alapító festők alkotásaiból álló gyűjteményét már több alkalommal is bemutatta.

• ön országos viszonylatban is ismert műgyűjtő, hiszen három kiadványban is szerepel a neve, amelyek a magyarországi
műgyűjtőkről szólnak…

A gyűjtést mintegy 35 éve kezdtem. Szentendrei születésű vagyok, ezért érzelmi okokból is logikusnak tűnt, hogy azoknak a
művészeknek alkotásait gyűjtsem, akik 1926ban a Szentendrei Régi Művésztelepet alapították, és amely telep később – azt lehet
mondani – hazánk legjelentősebb művésztelepévé fejlődött, miután Nagybányát elcsatolták Trianon után. A nyolc alapító tagon kívül a
művésztelepre látogató, ott rövidebb-hoszszabb időt eltöltő festőktől is vannak művek a
gyűjteményben. Sokan megkérdezik, hogy
miért lettem műgyűjtő, de ez olyan, mintha
azt kérdeznénk valakitől, hogy miért lett sze-
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• Úgy látja, hogy a sok munkának mára
beérett a gyümölcse?

relmes. ez csak úgy, egyik pillanatról a másikra
jön, de bizonyos vagyok abban, hogy ez a szenvedély főképpen genetikai eredetű. A családom az itt élő művészek nagy részét jól
ismerte, anyai nagyapámnak pedig – aki évszázadokra visszamenőleg szentendrei eredetű – szintén volt hajlama a gyűjtésre. Ő,
mint élvonalbeli kisiparos, ismert személyiség
volt, sokat dolgozott a városnak a háború előtt
és után is.

• Tíz évig volt a Szentendre Művészetéért
Alapítvány kuratóriumának a tagja, ezalatt négy kiállítást rendezett a MűvészetMalomban.

2000-ben onódi Béla centenáriumi emlékkiállítását, 2004-ben pedig Deli Antal műveit egy
retrospektív kiállítás keretében mutattuk be.
2006-ban portrékat, csendéleteket és életképeket állítottunk ki „A festő műhelyében” címmel a művésztelep alapításától a napjainkig,
itt élő művészek alkotásaiból. A negyedik, vagyis a Jeges ernő és Rozgonyi lászló emlékkiállítás érdekessége az volt, hogy sikerült
bemutatni Jegesnek a – háború óta először –
„Bakócz Tamás bevonulása Rómába” című
nagyméretű (3x6 méter) képét, amely az esztergomi Keresztény Múzeum tulajdona, és
amelyet a művész Rómában, egyik ösztöndíjas
útja alkalmával festett.

• Milyen volt a visszhangja ezeknek a kiállításoknak?

ezek a kiállítások nagy publicitást kaptak. A
helyi és az országos sajtóban írások jelentek
meg és tévéinterjúk is készültek. A műbarátok
köréből – a vendégkönyvi beírások és személyes beszélgetések során – rendkívül pozitív
visszajelzéseket kaptam. „Végre egy olyan kiállítás, amit nézni lehet” – mondták, írták
sokan.

• Elősegítették a kiállítások a művészek
jobb elismertségét?

Igen. Életcélul tűztem ki, hogy népszerűsítsem,
illetve minél szélesebb körben megismertessem ezeket a művészeket és műveiket a nagyközönséggel és a műbarátokkal. elsősorban

azért, mert a hivatalos szakma nem beszélt
róluk. Agyonhallgatták őket, és inkább a később betelepült „modern, posztmodern,
avantgard” festőket reklámozták, akiknek festői kvalitása – véleményem szerint – alulmarad az alapítók tudásától. Ők nem absztrakt
képeket, hanem nagybányai és barbizoni mintára akartak festeni, a saját nyelvükön, a saját
kifejezésmódjaikkal. A kiállításokkal, a hozzákapcsolódó cikkek, kritikák révén sikerült
ugyan felhívni rájuk a ﬁgyelmet, de a szakma
továbbra sem preferálja őket, sőt, az elismertségük talán ma még rosszabb, mint a szocializmusban volt. örömömre szolgál viszont,
hogy az új Ferenczy Múzeumban berendeztek
egy helyiséget az alapító nyolcak műveiből.
Életem során sokat jártam és éltem külföldön,
kutatóvegyészként dolgoztam az egyesült Államokban. Természetesen nagyon érdekeltek
az ottani múzeumi anyagok is, és mindenhol
azt tapasztaltam, hogy nemcsak a modern
művek dominálnak. A művészeti alkotások minősége számít, nem pedig a politikai vagy a
személyes indíttatású vélemények.

• A MűvészetMalomban 2013-ban a Ferenczy Múzeum által rendezett „Emlékképek Szentendréről” című kiállítás híre
Németországba is eljutott…

Most októberben Ulmban nyílik egy kiállítás
gyűjteményem válogatott darabjaiból, amelynek előzménye, hogy az ulmi múzeum egyik
főmunkatársa látta az emlék-képek című kiállítást. Akkor felajánlotta, hogy szívesen kiállítanák az anyagot fél éves időtartamra a
Donauschwabisches zentral Museumban,
amelyre örömmel mondtam igent.

• Aki egy kicsit is ismeri önt, tudja, hogy
vesszőparipája Szentendre, s talán legkedveltebb témája, hogy milyen volt
régen a városunk.

Szentendre rendkívül szép, egyszerű, ódon,
középkori jelleggel bíró „meseváros” volt. Van
egy festményem Perrey Perron Fedortól, aki
1939-ben festette meg a várost a Duna felől. A
hegyekkel körülvett, középkori hangulatot
árasztó házak látványa lenyűgöző. Mindez
gyerek- és ﬁatalkoromban még látható volt,
amikor hajóval érkezve a Dunán, a Postás
strand utáni kanyarban felbukkant a város.
Sajnálatomra az elmúlt 30-40 évben a történelmi Belvárosban, a Szamárhegyen sok régi
házat lebontottak, és helyettük oda nem illő
épületeket emeltek. Bánáti Sverák József a
„Révész utca télen” című festményén még jól
láthatóak a Szamárhegy régi, kicsi házai. Meggyőződésem, hogy ha a mindenkori városvezetés nem engedi lebontani a régi, városképbe
illő házakat, hanem megóvja, vagy eredeti állapotukban helyreállítja, akkor Szentendre ma
a világörökség része lehetne. Burgenlandban,
a Fertő tó másik oldalán lévő Ruszt városában
az egész történelmi belvárost megőrizték eredeti állapotában. Az új épületek a városon kívülre kerültek, a belváros házait pedig építészetileg eredeti állapot szerint, négyzetcentiméterről négyzetcentiméterre állították
helyre, az épületek eredeti színeit is megtartva. Az eredmény: Ruszt ma a világörökség
része.
N. E.

2015. augusztus 24.

Átmenteni a múltat
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1990-ben felkértek a Szentendre és Vidéke
szerkesztésére. Nem lehetett nem élni a lehetőséggel! Akkor azt gondoltam, hogy csak átmenetileg függesztem fel korábbi munkáimat,
de nem így történt. oly annyira nem, hogy magánkiadásban önálló lapot is indítottam Ipszilon
néven. Szóval, pár évig az újság töltötte ki az
életemet. Voltam szerkesztője, olvasószerkesztője, rendszeresen jelentek meg cikkeim. ’96tól, amikor a Szentendre és Vidéke hetilappá
vált, állandó munkatársa lettem egy rendkívül
jó csapatban.

Dr. Török Katalin társadalomtörténeti kutató, helytörténész, művészeti író 1971 óta
él Szentendrén. Hatodik éve tart előadás
sorozatokat, közel kétszáz publikációja jelent meg. 2004-től tagja a MAoE művészettörténész-művészeti író szekciójának,
Szentendre Város Közművelődési Díját
2003-ban, Pest Megye Közművelődési Díját
2010-ben nyerte el.

• Közben a képzőművészet is egyre erősebb szerepet töltött be az életedben…

Édesapám, Török János festő, graﬁkusművész
volt, aki leginkább karikatúrái révén volt ismert,
kapcsolatom a képzőművészettel otthonról
ered. Úgy nőttem föl, hogy nap mint nap láttam, amint édesapám rajzolt, festett, rézmetszeteket, fametszeteket, ex libriseket készített.
Négyéves voltam, amikor már magával vitt egy
kiállításra a Nemzeti Szalonba. A néprajz iránti
érdeklődésemet a gimnáziumi osztályfőnököm
keltette fel, és már érettségi előtt egy évvel elmehettem nyári munkára a Néprajzi Múzeumba. ezzel el is dőlt továbbtanulásom a iránya.
A néprajz mellett történelem szakon végeztem
az elTe-n.

• Akadémiai kutatóként milyen témák foglalkoztattak?

Sok éven keresztül agrártörténettel és társadalomtörténeti kutatásokkal foglalkoztam, a 1819. századi parasztgazdaságok működésével.
Néprajzi gyűjtések és történeti források egymásra vetítésével bontottam ki a témákat. elképesztően archaikus állapotokat találtam
távoli, eldugott kis abaúji, zempléni hegyi falvakban a 60-as évek végén, amikor a szakdolgozatomat írtam. Baskó, Regécke, Mogyoróska
vidékén a domborzati viszonyok miatt nem alakulhattak téeszek, itt nem lehetett nagyüzemi
gazdálkodást folytatni, s ezért itt megmaradt a
régi gazdálkodási mód, a háromnyomásos
rendszer. Az egyik legdöbbenetesebb élményem az volt, amikor az országos levéltárban
talált 18. századi kéziratos térképről készült másolaton, amit magammal vittem a következő
gyűjtésre, Regéckén onda Ferkó bácsi meg
tudta mutatni, hogy vannak földjei a határban.
Hosszú éveken át, egészen a rendszerváltásig
az ország távoli pontjain végzett kutatások töltötték ki az életemet.

• Ekkor kanyarodott más irányba az érdeklődésed?

Mindig ﬁgyeltem a város alakulását: a ’70-es
években épültek a lakótelepek, a 11-es út, sokat
fotóztam, dokumentáltam a folyamatot, például a nagyposta építését megelőző bontásokat, az építkezés folyamatát, de ez akkor még
nem szakmai érdeklődésből adódott. ekkor
még „csak” lakhelyem volt Szentendre. A válásom után nem volt számomra kérdés, hogy én
itt maradok. A Nyár utcából Izbégre költöztem,
egy öreg parasztházba. ez a városrész akkor
még erősen őrizte falusias jellegét, nagyobb
volt még a régi izbégiek aránya, mint az újonnan betelepülteké. Szerettem beszélgetni a
szomszédomban élő idős emberekkel, ﬁgyelni
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• Kapcsolatod a művészetekkel, néprajzzal
honnan ered?

mindennapjaikat. Soha nem felejtem el, amikor
Ilonka néni elmesélte, hogy a háború után a hátukra kötött batyuban vitték gyalog a fővárosba
a környező erdőkben gyűjtött vastagabb ágakat
tűzifának, és elcserélték kukoricadarára, vagy
amit éppen tudtak szerezni, és még aznap jöttek is vissza. Mindezt úgy mesélte el, mint a
világ legtermészetesebb dolgát. Nem volt
benne panaszkodás, jajveszékelés, pedig alig tudott már lépni, mire hazaért. Mindig lenyűgözött ezeknek az embereknek a természetessége
és bölcsessége. Nagyon szerettem kutatni ezt
az életformát, szerettem a közelében lenni.
Mindig nagy hatással volt rám a sok esetben
alig iskolázott idős emberek elképesztően nagy
tudása, tapasztalata az életről, minden olyan
dologról, ami valóban fontos, s amitől a mi
„sokat iskolázott” tudásunk oly messzire került.

• Miért történt a szakítás a korábbi pályáddal?

Inkább az elsodródás kifejezést használnám,
szakításról szó sincs, még ha a gyakorlatban
másfelé terelődött is a napi munkám java része.
egy állandó és egyre erősödő hiányérzet volt
bennem amiatt, hogy nem éreztem eléggé a kutatásaim hasznosulását. A szűkebb szakmán belüli mozgásteret én a magam számára túl
zártnak tartottam. A nyitást egy véletlen körülmény hozta meg. A nyolcvanas évek második
felében kezdtem el Izbég történetével foglalkozni, s mivel akkor indult újra a Szentendre és
Vidéke, megragadtam az alkalmat a publikálásra, s „ott is ragadtam” közel húsz évig, mint
szerző, több éven keresztül mint lapszerkesztő.
Korábbi kutatásaim során rendszeresen használtam egy-egy téma kifejtésénél a régi vidéki
lapokban megjelent írásokat, híreket. ezen a tapasztalaton keresztül igazolva láttam, hogy egy
jó helyi lap az egyik legideálisabb fórum arra,
hogy közösséget építsünk, formáljunk, sőt mi
több, hiteles információkat és hasznos tudást
hagyjunk a város belső, csak közelről látható és
átélhető dolgiról utódaink számára. Más szóval:
az igényes, hiteles és tartalmas helyi lapot az
idő értékes és mással nem helyettesíthető történeti forrássá érleli. ebben rendületlenül hittem akkor is, most is. Megvalósításához,
bizonyításához jelentett nagy kihívást, amikor

A rendszerváltás utáni években, pontosan ’93ban felkérést kaptam az Artéria Galéria új igények szerinti átalakítására. Boldogan elvállaltam, s akkor ott, a gyakorlatban tapasztaltam
meg, hogy ebben a közegben is otthon vagyok.
Amikor az Ipszilon újságot fel kellett adnom, a
magánéletemben is fordulóponthoz értem,
Izbégről a Szamárhegyre költöztem. Ahhoz
nagy volt a ház, hogy „csak” lakjunk benne és
ez a felismerés adta az ötletet: lakásgalériát nyitok. Az első kiállítás ’93 decemberében nyílt
meg. Nagy kaland volt! 2003-ban volt az utolsó
kiállításom, az Angyalok a Szamárhegyen című,
Aknay János elképesztő, luca-napi tárlatával,
ahol minden „boszorkányság” összeadódott,
hasonlóan az 1998. évi Művészet inkubátorban
című kiállítással a volt Szülőotthonban. Mindkét kiállítás megnyitója téli hétköznapokon volt,
sötétben és hidegben, de mégis, olyan tömeg
gyűlt össze, amit álmodni sem lehetett.

• Mikor kezdődtek a helytörténeti-művészeti előadás-sorozataid?

A Szentendrei művészportrék kiállítás és beszélgetés sorozatot 2004-ben már nem az Ipszilon Galériában rendeztem meg, hanem „kivittem” külső helyszínre és a Ferenczy Múzeummal együttműködve a Képtár különtermében került megrendezésre. Másfél éven keresztül tartott a sorozat, teltházas érdeklődés
mellett. Életem leghosszabb előadás-sorozatára
Klötz Ildikó felkérésére, a P’Art Moziban kerülhetett sor 2010-től mind a mai napig. A Szentendre és legendás festői című könyvemből az
egyéves, ezernél több műalkotást levetítő előadásokat egy hároméves várostörténeti sorozat követte, amelyhez a kitűnő fotóssal,
Paraszkay Györggyel dolgoztuk fel a várost,
szegletről, szegletre.

• Mi lesz a következő ötleted?

Még nem tudom. Az év végéig tart még a Műgyűjtők és mecénások beszélgetés-sorozat a
képzőművészek hagyatékát, emlékét, szellemiségét lenyűgöző odaadással ápoló örökösök,
valamint neves műgyűjtők gyűjteményének bemutatásával.
Többen kérdezték már tőlem, hogy történész
és néprajzos, művészeti író, galériás hogyan lehetek egyszerre, egy időben. Számomra mindezek egy belső tőről fakadnak, és közvetlen az
átjárás az egyikből a másikba, hiszen mindegyik
az emberrel és a kultúrával foglalkozik, csak
más és más oldalról megközelítve. Soha nem
éreztem azt, hogy nagyot váltanék. A múltban
való barangolásban érzem magam a legjobban.
A folytatás is innen várható.
Sz. N.
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2015 őszén a hetedik félévvel
folytatódik a szeniorképzés
Szentendrén

Szentendre Város önkormányzata és a zsigmond Király Főiskola közös vállalása, a szentendrei szeniorképzés hat sikeres félév után, az
eddigieknél sokkal szélesebb körű programmal
folytatódik ősszel is.
A korábban is nagyon népszerű, illetve az új
témákat bemutató tanfolyamok is az október
5-ei héten kezdődnek (az időstorna kivételével, ami egy héttel előbb indul), s minden tanfolyam továbbra is 7 alkalomból (alkalmanként
3 tanórából) áll.
A tanfolyamok tandíja egységesen 10 000
forint/fő, amelyet augusztus utolsó hetétől
(augusztus 24-étől) minden hétfőn-szerdánpénteken, 15 és 17 óra között lehet beﬁzetni
az Aranykor Központ irodájában (Dunakorzó
18.). A tandíj mellett semmilyen plusz költség
nem merül fel, s az összeg az ÁFÁ-t is tartalmazza.
A képzésekre jelentkezhet minden Szentendrén és környékén élő, itteni állandó lakcímmel
rendelkező, 50 év feletti ember, korra, végzettségre vagy nemre való tekintet nélkül.
Az őszi félévre a következő kurzusokat hirdetik
(a lista folyamatosan bővül):

• Angol nyelvi kurzusok 6 képzési szinten,
a kezdőtől a nyelvvizsga szintig
• Geopolitika-Geoﬁlozóﬁa (Dr. Jászberényi
József)
• Szépségápolási-stílustanfolyamok
(Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka)
• Asztrológia (Máté erika)
• Számítástechnika két szinten (lévai István)
• Időstorna (Kardon edit, Fodor Éva)
• Jóga (Máté erika)
• Coaching (erdélyi zsuzsanna)
• Jogi alapismeretek (Dr. Farkas zsuzsanna)
• egészséges életmód (Dr. Szabó endre)
• „Gyógy-szerek” a gyakorlatban (Dr. Szabóné
Deák Ildikó)

Az Aranykor Központ címe: Szentendre,
Dunakorzó 18., Telefon: 06 30 692 4746
e-mail cím: korkozpont@gmail.com,
Honlap (bővebb információ):
http://korkozpont.szentendre.hu

A Szentendrei önkormányzat és a zsigmond
Király Főiskola közös képzésében ingyenes előadások is zajlanak az önkormányzat Dísztermében. ezek közül az elsőre augusztus 26-án,
szerdán, 15 órától kerül sor. A címe: PCSK9
a magas koleszterinszint kezelésére, az előadó: Dr. Nagy Károly. A szervezők nemcsak 50
pluszosokat várnak szeretettel, hanem mindenkit, aki érdeklődik a téma iránt!

VÁROS

XXIX. évfolyam, 14. szám

Szamárhegyi forgalmi-rend az iskolakezdési
időszakban

A Bartók Béla út és az Angyal utca 6.30 és 8.30 között – a reggeli iskolakezdési időszakban –
behajtási engedély kötelesek. Az engedély nélküli behajtást tiltó táblák az Angyal utca–Apród
utca sarok, a Bartók Béla út–Temető utca sarok, az Iskola utca–Arzén utca sarok és a Martinovics utca–Hunyadi utca saroknál állnak.

A helyi rendelet értelmében védett övezetbe csak behajtási, várakozási, áruszállítási-szolgáltatási behajtási, illetve eseti útvonal engedéllyel szabad behajtani. Az eljárási díja 3 000
forint. A védett övezetbe egy önálló rendeltetési egységhez (ház, lakás, üzlet, iroda stb.) csak
egy engedély adható ki térítésmentesen, további engedélyek térítési díjkötelesek. Behajtási
engedély hiányában közigazgatási bírság szabható ki, melyet a rendőr vagy a közterület-felügyelő is kiszabhat. A bírság összege 30 000 forint.
Behajtási engedélyt a Városi Ügyfélszolgálaton (Dunakorzó 18.) lehet kérni (ügyfélfogadási
idő: H 8:00-20:00; K-CS 8:00-16:00; P 8:00- 13:00).

A zöld is lehet hulladék!

• Nyár végén az egyik leggyakoribb zöldhulladék a frissen levágott fű és a lehullott,
rohadó gyümölcs, ami kiváló táplálék a vaddisznó számára, így lehetővé teszi az állatok
belterületen való megtelepedését. Részben
az ilyen táplálékforrások miatt alakult ki a főváros térségében egy belterületen élő vaddisznó populáció, amely el sem hagyja a
településeket, így létszámuk szabályozása
komoly gondot jelent.
• örökzöldjeink lenyesett ágai – főleg
elszáradt állapotban – fokozottan tűzveszélyesek, illegális lerakásuk aszályos, forró időszakban könnyen belterületi vagy erdőtüzek
okozója lehet.

A kertben levágott fű, lenyesett ág, lehullott
gyümölcs, vagyis az úgynevezett zöldhulladék nem tűnik veszélyesnek. Sokan azt gondolják, hogy a természetben lebomló
anyagokat bátran elhelyezhetik az erdőkben,
mezőkön, utak szélén, és ezzel nem követnek el természetkárosítást. ez azonban tévedés. Az illegálisan lerakott zöldhulladék
komoly problémát jelent, különösen az aszályos, forró hetekben.

A Pilisi Parkerdő zrt. munkatársai rendszeresen találnak kisebb-nagyobb illegális zöldhulladék-lerakó helyeket, ahová a kertes
házakban élő lakosság kényelmi okokból
vagy tájékozatlanság miatt kihordja a kertekben keletkezett hulladékot. A köztudatban ugyanis az a nézet terjedt el, hogy
zöldhulladék elhelyezése közterületen vagy
az erdőterületeken megengedett. A valóság
ezzel szemben az, hogy a zöldhulladék illegális elhelyezése éppúgy szabálytalan és
büntetendő, mint a kommunális vagy bármely más hulladék lerakása.
Milyen veszélyeket rejt a természetre és az
emberekre nézve az illegálisan elhelyezett,
szabálytalanul kezelt zöldhulladék?

• A nagy mennyiségben, egyben lerakott
zöldhulladék ugyancsak fokozott tűzveszélyt
jelent, mert a végbemenő lebomlási folyamatok öngyulladáshoz vezethetnek, így az
„erdei komposztnak” hitt zöldhulladékhalom akár több hektár erdőt veszélyeztető
tűzfészekké válhat.

• A zöldhulladék illegális lerakásának komoly természetvédelmi kockázata is van,
ugyanis elősegíti az invazív fajok, így például
a bálványfa, a parlagfű és a japán keserűfű
terjedését. A kertekből kikerülve, ezek az agresszív idegenhonos fajok a főváros környékén még meglévő őshonos védett erdők
rovására terjeszkednek, visszaszorításuk
nagy erőfeszítéseket igényel.
A Pilisi Parkerdő zrt. munkatársai folyamatosan felderítik az illegális zöldhulladék-lerakó
helyeket, és szükség esetén jelzik azokat az illetékes hatóságoknak. Azonban a probléma
megoldása ebben az esetben is a lakosság környezettudatos magatartásában rejlik. Az erdészek ezért arra ﬁgyelmeztetnek mindenkit,
hogy akinek zöldhulladéka keletkezik, és azt
nem kívánja, vagy nem tudja kertjében komposztálni, azt a kereskedelmi forgalomban
megvásárolható, e célra szolgáló zsákokba helyezve tegye legális elszállításra alkalmassá.

2015. augusztus 24.
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Szentendre Város önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati
tulajdonú Szentendre, 9324 hrsz-ú természetben Kálvária út
mentén található beépítetlen terület 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/ingatlanportal-ról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába augusztus 28. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057
Szentendre Város önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati
tulajdonú Szentendre, 2335 hrsz-ú, természetben Fő tér 15-16.
szám alatt található emeleti, 127,4 m2 alapterületű üzlethelyiség
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/ingatlanportal-ról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába augusztus 31. 11:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057
Szentendre Város önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati
tulajdonú Szentendre, 472 hrsz-ú természetben Kőzúzó u. 6.
szám alatt található ingatlan 1297/1627 tulajdoni hányada
(202 m2 alapterületű helyiségcsoport) sport, illetve oktatás célú
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/ingatlanportal-ról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába szeptember 1. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Szentendre Város önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú
ingatlan bérbevételére:
Szentendre, 2309 hrsz-ú, természetben Fő tér 11. szám alatt
található 139 m2 területű üzlethelyiség
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/ingatlanportal-ról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába szeptember 14. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

RENDőRSégI HíREK
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geoláda Szentendrén

A Szentendrei Rendőrkapitányság a városi Balesetmegelőzési Bizottsággal együttműködve három geoládát
helyezett el Szentendre városában augusztus 11-én. Az
első egy jelszót tartalmazó mikroláda, melyet egy gyalogos-átkelőhely egyik végén található fém oszlopon,
„csavarosan” elrejtve lelhet meg a kereső. Az átkelőnél számos baleset történt, ezért szeretnénk felhívni a ﬁgyelmet a gyalogosokkal
szemben betartandó közlekedési szabályokra.
A második, virtuális ládán szereplő jelszó egy „zsákzebrához” közeli,
fekete korlátba – annak északi végén – bekukkantva található meg.
A láda egy forgalmas kirándulóhelyen van elhelyezve, ahol nagy a
gyalogos forgalom, de gépkocsik is közlekedhetnek az utcában. Felhívjuk a közlekedők ﬁgyelmét, hogy fokozott ﬁgyelemmel közlekedjenek a láda feltalálási helyének környékén.
A harmadik pont, amely egyben maga a láda, egy emlékműnél található. Néhány éve két ﬁatal halt meg itt a sebesség helytelen megválasztása miatt elszenvedett közlekedési balesetben.
A három helyszínen egy-egy jelszórészletet találnak a keresők, amelyek együtt alkotják a jelszót. A jelszóért cserébe értékes ajándékot
vehet át a lelkes megtaláló a Szentendrei Rendőrkapitányságon.
A ládák koordinátái és a további részletek a http://geocaching.hu/
caches.geo?id=4774 linken, valamint a ládában találhatók.
A ládák elhelyezésével a baleset-megelőzés fontosságára, a szabályok betartására szeretnénk felhívni a ﬁgyelmet. Mindenkit hazavárnak! Fordítsunk több ﬁgyelmet a KReSz szabályok betartására,
ﬁgyeljünk oda egymásra!
Jó keresést kívánunk!

Visszaélt a tulajdonos adataival
a krokodilos bérlő

A Szentendrei Rendőrkapitányság eljárást folytatott B. Róbert 53
éves budapesti lakos ellen veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése és személyes adattal visszaélés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A férﬁ június 25-én összevitatkozott az általa bérelt budakalászi ingatlan tulajdonosával és rendőri segítséget kért. A gyanúsított a
rendőrök jelenlétében beengedte a tulajdonost a lakásba, ahol az
egyik szobában két pápaszemes aligátort és egy aligátorteknőst tartott. Az állatok veszélyes állatnak minősülnek, tartásuk engedélyhez kötött, azonban ilyennel a férﬁ nem rendelkezett, ezért ellen
eljárás indult.
ezt megelőzően 2014-ben és 2015-ben B. Róbert bérbeadójának
adataival visszaélve, a tulajdonos hozzájárulása nélkül megváltoztatta a gáz- és áramszolgáltatónál bejelentett fogyasztói értesítési
címet és telefonszámot.
A férﬁt a két bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt gyanúsítottként hallgatták ki a szentendrei nyomozók. Mindkét ügyben a napokban fejeződött be a nyomozás bíróság elé állítási
javaslattal.

Lőgyakorlat

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia izbégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak szeptember 1-jén, 21-22-23-24-én és 29-30-án.
ezeken a napokon a lőtér területére 6.00 órától 24.00 óráig belépni
tilos és életveszélyes!
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Szentendrei Teátrum és Nyár 2015

Vicces, királykisasszony?

Borbély Műhely

A helység kalapácsa

Szeretik a banánt, elvtársak?

FoTóK: DeIM BAlÁzS

A hal nem hal bele

Laci királyﬁ

özvegy Karnyóné
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Apáról ﬁúra

Augusztus 19-én éppen 40 esztendeje, hogy egy tragikus repülőgépszerencsétlenség áldozata lett Vujicsics Tihamér zeneszerző. Népzenegyűjtő munkássága előtt tisztelegve vette fel nevét a Vujicsics együttes,
s mára az ő ﬁaikból álló, szintén világhírű Söndörgő zenekar népszerűsíti tovább a balkán zenei tradíciót.

Augusztus 29-én, szombaton 20:00 órától a Vujicsics és a Söndörgő
egy színpadon, a MűvészetMalom udvarán!

Vujicsics
Negyven éve, közel azonos felállásban játszik a szentendrei Vujicsics
együttes. Kezdettől fogva ugyanazt az utat járja: azt, amit a szerb és
horvát népzenék hagyományőrző feldolgozásának nevezhetünk, vagyis
nem értelmezi merőben újjá a délszláv zenei tradíciót, de oly módon
adja tovább, hogy nemzetiségi hovatartozástól függetlenül bárki számára élvezetes legyen.
Borbély Mihály – szaxofon, klarinét, tárogató, furulya, brácstambura
eredics Gábor – basszprímtambura, harmonika, ének
eredics Kálmán – bőgő, tarabuka, tapan
eredics Áron – prímtambura, csellótambura
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Brczán Miroszláv – csellótambura, ének
Szendrődi Ferenc – prímtambura, brácstambura
Vizeli Balázs – hegedű

Söndörgő
A húszéves zenekar története Szentendréhez és a Vujicsics együtteshez kötődik. A Söndörgő
azokból a kissrácokból alakult, akik sok-sok évvel ezelőtt a Vujicsics
körül söndörögtek, és akik elől a papák még a szekrény tetejére mentették a hangszereket, nehogy baja essék. A ﬁúk közben felnőttek, és a
tamburára épülő, fúvós és ütős hangszerekkel és harmonikával megfűszerezett muzsikájuk a Balkán legsűrűbb zenei rétegeit is hitelesen
tudja megszólaltatni – úgy, ahogyan az más, balkáni együttesektől nem
hallható.
Buzás Attila – bőgő, csellótambura, tapan
eredics Áron – prímtambura, tarabuka
eredics Benjámin – brácstambura, trombita
eredics Dávid – szaxofon, klarinét, tambura, basszprímtambura
eredics Salamon – furulya, basszprímtambura, harmonika

A két zenekar tagjaiból álló, nagy együttes megszólalása nem csak a
közös gyökerek, a családi kötelékek, de Áron, a közös tamburaprímás
személye által is rendkívül kiérlelt, letisztult, egyedi.
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Fesztivál
a fesztiválban
X. Szentendre éjjel-Nappal Nyitva
és III. Művészet és Mámor Borés gasztronómiai Fesztivál
Augusztus 28-29-30.

Borkorzó a Dunakorzón
Az idei évben az alábbi neves pincészetek várják a
borbarátokat: Babits Pincészet, Tokaj • Bujdosó Picészet, Balatonboglár • Csalló Pálinka, Balatonalmádi • Divinus Pincészet, eger • eperbor, Tahitótfalu
• Frittmann Borászat, Soltvadkert, • Gere Attila és
zsolt, Villány • Gregorián Pincészet, Badacsony •
Haraszty Pincészet, etyek • Hilltop Pince, Neszmély •
Jackfall, Villány • Kecze és Hady Kézműves Borászat,
Aszófő • Kolonics Pincészet, Somló • Kontyos Borház, Szeged • Krisztina Pinkert, Horvátország •
Nemes Nedűk Borszaküzlet, Szentendre • Pannon
Tokaj Pincészet, Tokaj Hegyalja • Polgár Pincészet,
Villány • Recas Pincészet, erdély • Szeleshát Pincészet, Szekszárd • Tokaj-Hétszőlő Pincészet, TokajHegyalja • Vineas Tenkes, Siklós • Vineum Borászat,
Tokaj-Hegyalja • Vylyan Pincészet, Villány.

ToP Borok, a Bujdosó Pince utóbbi két évének
legsikeresebb borai
Augusztus 28-án, pénteken 20.30-tól koncerttel
egybekötött borkóstolás a MűvészetMalom Perlrott-Csaba Vilmos kiállításában Bujdosó orsolya,
festménybecsüs, sommelier közreműködésével.
operaáriákat énekel: Bojta zsuzsanna operaénekes, zongorán kíséri: Vékey Mariann.
A program részvételi díja: 1000 Ft/fő.

Bor és ﬁlozóﬁa a Duna hullámain
Augusztus 29-én délután indul az idei Hamvas
Hajó. Házigazdája Kellár F. János Immánuel író,
művészettörténész és borszakértő.
Hamvas Béla: A bor ﬁlozóﬁája című könyvéből ad
elő részleteket Balázs lászló Gábor színész-előadóművész.
A hajó a belvárosi hajókikötőből 17:15 órakor
indul. A rendezvény alatt a hajó a Szentendre–leányfalu–Szentendre utat teszi meg, érkezés 18:15kor. A séta ára (amely tartalmazza a kóstolt borok
árát is): 2000 Ft/fő.

KULTÚRA

Borismereti séta – a szentendrei szőlőés borkultúra nyomában
Borkóstolással egybekötött városismereti séta
Benkovits Györggyel és Hidegkuti Gergellyel.
Találkozó: a Tourinform Irodánál (Dumtsa J. u. 22.)
augusztus 29-én, szombaton 18:30-kor.
A séta ára (amely tartalmazza a kóstolt borok árát
is): 1000 Ft/fő.

Pincetúra
A Szeresd Szentendrét Séták pincetúrája.
Találkozó: az Apor hídnál augusztus 30-án, vasárnap 16:00 órakor. A részvételi díj 500 Ft.

NAgySzíNPADI KoNCERTEK

Augusztus 28. péntek
17:00-17:45 TRIo INTERPLAy FEAT zSULA REBEKA
18:00-19:00 RIPoFF RASKoLNIKoV – NAgy SzABoLCS DUó
19:00-19:45 MADE IN RETRo (Ivancsics Ilona és
színtársulata előadásában)
20:00-20:45 DéR HENI
21:00-21:30 VARgA VIKToR
22:00-23:30 VASÁRNAP DéL
Augusztus 29. szombat
17:00-17:45 KoVÁCS géMES JULIANNA éS KELET
VARÁzS EgyÜTTES
18:00-19:00 SÁRI SzABoLCS SEPTET
19:30-20:30 ICE CREAM BAND
21:00-22:30 SCHwARTz DÁVID éS ESzES VIKTóRIA
23:00-24:00 woLF KATI
24:00-02:00 UTCABÁL
Augusztus 30. vasárnap
16:30-17:30 SzATMÁRI JULI
17:45-18:45 TENDERFooT
19:00-19:30 KRÚDy oRFEUM (Ivancsics Ilona és
színtársulata előadásában)
19:45-21:00 CANARRo

DUMTSA KoRzó PRogRAM

Programok mindhárom napon, augusztus 28-30.

gyEREK KoRzó
pénteken 14:00-24:00, szombaton 12:00 24:00,vasárnap 10:00-21:00 óra között
Terményes játszóház!
Kreatív kézműves foglalkozások és gyerek-játék
csere-bere
Családi festés ecset nélkül, hatalmas papírra
óriás buborékeregetés
Magicbox játékos logikai foglalkozások: 3-90 éveseknek
A legkisebbeknek ingyenes játszoda az árnyékban

KIÁLLíTÁSoK
Éjszakai lámpa kiállítás Harmath lászló gyűjteményéből.
Rácz zita selyemfestő kiállítása.
Az AKG (Alternatív Közgazdasági Gimnázium) Paletta képzőművészeti szakának papírszobrai és
plasztikái a Dumtsa Korzón.

Augusztus 28. péntek
16:00-17:00 RAJzoLJ A JÁRDÁRA! Aszfaltrajz-verseny
Rajzolás a Művész Étterem előtt.
14:00-24:00 FELNőTT KoRzó
KéPző-, IPARMŰVéSzETI éS KézMŰVES VÁSÁR
zENEI PRogRAMoK
16:00–18:00 Desenvoltura
18:00–20:00 Uknow duó
20:00–22:00 Nagy Edi projekt
22:00–24:00 Jambalaya trió
Augusztus 29. szombat
17:00-19:00 gyEREKFogLALKozÁS
Pettson és Findusz mesék alapján
Mátyás zoltán mesemenedzser, bábszínész és
Piros orr Bohócdoktor csapattag gyerekfoglalkozása

XXIX. évfolyam, 14. szám

12:00-24:00 FELNőTT KoRzó
KéPző-, IPARMŰVéSzETI éS KézMŰVES VÁSÁR
zENEI PRogRAMoK
14:00-16:00 Teddy Harp Extra Mix
16:00-18:00 zsebpeca
18:00-20:00 zrínyi pop
20:00-22:00 Polnauer Flóra &The Promise feat
FATIMA gozLAN
22:00-24:00 Meglepetés koncert! Hogy legyen valami titok és izgalom is az estében...
BARCSAy KíSéRLETI KERT UNDERgRoUND
KoNCERTEK
17:00-18:00 Vlagyi woodstock TEAM
18.00-19:00 Tiszta Korom
19:00-21:00 Terra Profonda
Augusztus 30. vasárnap
15:30-16:30 RAJzoLJ A JÁRDÁRA!
Aszfalt rajzverseny a Tourinform előtt.
17:00-19:00 gyEREKFogLALKozÁS Pettson és Findusz mesék alapján. Mátyás zoltán mesemenedzser, bábszínész és Piros orr Bohócdoktor
csapattag gyerekfoglalkozása
10:00-21:00 FELNőTT KoRzó
KéPző-, IPARMŰVéSzETI éS KézMŰVES VÁSÁR
zENEI PRogRAMoK
15:00-17:00 Balkán trió
17:00-19:00 CarpeDignem
19:00-21:00 Rockin’ Chair Duo
KAPCSoLóDó PRogRAMoK

FELELőS VAgy A JöVőDéRT
Augusztus 30. vasárnap, 10:00-20:00-ig
a zeneiskola előtt
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Radír
Produkció ismeretterjesztő, környezettudatosságot újraértelmező, a korszerű fogyasztást népszerűsítő programja.
Programok: ökotársasjáték, szerencsekerék, öko
city, ökoszimulátor, kvíz.

gyöNgy-SoRoK
Augusztus 28. péntek 21:00
Fő tér 16.
A Rádió Szentendre interaktív irodalmi barangoló
műsora Rácz Cilivel és Balázs lászló Gáborral, ezúttal élőben a Városi Vendégház udvarán.
Az est vendégei: Gosztola Krisztina színművésznő
és Talán Miklós zenész (citera, ír síp, kaval)
...és mindazok, akik szívesen töltenek el egy kellemes nyárestét a magyar és a világ irodalom nagyjaival, lélekemelő versekkel, prózákkal,
gondolatokkal, zenével, beszélgetésekkel.
Közös szemezgetésre invitáljuk önöket. A műsort
közösen szerkesztjük és formáljuk, akkor és ott.

ELEVENKERT

DMH, Dunakorzó 11/a.
Augusztus 28. péntek
19:00 THE BEST BAD TRIP
20:30 VERőKöLTő
22:30 RICSÁRDgíR
00:00 DJ EMBRyo
Augusztus 29. szombat
15:00 IzSó NóRA SzóFIA: DoLoRéS – a Szentendrei Kreatív Színházi stúdió előadása
18:00 (HALÁL; oRgAzMUS)
19:30 RoKoKó RoSé
21:00 SAINT ANDREw RooTS CoMPANy
22:30 PRESSzó TANgó LIBIDó
00:00 DJ RITMo
Augusztus 30. vasárnap
17:30 LIoNS oF SUBURBIA
19:00 MALACKA éS A TAHó
20:30 SAJNoSBATÁR
22:30 TUDóSoK
Napijegy: péntek 700 Ft;
szombat-vasárnap: 900 Ft
A koncertek rossz idő esetén a Barlangban kerülnek megrendezésre. A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2015. augusztus 24.

Fő TéRI PRogRAMoK

Augusztus 28. péntek
17:00-18:00 góLyALÁBAS felvonulás és előadás
A három méter magas gólyalábas óriások szórakoztató műsora.
21:00-21.45 TŰzVARÁzS-TŰzTÁNC SHow
Augusztus 29. szombat
15:00 REPÜL A VARÁzSSzőNyEg
interaktív zenés-táncos gyerekműsor, nem csak
gyermekeknek (a Közösség lámpásai látássérültek
támogatásával)
17:00 V. REgIoNÁLIS KAToNAzENEKARI FESzTIVÁL
A részt vevő négy katonazenekar (Szentendre, Kaposvár, Tata és Szolnok Helyőrségi zenekar) 16:00
órától a város több pontján térzenét játszik, 17:00
órától pedig, miután mindannyian megérkeznek a
Fő térre, közösen zenélnek.
19:00 SzERB TÁNCHÁz a Tabán tánccsoport közreműködésével
A családias hangulatú táncház alatt megismerkedhetünk a szerb néptáncok és népdalok szépségével, és elsajátíthatjuk a hagyományos szerb
néptánc alapjait.
Augusztus 30. vasárnap
GYeRMeKFŐTÉR
10:00-20:00 KézMŰVES FogLALKozÁSoK
4 helyen, 4 különböző kézműves technikát sajátíthatnak el a gyerekek
10:00-18:00 SzöSzMöTöLő
régi idők játékai a Skanzen és a Bimbó úti óvónők
közreműködésével
10.00-16.00 MézIKE oKoSoDIK
gyermekfoglalkoztató Gerzsényi Melinda közreműködésével
Mesehallgatás, rajzolás, beszélgetés, könyvdedikálás, olvasótalálkozó, rajzverseny az egész napöszszegyűlt rajzokból. A nyertes rajz 16.00 órakor
kerül kihirdetésre. Fődíj: Mézike okosodik könyv.
11:00 góLyALÁBAS felvonulás és előadás
17:00 MAgyAR NéPMESéK, Fantázia Malom Családi Színház és Játszóház
Három magyar népmese, egyedi, interaktív előadásban.
19:00 NéPzENEI FLASHMoB
Ha ﬂashmob… akkor meglepetés!
Balkáni-délszláv zene és tánc az opanke Szerb Hagyományőrző Kulturális egyesület előadásában.
21:00 BALKÁN FANATIK KoNCERT és neoneon
FéNyFőTéR
egész estés hang és fényfestészeti kompozíció a
Balkán Fanatik koncertjére.

A hagyományokhoz híven természetesen az idei
évben is megjelenik számos különböző helyi civil
szervezet és művész is a Fő téren, akik a 3 nap
alatt igyekeznek betekintést nyújtani az érdeklődők számára mindennapi életükbe és munkájukba,
illetve jelenlétükkel egy-egy nemes cél támogatását kérik.

KULTÚRA

SzENTENDRE éJJEL-NAPPAL
FESzTIVÁL

Augusztus 28. péntek
09:00-19:00 PMK, Pátriárka u. 7.
RETRo KöNyVVÁSÁR (előcsarnok)
MAgyARoK A VILÁgBAN című kiállítás (a könyvtár előcsarnokában)
PRóBÁLJA KI! (felnőtt könyvtár)
Kedves leendő olvasó! Itt az alkalom, hogy megismerje a könyvtárat. Próbálja ki 1 hónapig a szolgáltatásokat ingyenesen!
(Az akciós beiratkozás a SzÉN ideje alatt és csak új
regisztráció esetén érvényes, lejárt vagy ér-vényben lévő tagság esetén nem.)
14:00-18:00 PMK, Pátriárka u. 7.
JÁTSSz MA! (előcsarnok)
Társasjáték a a Pest Megyei Könyvtárban.
14:00-22:00 P’Art Mozi épülete (2. emelet)
Dunakorzó 18.
TÁRSASJÁTéK éJJEL-NAPPAL: FELNőTTMEgőRző
„Mert játszani jó!” A Szentendrei Társasjátékos
Klub várja a társasjátékokat szerető felnőtt érdeklődőket! A Fesztivál alatt a Klub rendkívüli játéknapokat tart, péntek a játékmaraton 1. napja.
15:00 P’Art Mozi/Kacsakő
Dunakorzó
VízPARTI KREATíV PoRTRé PARTy
Találkozó a Kacsakőnél!
16:30 PMK, Pátriárka u. 7.
HÁRoM BAJUSz gAzDÁT KERES! (előcsarnok)
Vig Balázs interaktív könyvbemutatója gyerekeknek.
18:00 P’Art Mozi, Dunakorzó 18.
TEÁTRUM 2015: Paraszkay György fotókiállításának megnyitója. Az október 14-ig megtekinthető
kiállítást megnyitja: Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester. A kiállítás megtekinthető október
14-ig
18:00 KACSAKŐ, Dunakorzó 21.
DJ DARMAPHA, a Dunakanyar egyik legprogresszívebb Dj-je. Világzenék és lüktető ritmusok a kavicsoson.
Augusztus 29. szombat
09:00-19:00 PMK, Pátriárka u. 7.
RETRo KöNyVVÁSÁR (előcsarnok)
MAgyARoK A VILÁgBAN című kiállítás (a könyvtár előcsarnokában)
PRóBÁLJA KI! (felnőtt könyvtár)
Kedves leendő olvasó! Itt az alkalom, hogy megismerje a könyvtárat. Próbálja ki 1 hónapig a szolgáltatásokat ingyenesen!
(Az akciós beiratkozás a SzÉN ideje alatt és csak új
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regisztráció esetén érvényes, lejárt vagy érvényben lévő tagság esetén nem.)
10:00-14:00 PMK, Pátriárka u. 7.
KéRDéSE VAN? SEgíTÜNK! (internetterem)
Kérdéseire személyre szabott választ kaphat a Pest
Megyei Könyvtár informatikusától, személyenként
20 percben. (előzetes regisztráció szükséges!)
10:00-15:00 PMK, Pátriárka u. 7.
FEDEzD FEL KözéPFöLDéT! (gyermekkönyvtár)
Játékos kalandozás a Gyűrűk Ura szereplőivel:
tünde-hajfonás, izgalmas társasjátékok, kézműveskedés, szelﬁ a kedvenc szereplőkkel és még sok
más program.
együttműködő partner: Magyar Tolkien Társaság.
10:00-22:00 P’Art Mozi épülete (2. emelet)
Dunakorzó 18.
TÁRSASJÁTéK éJJEL-NAPPAL: FELNőTTMEgőRző
„Mert játszani jó!” A Szentendrei Társasjátékos
Klub várja a társasjátékokat szerető felnőtt érdeklődőket! A Fesztivál alatt a Klub rendkívüli játéknapokat tart, péntek a játékmaraton 2. napja.
15:00 DMH Barlang, Dunakorzó 11/a
IzSó NóRA zSóFIA: DoLoRéS – kozmodráma
A Szentendrei Kreatív Színházi Stúdió előadása
Szerző: Kertész Kata, Ágota: Kőri Kamilla Terézia,
Dolorés: orbán Borbála, Gustavo: Kőri elek, Bíró:
Kecskés Tibor, Könyves Kálmán: Marácz Attila, Börtönőr: Törzsök Bálint, Fogorvos: dr. Kizman Róbert, Rendezte: Kertész Kata
16:00 PMK, Pátriárka u. 7.
SzéTRAJzÁS – könyvbemutató (olvasóterem)
Csiﬀáry Gabriella 2015-ben megjelent Híres magyar emigránsokról szóló könyvének bemutatója.
17:00 KACSAÚSzTATÁS
A Bükkös-patak Kanonok utca és az Apor-híd közötti szakaszán
18:00 KACSAKŐ, Dunakorzó 21.
BARAKo DoBKöR – együtt zenélés felső fokon,
Katóék biztos kezű vezetése mellett.
18:00 Kecskés együttes Próbaterme
Dumtsa J. u. - Ignatovity u. sarok
A SzENTENDREI DALMÁToK zENéJE – DVD bemutató koncert. Művészeti vezető: l. Kecskés András.
www. kecskesegyuttes.hu
18:00 Desigual udvar, Dumtsa Jenő utca 22.
HÁTUNKoN A MÚLTUNK – Patak Márta: A test
mindent tud című regényéről Nánási Andrea pszichológus beszélget a szerzővel. Könyvvásárlási lehetőség dedikálással.
Csellón játszik Barnás Dóra.
(A fesztivál ideje alatt 20-30-40-50-60%-os akció!)
19:00-21:00 VÁRoSHÁzA, Városház tér 3.
a „NyIToTT VÁRoSHÁzA” program keretében a
Városház Galéria aktuális, a Szentendre városi logó
és szlogenpályázat pályamunkáiból rendezett kiál-
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lításának megtekintés és a „Művésztea” – Aknay
János festőművész, Bereznai Péter festőművész,
Deim Péter fotóművész kiállított munkáinak megtekintése a Polgármesteri irodában.
ezen kívül látogathatóvá válik a Városháza Kis Házasságkötő terme, a Díszterem és a Polgármesteri
iroda. Tárlatvezetést tart: Vincze ottó képzőművész.
20:00-21:00 VÁRoSHÁzA
Városház tér 3.
a „NyIToTT VÁRoSHÁzA” program keretében a
T’Rakija zenekar koncertje Bonczó emese közreműködésével autentikus balkán népzene, görög,
bolgár, makedón, szerb, horvát és román zenékből.
A rendezvény háziasszonya: Gyürk Dorottya Szentendre Város kulturális alpolgármestere.
20:00 MŰVÉSzeTMAloM
Bogdányi utca 32.
„APÁRóL FIÚRA” – a Vujicsics és a Söndörgő közös
koncertje
Belépőjegy: 4000 Ft. Jegyek kaphatók elővételben
a Tourinform Irodában vagy a jegy.hu-n.(esőhelyszín: a Pest Megyei Könyvtár színházterme)

Augusztus 30. vasárnap
10:00-tól P’Art Mozi, Dunakorzó
MozIBAzÁR
Rembrandttól a parafadugóig
(A P’Art Mozi Baráti Körrel közös rendezésben).
10:00 KACSAKŐ, Dunakorzó 21.
VARÁzS VASÁRNAP Vol 4Dj set-ek, PETANQUE
nap és KőFESTéS egész nap Kyru-val: élvezetes
programok kicsik és nagyok számára a Duna-parton.
10:00-19:00 P’Art Mozi épülete (2. emelet)
Dunakorzó 18.
TÁRSASJÁTéK éJJEL-NAPPAL: FELNőTTMEgőRző
„Mert játszani jó!” A Szentendrei Társasjátékos
Klub várja a társasjátékokat szerető felnőtt érdeklődőket! A Fesztivál alatt a Klub rendkívüli játéknapokat tart, péntek a játékmaraton 3. napja.
16:00 APoR-HÍD, Dumtsa Jenő utca eleje
REJTETT SzENTENDREI PINCéK, séta a város alatt a
Szeresd Szentendrét egyesülettel. Találkozás 16:00
órakor az Apor-hídnál. Részvételi díj: 500 Ft.
18:00 KeCSKÉS eGYÜTTeS PRóBATeRMe
Dumtsa J. u. - Ignatovity u. sarok
CSoMASz TóTH KÁLMÁN éS zÁKÁNyI BÁLINT
zENéS EMLéKEzETE – lemezbemutató koncert
A magyar protestáns zene gyöngyszemei (16-18.
század) Tímár Sára – ének, Kertész József előadóművész, www.kecskesegyuttes.hu
Folyamatosan nyitva tartó programok és helyek
augusztus 28-30.

VAJDA lAJoS STÚDIó PINCeMŰHelY
Péter Pál utca 6.
MéLyPoNToN A VISzoNy, csoportos kiállítás
A tárlat megtekinthető augusztus 9-30. között
péntek, szombat és vasárnap.
www.vajdalajosstudio.hu

FoRgALMI REND VÁLTozÁS!

ÚTLEzÁRÁS
a X . Szentendre éjjel-Nappal Nyitva
fesztivál ideje alatt!
2015. augusztus 28 (péntek) reggel 06.00
órától augusztus 31. (hétfő) 06.00 óráig az
alábbi szakaszok kerülnek lezárásra
- Duna-korzó: Jókai utcától a Rév utcáig
- Lázár cár tér
Fenti területeken parkolni sem lehet!
Megértésüket köszönjük!

KULTÚRA

eRDÉSz GAlÉRIA
Bercsényi utca 4.
PÁRBAN Vajda Lajos és Vajda Júlia kiállítása
Megnyitó: augusztus 27. 20:00.
A kiállítás látogatható szeptember 30-ig, hétfő kivételével minden nap 10:00-18:00 óra között.

ÉDeNI ÉDeSSÉGeK
Dumtsa J. utca 9.
BoR-MÁMoR-EgER A CSoKIBoLTBAN!
egy olyan pincészet borait kínáljuk a csokiboltban
három napig, melyre valóságos éremeső hullott az
utóbbi időben itthon és külföldön.
Tarjányi Gyula borász: „Az egri borvidék alkalmas
brutálisan jó, nagy vörösborok elkészítésére, de
még inkább alkalmas fantasztikus fehérborok megalkotására is! Meg akarom mutatni Neked, kedves
borfogyasztó, hogy az egri dűlők, talajok, de – nem
utolsósorban – az egri hordók és pincék mire képesek, ha hagyják őket kiteljesedni!”
*Nóra titkát * – a bódító Izabella szőlőből készült
lekvárt pedig madagaszkári csokival hozzuk össze
egy bonbonban, hogy a mámor teljes legyen!
Nyitva: pénteken és szombaton 10:00-24:00, vasárnap 10:00-22:00 között.
Telefonok: +36 26/303-200 és +36 70/938-7399.

DeSIGUAl UDVAR, Dumtsa J. utca 22.
gyermekjátszó, póló festés és gyermek könyvvásár
Márhoﬀer Szilvia Tube Design ékszerek (FB/tubedesign).
Sághi Bori sminkmester személyre szabott sminktanácsadása.
egyedi, kézműves technikákkal készült borobudur
lámpák (FB/borobudur-lamps).
„Az idei év ékszere” alkalmi arany testfestés Desigual motívumokkal, Kalocsai zoltán festőművésszel.

UTCATÁRlAT, Görög utca
BIHoN győző: égI KéPEK című, újonnan megjelent könyvéhez kapcsolódó kiállítása, amely megtekinthető minden nap 12:00-21:00 között, a
művész jelenlétében
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tárlatát. A festő életének utolsó két évtizede kötődött szorosan Szent-endréhez, utolsó jelentős kiállítása 1952-ben volt. A kiállítás kurátorai: Dr.
Basics Beatrix, Dr. Boros Judit, Jurecskó lászló és
Sümegi György.
Kapcsolódó program:
Augusztus 28.
19:00 óra Szentendrei Képzőművészeti Szabadegyetem III. Műértő gyakorlat – „Top Képek
(előadás az elmúlt évek legnagyobb aukciós leütéseiről) Vendég: Kelen Anna, művészettörténész,
Virág Judit Galéria.
Középső szárny:
Németh Ágnes: Formáló-mező című kiállítása
Németh Ágnes művészetének legfontosabb karakterjegye a természetes anyagok használata és az
anyagmegmunkálás.
Kapcsolódó program:
Augusztus 30.
15:00-16:00-ig tárlatvezetés Máté Beátával
16:00-tól beszélgetés a művésszel, a beszélgetést
vezeti: Bayer Ilona
18:00-tól: Tiborcz Trio jazz-koncert

SzeNTeNDReI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitva tartás: 10:00-18:00
A mértan harmóniája: geometrikus és konstruktív
törekvések a Kogart Gyűjteményben című kiállítás
A KoGART közel 2500 darab műalkotást számláló
kortárs gyűjteményeiből olyan válogatás látható,
amely a 20. század második felének geometrikus
igazodású és konstruktív művészeit mutatja be.
Jelen szelekció egyben tiszteletadás Barcsay mester késő festői periódusának „konstruktív” törekvései előtt is, hiszen a kiállításon szereplő
művészek közül többen szoros barátságban, vagy
tanítványi viszonyban álltak Barcsay Jenővel.
Kapcsolódó program:
Augusztus 29. 18:00 órától „Képzőművészeti Staféta ” – Deim Pállal, Farkas Ádámmal, Hajdú
lászlóval és Haász Istvánnal

PRoMeNADe VeNDÉGlŐ, Futó utca 4.
PISTyUR IMRE SzoBoR-KIÁLLíTÁS
MŰVéSzEK BéCSBőL: fotó- és táska kiállítás
MozgóKéP KIÁLLíTÁS az egyesült Államokból.
(A tárlatok megtekintése fogyasztás esetén ingyenes.)

MoNDVACSINÁlT UTCA, a Dorothea Bistro Café
szervezésében a Jankó J. közben
Mindhárom nap élőzene és élő
DJ mixek. Dorothea hangulat, koktélok, kényelmes
kanapék, igazi utca fesztivál!
Pénteken és szombaton a nagy sikerű Utca borbélya várja vendégeit.
lampionos sétány, és lounge- terasz.
Szentendrei fotók, és Medveczkifotó képbemutató
és kiállítás.
DJ mixek. Dorothea hangulat,
Sátáló Fröccs készlet.
Pénteken Soul-Funky zenék majd este lounge
deep buli várható.
Szombaton Gypsy Swing koncert, koktélshow és
orangeMusic by Mark Van Gabe, és intimate élőmix Dj Patonay tolmácsolásával.
Vasárnap jazz és bossanova hangulat vár rátok.
FeReNCzY MÚzeUM KIÁllÍTÁSoK

MŰVÉSzeTMAloM
MoDeRN ÉS KoRTÁRS MŰVÉSzeTI KözPoNT
Bogdányi út 32.
Nyitvatartás: 10:00-18:00

Északi és Déli szárny:
PERLRoTT-CSABA VILMoS (1880-1955) éLETMŰ
KIÁLLíTÁS
A szentendrei Ferenczy Múzeum Perlrott életművének legjelentősebb műveiből válogatta össze

FeReNCzY MÚzeUM
Kossuth l. u. 5.
Nyitva tartás: 10:00–18:00
Barcsay terem
Vincze ottó: optimalizált távkapcsolat című kiállítása. A kiállítás áttekintést nyújt a Munkácsy-díjas
képzőművész több mint 25 évet átölelő graﬁkai
munkásságáról.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Információ: +36/26 310-244; +36/20 779-6657;
www.femuz.hu; FB/ferenczym

2015. augusztus 24.

Szüreti felvonulás 2015

KULTÚRA

őszi Sokadalom Kézdivásárhelyen

Elérhető a kézdivásárhelyi városnapok programtervezete
www.oszisokadalom.ro honlapon, de fontos hangsúlyozni, hogy
nem végleges, még jöhetnek hozzá programok és lehetnek benne
módosítások is. Az viszont biztos, hogy nyugodtan lehet csemegézni belőle, és jó előre
jegyzeteket
készíteni,
hogy mely programpontokon érdemes résztvenni
az augusztus 26–30. között zajló rendezvényen.

Az Urbanizé kertje már vár

A szőlősgazdák a szürethez, mint az év egyik kiemelkedő gazdasági
és közösségi eseményéhez kapcsolták a hagyományként őrzött szüreti felvonulást és bált.
Szeptember 19-én ismét ez a szép hagyomány elevenedik meg
Szentendrén. A felvonuláson részt vesznek az Agytanoda és az
Izbégi Általános Iskola diákjai, civil szervezetek és nemzetiségek képviselői, lovasok, népdalénekesek és népdalkörök.
A felvonulást a MH Altiszti Akadémia Rézfúvós együttese kíséri.
A felvonuláson résztvevőket az Ipartestület és a Szentendre Gyökerei HBT tagjai látják vendégül a DMH udvarán berendezett kerthelységben.
Az estét a Szentendre Gyökerei HBT által rendezett szüreti bál zárja.
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Az viszont tény, hogy a Vigadó udvarán idén is hatalmas buli lesz. A jól
megszokott helyszínen óriási sátor, valamint gondosan és trendin berendezett tér várja majd az éjszakai baglyokat, és természetesen kedvelt együttesek és lemezlovasok. Pénteken az egyre nagyobb
népszerűségnek örvendő szempöl oﬀchestra uralja majd a terepet. A
csapat tagjainak „foglalkozásából” (ﬁlm, színház) adódik, hogy zenéjük
nem marad meg a hagyományos zenei gondolkodás és struktúrák keretei között. A csapatban két vj is helyet kapott, akik élő vetítéseket
használnak, ezáltal olyan audio-vizuális eseménnyé alakítva a koncerteket, mely egyedülállónak mondható erdélyben. És ami a legfontosabb, hogy koncertjeiken sipp-supp táncra pördítenek mindenkit.
először jön Kézdivásárhelyre az ország egyik legismertebb elektronikus
zenei együttese, a Şuie Paparude, akik szombaton lesznek az Urbanizé
Garden vendégei. Aki látta őket élőben zenélni, az tudja: jöhetnek és
mehetnek a világsztár dj-k, de a Şuie hajnali live szettjeit még senkinek
sem sikerült überelnie. A Şuie után sem lesz pihenés, a fesztiválok közkedvelt lemezlovasa, ShiveR jön ismét hozzánk, akit nem szükséges bemutatni a kézdivásárhelyi közönségnek, hiszen tavaly is bebizonyította,
hogy ha ő forgatja a lemezeket, a buli rosszul nem sikerülhet.
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Varázsigék

KULTÚRA
Ujfalusi Márta Szentendrén lakó látó,
lelki terapeuta, gyógyító, akinek már számos cikke jelent meg neves szakmai online portálokon és a nyomtatott sajtóban
is, Rendszeresen szerepel a rádióban, és
tart előadásokat. A Varázsigék című első
könyvének megjelenésével régóta dédelgetett álma vált valósággá.

48 bibliai idézetet, 48 verset és egy-egy,
a Bibliával párbeszédet folytató, irodalmi
magasságú szöveget tartalmaz a 100
oldalas kötetet. Akár vallásosak vagyunk, akár nem, biztos, hogy lelkünket megérinti ez a magasabb rendű, emelkedettebb értékrendszer, amit a könyv képvisel. Nem is szemmel, sokkal inkább szívvel
kell ezt a könyvet olvasni, és újraolvasni, hogy átéljük azt az életörömöt, mely átsüt a szerző minden gondolatán.
A könyvben sajátos, egyedi gondolatokkal telített deﬁníciókat kaphatunk reményről, félelemről, házasságról, a társ fogalmáról, a szerelemről. ez utóbbiról például így ír a szerző: „A szerelem mindig
beteljesült érzés, akkor is, ha nem teljesen kölcsönös azzal a valakivel, aki iránt érezzük. önmagában is tud létezni, és maga a szerelem szereti viszont azt, akiben létrejött”.
A könyv melléklete a 48 lapos, vetőkártyaként is alkalmazható
egyedi kártyacsomag, ami tulajdonképpen Márta saját „tarotja”. A
kártyákat segédeszközként használhatjuk minden élethelyzetben,
mert érzelmi-szellemi-tudati-lelki síkokon mutatja meg az emberi
kapcsolatokat.
A könyv magánkiadásban jelent meg, kereskedelmi forgalomban
nem kapható. Megrendelni az alábbi oldalon lehet: http://www.leleklato.eoldal.hu/cikkek/martabolt---konyvrendeles.html
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Kiállítás

FERENCzy MÚzEUM
MŰVÉSzeTMAloM
Bogdányi út 32.
Nyitva: kedd–vasárnap, 10.00–
18.00

PERLRoTT-CSABA VILMoS
(1880-1955) éLETMŰKIÁLLíTÁS
kurátor: Jurecskó lászló,
Boros Judit, Sümegi György,
Basics Beatrix
Megtekinthető szeptember
4-ig

FoRMÁLóMEző
Németh Ágnes kiállítása
Megtekinthető szeptember
6-ig

SzeNTeNDReI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitvatartás: szerda - vasárnap
10.00–18.00

A MéRTAN HARMóNIÁJA
gEoMETRIKUS éS KoNSTRUKTíV TöREKVéSEK A KogART
gyŰJTEMéNyéBEN
Megtekinthető augusztus 30-ig

FeReNCzY MÚzeUM
Kossuth l. u. 5.
Nyitva: kedd – vasárnap
10.00–18.00
Barcsay terem
oPTIMALIzÁLT
TÁVKAPCSoLAT
Vincze ottó kiállítása

A kiállítás megtekinthető
október 4-ig
MANK GAlÉRIA
Bogdányi u. 51.
TéPőzÁR
Krenács Ágota és orosz Lajos
kiállítása

Mozi

P'ART MozI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak hagyományos ﬁlmek esetében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdíjas:
700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft
augusztus 24. hétfő
16.30 AGYMANóK (102’) (6)
18.30 APU VAGY ANYU? (85’)
(16) – francia-belga vígjáték
20.00 MISSIoN: IMPoSSIBle TITKoS NeMzeT (132’) (16) – f:
Tom Cruise
augusztus 25. kedd
17.00 SzeleBURDI SVÉD CSAlÁD NYARAl: All INClUSIVe
(90’) (12) – családi vígjáték
18.35 A BÉlIeR CSAlÁD (106’)
(6) – francia-belga vígjáték
20.20 SzeReleMSzIGeT (90’)
(16) – egy adriai kis szigeten
játszódó vígjáték

augusztus 26. szerda
17.00 MÜNó, A HolDBÉlI
MANó (85’) (12)
18.30 SzeReleMSzIGeT (90’)
(16) – egy adriai kis szigeten
játszódó vígjáték
20.05 A BÉlIeR CSAlÁD (106’)
(6) – francia-belga vígjáték

augusztus 27. csütörtök
18.00 PAPÍRVÁRoSoK (109’)
(12) – a sikeres romantikus regény ﬁlmen
20.00 Az eICHMANN SHoW
(90’) (12e)

augusztus 28. péntek
15.00 VÍzPARTI KReATÍV
PoRTRÉ PARTY – Kyru közreműködésével
17.30 AMY- Az AMY WINeHoUSe SzToRI (127’) (16)
18.00 TeÁTRUM 2015 – Paraszkay György fotókiállítása
20.00 PAPÍRVÁRoSoK (109’)
(12) – a sikeres romantikus regény ﬁlmen

augusztus 29. szombat
15.30 BARBIe, A RoCKSzTÁR
HeRCeGNŐ (89’) (6)
17.00 JURASSIC WoRlD (124’)
(12)
19.15 MISSIoN: IMPoSSIBle TITKoS NeMzeT (132’) (16) – f:
Tom Cruise

augusztus 30. vasárnap
10.00 MozIBAzÁR
16.10 AGYMANóK (102) (6)
18.00 Az eICHMANN SHoW
(90’) (12e)
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19.35 TAXI TeHeRÁN (82’) (12)
– ez már ﬁlm a javából

augusztus 31. hétfő
16.00 MÜNó, A HolDBÉlI
MANó (85’) (12)
17.30 PAPÍRVÁRoSoK (109’)
(12) – a sikeres romantikus regény ﬁlmen
19.30 FIlMPIKNIK: MAMMA
MIA! (109’)(12) – házigazda:
az english Center

szeptember 1. kedd
16.00 CSoCSo-SzToRI (106’)
(6)
18.00 ToKIó FeleTT Az ÉG
(106’) (16) – romantikus
vígjáték
20.00 Az eICHMANN SHoW
(90’) (12e)

szeptember 2. szerda
17.00 PAPÍRVÁRoSoK (109’)
(12) – a sikeres romantikus regény ﬁlmen
18.50 TAXI TeHeRÁN (82’) (12)
– ez már ﬁlm a javából
20.20 PHoeNÍX BAR (98’) (16)
11

szeptember 3. csütörtök
18.30 PHoeNÍX BAR (98’) (16)
20.15 ToKIó FeleTT Az ÉG
(106’) (16) – romantikus vígjáték

szeptember 4. péntek
17.00 BARBIe, A RoCKSzTÁR
HeRCeGNŐ (89’) (6)
18.30 A NAGY MÚzeUM (94’)
(6) – a bécsi Szépművészeti
Múzeumról…
20.15 Az U.N.C.l.e eMBeRe
(120’) (12) – Guy Ritchie ﬁlmje

szeptember 5. szombat
15.00 BARBIe, A RoCKSzTÁR
HeRCeGNŐ (89’) (6)
16.30 CSoCSo-SzToRI (106’)
(6)
18.35 A NAGY MÚzeUM
(94’)(6) – a bécsi Szépművészeti Múzeumról…
20.10 Az U.N.C.l.e eMBeRe
(120’) (12) – Guy Ritchie ﬁlmje

szeptember 6. vasárnap
15.00 CSoCSo-SzToRI (106’)
(6)
16.50 BARBIe, A RoCKSzTÁR
HeRCeGNŐ (89’) (6)
18.30 A NAGY MÚzeUM (94’)
(6) – a bécsi Szépművészeti
Múzeumról…
20.00 Az U.N.C.l.e eMBeRe
(120’) (12) – Guy Ritchie ﬁlmje

A P’Art Mozi műsora:
http://partmozi.hu

ANYANYelVÜNK ÉRDeKeSSÉGeI

Kézírás

Említette a szerkesztőnő, hogy volt múltkoriban olvasója a lapnak, aki megkérdezte,
hogy ki ennek a rovatnak a szerzője.
Ugyanis az aláírásom szerepelt az írás
alján. Manapság a kézírást a világban
egyes helyeken már nem is tanítják, hazánkban és Európában azonban még
rangja van nemcsak a kézírásnak, hanem
az aláírásnak is, gondoljunk csak az igazolványainkra, bankkártyánkra. A személyi
azonosításnak biztos módja az aláírás,
amelyet nehezebb utánozni, hamisítani,
mint valamilyen számítógépes jelszót, azonosítót.

Aláírásunk – különösen azoké, akiknek foglalkozásához tartozik vagy tartozott a kézírás – általában évtizedekig nem változik,
bár pályafutása során például Napóleon
más módon írta nevét tábornokként, császárként és korzikai száműzöttként. A kézírással foglalkozók, a grafológusok szerint
az egyén lelki, testi, társadalmi állapota befolyásolja az írásképet. És még valami! Az
íróeszköz.

Valamikor a tanárok, a diákok többnyire
lúdtollból metszettek íróeszközt tollkésükkel, és sokszor gubacsból és egyéb anyagokból tintát is tudtak előállítani. Nemzeti
irodalmunk nagyjai is így jártak el. Petőﬁ
Sándorról tudjuk: Jókai Mór drámáját, a
Zsidó ﬁút ő másolta, hogy pályázatra lehessen küldeni. Petőﬁ egyik levelében ezt
írja „[…] tollat ragadtam, vagy tulajdonkép
nem is tollat, hanem fából való botot,
mellynek vége hasított hegyes acél vagy réz
[…]” – a golyóstollak világában az ilyen
„mártogatós” toll is sokak számára ismeretlen, pedig ezeknek gépesített gyártása
1830-as évektől folyt. Gyártottak hegyes,
gömbölyített, vágott végű tollszemet, majd
XIX. század végén a közepén lyukat formálót, hogy a tinta egyenletes szivárgását biztosítsák. Kisiskolás koromban a tollszárba
rögzíthető tollon ez volt olvasható: „363
SCHULLER JÓZSEF BUDAPEST REFORM
TOLL 36.” A boltban háromhatvanhármasként kellett kérni. Egy példány ma is itt van
az íróasztalomon méghozzá olyan gyöngyház tollszárban, amelyik levélbontó papírkés is egyúttal.

A ma széltében-hosszában elterjedt golyóstoll Bíró László József találmánya.
1938-ban szabadalmaztatta a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságon. Az eﬀajta íróeszköz neve angol nyelvterületen ma is
„biro” vagy „biro pen”, most ilyennel alá is
írom a fentieket.
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KULTÚRA

Hódító ritmusok

KEzDő KUBAI SALSA tanfolyam indul szeptembertől Szentendre szívében, a Dunaparti Művelődési Házban, minden kedden és csütörtökön 19.00-tól 20.00-ig.
Itt mindent megtanulhatsz ahhoz hogy jó táncos váljon belőled,
vagy ha csak jól akarod érezni a magad a barátaiddal egy nyári latinos estén, de nem tudod, hogy mozdulj meg a zenére? – akkor
itt a helyed! Pár nélkül is bátran jelentkezhetsz!
Az órák hangulata és a jó zene garantált!

Az óRÁKAT TARTJA:
Végh István – A 2014-es International Salsa CoPA Free & Style
Show Dance kategória győztese.
Pretz Dorina – A 2015-ös International Salsa CoPA lA.salsa második helyezettje.
KEzDő NAP: 2015. szeptember 1. (Cím: Duna-korzó 11/a)
Az elSŐ AlKAloM INGYeNeS!
Az óra kezdés előtt negyedórával ajánlatos az érkezés az átöltözés miatt. A váltó cipő használata kötelező!

KIKNeK AJÁNlJUK?
- akik vágynak a forró latin hangulatra
- akik szeretnék növelni önbizalmukat
- akik szeretnék megtanulni, hogyan kell nőiesen mozogni
- azoknak a férﬁaknak, akik szeretnék párjukat vagy leendő párjukat elkápráztatni... megmutatva, milyen egy igazi latin férﬁ
MIT FoGUNK TANUlNI?
kubai salsa / man style / lady style / footwork / vezetés-követés
technika / stílus gyakorlatok / latin free style & show style.

INFo: Végh István 06 20 367 00 95
elninolatino.dance@gmail.com
Facebook: Végh István – üzenet
Facebook: elnino latino Tánciskola – üzenet
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Ars Sacra Fesztivál

KULTÚRA

A fesztivál IX. Szakrális Művészeti Hete keretében szeptember
19-én Visegrádon, szeptember 24-én Szegeden kerül sor a Hit
és művészet című ünnepi rendezvényekre, amelyek mindkét
alkalommal szentendrei iparművészek kiállításával kezdődik.

Szeptember 19. Visegrádi Mátyás Király Múzeum (Fő u. 29.)
15.30: A szentendrei iparművészek kiállítását Gyürk Dorottya szentendrei alpolgármester nyitja meg
16.45: Borsódy lászló és Félegyházi Bence trombitaművészek fanfárszóval köszöntik a vendégeket
17.00: Dr. Kucsera Tamás Gergely, Visegrád alpolgármestere, az MMA
főtitkára mond ünnepi beszédet
ezt követően 20 perces előadások lesznek, melyek előadói: Kováts
István régész, ötvös Sándor osztályvezető (eMMI), Huba lilla etnog-

Törékeny erő

A gézENgÚz ALAPíTVÁNy
éS A KoRASzÜLöTTEKéRT KözHASzNÚ
EgyESÜLET FoTóPÁLyÁzATA

Hatodik fotópályázatát hirdeti meg a megalapításának 25. évfordulóját ünneplő, az
idegrendszeri fejlődésükben veszélyeztetett, sérült csecsemők, gyermekek diagnosztikájával és terápiájával foglalkozó
Gézengúz Alapítvány, ezúttal a Koraszülöttekért Közhasznú egyesülettel (KoRe)
együttműködésben. A pályázat elsődleges
célja a koraszülöttek és az eltérően fejlődő
kisgyermekek élethelyzetében a teremtő
életerő bemutatása a pályaműveken keresztül. Szeretnénk felhívni a ﬁgyelmet
arra, hogy a törékeny kisbabákban mennyi
erő rejlik, amivel rátalálnak saját életükre
családjuk, kísérőik támogatása mellett!
A PÁlYÁzATRA VÁRT FoTóK TÉMÁJA

A. olyan fotók, melyek 0-8 év közötti életkorú gyermekeket ábrázolnak, akik saját
erejüknek és az őket támogató segítőknek köszönhetően bizonyítják, hogy „néhány csepp törékeny erő” milyen
hatalmas eredményt hozhat.

B. olyan fotók, melyek az erőt, mint többértelmű kifejezést mutatják be, konkrét vagy elvont értelemben. ebbe a
kategóriába várunk természetet ábrázoló vagy attól ihletett műveket is.

A PÁlYAMUNKÁK Az AlÁBBI KATeGóRIÁKBAN KeRÜlNeK zSŰRIzÉSRe
1. 14 év alatti, amatőr pályázók
2. 14 év feletti, amatőr pályázók
3. Hivatásos fotósok

A pályázatokat a fotopalyazat@gezenguz.hu e-mail címre várjuk október 20-ig.
További technikai részletek a Részvételi
Szabályzatban, a www.gezenguz.hu oldalon.
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ráfus, lengyel Rita graﬁkusművész, Kósa Klára keramikusművész.
Az előadások befejezésekor ismert közéleti személyiségek mondják
el 15 nyelven a Miatyánkot.
Szeptember 24., Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karának konferenciaterme
A rendezvény 11 órakor kezdődik a szentendrei iparművészek kiállításával, ahol dr. Nátyi Róbert művészettörténész mond megnyitó beszédet

Kiállító alkotók:
Borsódy eszter keramikusművész, Farkas Borbála textiltervező művész, Kósa Klára keramikusművész, a Népművészet Mestere, lengyel
Rita graﬁkusművész, Pauli Anna Munkácsy-díjas textilművész, Simon
Ilona tipográfus, könyvtervező művész, Sinkó Veronika író, illusztrátor graﬁkusművész, Smetana Ágnes Ferenczy Noémi-díjas üvegtervező művész

Fotózz kilátóból, nyerj
családi üdülést!

Augusztus 31-ig tart a Pilisi Parkerdő „Ki mit lát
a kilátókból?” fotópályázata. A júniusban átadott, a Piliscsaba melletti Nagy-Kopasz hegy tetején épült Dévényi Antal-kilátóval együtt már
összesen hét kilátó várja a turistákat a Pilisi
Parkerdő területén. A Parkerdő szeretné, ha a
kirándulók és a turisták minél több területet és
eddig kevésbé ismert útvonalat fedeznének fel.
A fotópályázaton részt vevő kalandoroknak minimum öt kilátót vagy kiépített kilátópontot kell
meghódítaniuk és mindezt képekkel dokumentálniuk. A legszebb, legjobban sikerült, leghangulatosabb, a Pilis utánozhatatlan szépségét
leghűebben visszaadó látképek közül választjuk
majd ki azt a fotót/fotógalériát, ami a Pilisi Parkerdő zrt. Facebook-oldalának borítóképe(i)
lesz(nek) az elkövetkező időszakban.
A játékban résztvevő kilátók és kilátópontok:
Dévényi Antal-kilátó, Piliscsaba; Boldog özsébkilátó, Pilis-tető; Csergezán Pál-kilátó, Nagy-Kopasz; Kaán Károly-kilátó, Budapest, Nagy-Hárshegy; Árpád-kilátó, Budapest, látó-hegy; zsitvay-kilátó, Visegrád; Makovecz Imre-kilátó, Budapest, Kis-Hárs-hegy; Vaskapu-hegyi kilátópont, esztergom; Dobogókő.
A pályázatra beküldött képeket a Pilisi Parkerdő
zrt. Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/pilisiparkerdo) várják megosztásként
vagy ugyanott privát üzenetben, a lehető legnagyobb felbontásban. A fotók készítői egyben
hozzájárulnak képeik szabad közléséhez és esetleges szerkesztéséhez, a verseny ideje alatt a Pilisi Parkerdő Facebook-oldalán minden képet
közzétesznek a fotós nevével.

Nyeremények
Az első helyezetté: háromnapos családi üdülés
a Som-hegyi turistaházban
A második helyezetté: éves családi bérlet a Budakeszi Vadasparkba
A harmadik helyezetté: egyszeri családi belépő
a Budakeszi Vadasparkba és a Budakeszi Vadaspark Kalandparkjába
A közönségdíjas nyereménye (a képre érkezett
like-ok, kommentek és megosztások alapján):
A mi erdőnk magazin éves előﬁzetés

Az Ars et Vita Alapítvány
és a Pest Megyei Könyvtár
fotópályázatot hirdet

„EMBER éS FA”
témakörben!

Várunk minden természettel – fával, erdővel, növényzettel – kapcsolatos fotót,
amely illeszkedik Hamvas Béla Fák című
esszéjének szellemiségéhez.
Beadási határidő: 2015. október 5.
A képek beküldése e-mailen keresztül történik: hamvasbelafoto@pmk.hu

Szerzőnként maximum 5 db képpel lehet
pályázni. A legjobb fotókból kiállítást rendezünk az országos Könyvtári Napok keretén belül, amely során lehetőséget
biztosítunk a közönségszavazásra is!

További információ: www.pmk.hu

olVASS ÉS FoTózz!

2015. augusztus 24.

Ismét sportágválasztó!

SPORT

2015. szeptember 4-5. (péntek, szombat), Postás-strand

50 kipróbálható sportág egy helyszínen, edzőkkel, olimpikonokkal,
világ- és európabajnokokkal, szakmai tanácsadással.
Bemutatkoznak a térség sportegyesületei.
A program 9 és 17 óra között kerül megrendezésre a Postás-strandon.
Pénteken elsősorban az előre bejelentkezett óvodákat, iskolákat várjuk, de 14 órától és szombaton egész nap sok szeretettel várjuk a családokat, mindenkit a Pilis – Dunakanyarból!

Nekünk kicsit nehezebb...
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SzENTENDREI ÚSzó A XX. SzERVÁTÜLTETETTEK VILÁgJÁTéKÁN

III. Szentendrei Nagy Sportágválasztó – A SPoRT NAPJAI

Játék: Pontgyűjtő verseny! A Sportágválasztón legalább 20 sportot kipróbálók garantált ajándékot kapnak és minden pontgyűjtő részt vesz
a 2014. szeptember 6-án, szombaton, 15 órakor tartandó sorsoláson,
ahol értékes nyeremények találnak gazdára.
Részletek, pontgyűjtő kártya és bővebb információ a helyszínen az információs sátornál.

Helyszín: Szentendre, Postás-strand
GYeRe el! PRóBÁlD KI! VÁlASSz!

Kipróbálhatod magad a terepkerékpár ügyességi pályán, a boxringben,
sárkányhajóban vagy épp a küzdősportokban, a katonai közelharcban.
Akrobatikus pomponlány lehetsz, sakkozhatsz és még számos különlegességgel várunk!
Tudod mi fán terem a footgolf vagy a kettlebell? Nálunk ezt is kipróbálhatod! :)
Azt hitted csak a csemetét kisérgeted? Tévedtél! Számos kortalan mozgásformával várunk a Sportágválasztón!
Ne hagyd otthon a bringádat!

„A teljesen egészséges sportolókkal szemben, mi nehezebb helyzetben vagyunk... Mégsem panaszkodunk, és nem is látszik rajtunk, de
mi mások vagyunk. Más szerveivel élünk és küzdünk, elsősorban az
egészségünkért, életünkért. Most lehetőségünk nyílt arra, hogy hazánkat és városunkat, Szentendrét képviseljük egy világeseményen.”
Jeszenkovits Judit és edzője, Mihály Norbert

2015-ben Argentína ad otthont a XX. Szervátültetettek Világjátékának. A magyar válogatott tagjai augusztus 14-én tettek esküt a Magyar Sport Házában, a fogadalomtétel szövegét Gyurkó Alexandra
úszó mondta el.
Az argentínai Mar del Platában augusztus 23. és 30. között sorra kerülő játékokon 60 ország 1500 sportolója vesz részt, a magyarok
nyolc sportágban – asztaliteniszben, atlétikában, bowlingban, petanque-ban, teniszben, tollaslabdában, úszásban és röplabdában –
31 versenyzővel és tíz kísérővel képviseltetik magukat. Úszás sportágban a magyar csapat tagja a szentendrei Jeszenkovits Judit és edzője, Mihály Norbert (Norbi bácsi).
Magyarország a szervátültetettek világjátékán 1999 óta mindig az
első öt között végzett a nemzetek pontversenyében. Berente Judit,
a Magyar Szervátültetettek Szövetségének elnöke úgy nyilatkozott:
atlétikában és úszásban több világcsúcsot vár a magyar versenyzőktől. Megjegyezte: a kiutazók mind éremesélyesek.
A magyar indulók közül 22 vese-, négy máj-, három csontvelő-, egyegy versenyző pedig vese-, máj-, illetve szívátültetett.
Két évvel ezelőtt a dél-afrikai Durbanben Magyarország 48 sportolóval vett részt a szervátültetettek világjátékán, melyen 38 arany-, 19
ezüst- és 26 bronzérmet nyert, ezzel a 49 ország között a negyedik
helyen végzett.
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ADÁSVéTEL

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket,
régi képeslapokat,
kitüntetéseket, jelvényeket.
Tel. (26) 385-387.
Kastélyok berendezéséhez
vásárolok antik bútorokat,
festményeket, órákat, ezüst
tárgyakat, étkészleteket,
porcelánokat, bronzokat stb.
és teljes hagyatékot.
Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com.

egy szezont használt mobil
légkondicionáló fél áron eladó.
Tel. (26) 385-387.

eladó elektromos ápolási ágy
kapaszkodóval, matraccal!
Fixálható kerekekkel, levehető
asztallappal és leszerelhető
kapaszkodóval, mosható huzatú
matraccal. Az ágy magassága, a
fej- és lábvég külön is emelhető.
Teherbírása 200 kg. Ár: 80 000
Ft. Tel. 06-70-432-2779.
Háromfunkciós (nagy ágy,
ágyneműtartó), kávébarna,
velúr huzattal sarokgarnitúra
(228x200) újszerű állapotban
95 000 Ft-ért eladó.
Tel. 06-20-331-2022.

ÁLLÁST KERES

40-es mobil háziasszony
takarítást vállal.
Tel. 06-70-277-9955.

ÁLLÁST KíNÁL

Szentendrén, a Dunakorzón
vendéglő azonnali belépéssel
keres mosogatót, konyhai
segítőt, pultos-felszolgálót.
Jelentkezés: 06-70-670-7089.,
vagy fényképes önéletrajzzal:
akuhajdavilmos@gmail.com.

EgéSzSég

Körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás.
Tel. 06-30-340-1392.

Érszűkület kezelése szén-dioxidfürdővel. Nehézjárás, görcs,
hidegérzet esetén próbálja ki a
Mafetta-kezelést.
Tel. 06-30-340-1392.

EzoTéRIA

APRÓK

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu.
Tel. 06-30-605-7199.

oKTATÁS

Matematikából és ﬁzikából korrepetálást, előrehozott érettségi
vizsgára felkészítést vállalok
speciális feladatsorokkal.
Tel. 06-30-855-3543.

KIADó LAKÁS

SzoLgÁLTATÁS

leányfalun különálló, gázfűtéses
lakás (szoba+lakókonyha+fürdőszoba) saját mérőórákkal kiadó
(házas)pár részére; 25.000 Ft/hó
+ rezsi, kerti munkát beszámítok.
Tel: 30-485-5370.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70-578-1468.

Idősgondozásért cserébe lakhatás Szentendrén.
Tel. 06-30-577-5862.

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Keresek hosszú távra bérelhető, legalább kétszobás bútorozatlan házat vagy
házrészt, főleg a belvárosban vagy a közelében. Tel.
(26) 718-003, 06-70-2588562.

LAKÁS, INgATLAN

Szentendrén, Szarvashegyen, a
Mormota utcában 2129 nm-es,
erdő melletti, panorámás telek
eladó. Főút 100 méterre, 10%-is
beépíthetőség. Tel. 06-30-6654492.

Szentendrén, Pismány legszebb
helyén 1080 nm-es, közművesített, déli fekvésű, panorámás,
zsákutcában lévő telek – buszmegállóhoz közel – tulajdonostól
eladó. Irányár: 25,9 millió Ft. Tel.
06-20-279-9230.

Szentendrén, az egres utcában
900 nm-es telken 1990-ben
épült, kétszintes, 2x150 nm-s, 9
szobás, 8 fürdőszobás, panziónak
kialakított családi ház két nagy
terasszal, 4 erkéllyel, alatta 150
nm-es, világos, lakható szuterénnal, garázzsal 59 millió Ft irányáron eladó. Tel. 06-30-950-4551.
összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 11
millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.
Kertes lakások (40-180 nm-esek,
igény szerint) 190 000 Ft/nm
áron eladók. Tel. 06-30-9496456.
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ÜzLET

Szentendre belvárosában családi
ház alsó szintjén kertre néző,
egyedi fűtésű, 40 nm-es helyiség
irodának vagy raktárnak kiadó.
Tel. 06-20-203-5988.
Szentendrén cukrászüzem
kiadó. Tel. 06-30-468-7858.

Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. Tel. 06-20514-3323.

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

ÜDÜLéS

Hévízen, a centrumban apartman
2-3 fő részére (5000 Ft/éj) kiadó.
Tel. 06-20-494-2550,
hevizi-apartman.hu.

Szentendrén, Szarvashegyen
örökpanorámás,
1601 nm ingatlan áron alul eladó.
Víz, villany van. 50 nm kőház, nagy
terasz, víztárolóval,
gyümölcsössel.
Ár: 16 000 000 Ft
web: telek.dago.hu
tel: 06-30-602-0232

2015. augusztus 24.
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HIRDETÉSEK

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

Békési Körös Kolbász

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

VAlóDI BÉKÉSI ÍzeK ÍNYeNCeKNeK
Garantáltan „e”-mentes
Minden szerdán 8-tól 19-ig,
minden szombaton 8-tól 14-ig
Szentendrén, a Városkapu üzletház
parkolójában

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

bekesikolbaszbolt.hu
+3630/5524377

Anyakönyvi hírek
Júliusban elhunytak

Vörös edwárd élt 71 évet
Horváth ervin Tamás élt 62 évet
Őze lajos élt 65 évet
Bényei István élt 65 évet
Szalai Józsefné élt 77 évet
Újlaki Józsefné élt 79 évet
Sitkovics Béláné élt 94évet
Czveiber Gyula élt 50 évet
oláh Tibor élt 73 évet
Szakács Bertalanné élt 87 évet

Tóth István élt 88 évet
Dehurta edit élt 84 évet
Takács Sándor élt 64 évet
Horváth Julianna élt 55 évet
Al-Shichné Fodor Beáta élt 35
évet
Nagy Györgyné élt 89 évet
Monda Sándor Gáborné élt 54
évet
Pulpiter Józsefné élt 75 évet
Seifert Karl élt 70 évet

Hirdessen nálunk!
Hirdetéseinkről kérdezze:

Németh erika
06 20 260 4642
nemeth.erika@szentendre.hu
Keressen minket
a Facebook-on is!

Állást keres
helyben?
Szentendrei
állásportál:
http://allas.szentendre.hu/

Tehetséggondozó foglalkozások
a Szentendrei
Református Gimnáziumban

A Szentendrei Református Gimnázium
tehetséggondozó foglalkozásokat hirdet
a most 4. osztályba járó általános iskolás
tanulóknak magyar nyelv és irodalom
és matematika tantárgyakból.
A foglalkozások 8 alkalommal,
szombatonként 8-12 óráig tartanak.
A kezdés időpontja: szeptember 26.
szombat 8 óra.
Az órák egyeztetése az első foglalkozáson
történik.
Helye: Szentendrei Református
Gimnázium, Áprily tér 5.
Tel: (26) 302 595
A foglakozások díja: 14 000 Ft (32 óra)
A beﬁzetés módja: az iskola pénztárában
készpénzben

Bútorszövetek most
nagykereskedelmi
áron
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Belváros-szépítés lépésről lépésre

XXIX. évfolyam, 14. szám

A Belvárosban több épület homlokzata is gyönyörűen megújult a Fő téren és a Dumtsa utcában. Azóta több olyan kisebb
beruházás is történt, amelyek célja – ahogy Petricskó zoltán alpolgármester, a körzet képviselője fogalmazott –, hogy igazi
mediterrán hangulat és miliő jellemezze városunkat.

Az alpolgármester szerint ezek nem nagy és látványos beruházások, a kétmillió forintot meghaladó beruházás keretében
megvalósuló fejlesztés mégis javítja a lakosok közérzetét, élhetőbbé teszi a várost. A belvárosi lakosok részéről már régebben felmerült az igény ezekre a fejlesztésekre, ők keresték
meg a körzet korábbi képviselőjét, Tolonics Gyulát, illetve
most Petricskó zoltánt. „A programot közösen indítottuk el.
első lépésben a mentőállomás előtti kis parkot tettük rendbe.
A parkosítás után következett a padok kihelyezése, ugyanis a
mentőállomástól a Fő térig egyetlen ülőalkalmatosság sem
volt, pedig a belvárosban nagyon sok nyugdíjas él, akik napi
ügyes-bajos dolgaik intézése közben szívesen pihennek meg.
A Pirk Ambrus által tervezett padokat a lakosokkal egyeztetett helyszínekre tettük ki, elsősorban a Bogdányi utcába, de
került a Martinovics utcába is, az okmányiroda elé, a helyi Rotary Club támogatásával a Kisposta elé. További nyolc padot
a vállalkozók kérésére helyeztünk el a sétányon, a Duna partján” – mondta az alpolgármester.
Szintén lakossági kérésre virágládák kerültek a Hild lépcsőre (a Városház térről a Templomdombra induló lépcsősorra), amelyekbe a lakosok is ajánlottak fel növényeket. Húsz, ún. ludovika belvárosi hulladékgyűjtőt is felszereltek a Duna partján, és néhányat a belvárosban, azokat is a lakosokkal egyeztetett helyszínekre.
„Nagy öröm számunkra, hogy egyre népszerűbb a Duna-part, hiszen a folyóra való nyitás éppen ezért valósult meg. Sok pozitív visszajelzés érkezett a lázár cár téren felállított virágoszlopok kapcsán is, és nekem, mint belvárosi lakosnak, különösen szívmelengető, amikor jövet-menet látom, hogy a Bogdányi utcai padok mind foglaltak. Várjuk a helyiek további kéréseit, igényeit, mert szeretnénk még
szebbé és komfortosabbá tenni a Belvárost” – tette hozzá Petricskó zoltán.
A munkát az önkormányzat részéről Kudett Krisztina, Kosztek Gabriella és Czibik eszter segítette.

Megújul a régi hajókikötő

Jól halad az évek óta üresen álló régi hajókikötő épületének felújítása. Spányik Gábortól, a Mahart PassNave Személyhajózási Kft. ügyvezető igazgatójától megtudtuk, hogy az épületben a cég egyik leányvállalata kap helyet. Az irodaház felújítása a tervek szerint szeptember végére fejeződik be, s emellett megújul a kikötő és az előtte lévő terület is. A következő hajózási szezonban már itt is kikötnek majd
hajók, úgy, mint régebben, miközben a belvárosi hajóállomás továbbra is üzemelni fog.

