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Drégely Miklós, a V8 Uszoda és Szabadidőközpont nemrégiben kinevezett
igazgatója fórumra, vagy még inkább közös beszélgetésre hívta a szentend-
reieket, hogy oldott hangulatban beszéljék meg az uszoda dolgait, hogy meg-
ismerje a lakosok igényeit, javaslatait, ötleteit, ami alapján kialakíthatják az
irányvonalat. 

3. oldal 

Szeptember 10-én egy hónapos nyári szünet után a szokásos lendületes tem-
póban, mintegy 2,5 óra alatt tárgyalták meg a képviselők a 42 napirendi pon-
tot. Az ülés az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolóval kezdődött, illetve a képviselők meghall-
gatták a  – Concerto, a regionális hulladékátrakó és -udvar, a kistérségi csa-
tornázás –  nagyprojektekről szóló beszámolókat.

4-5. oldal

A térség polgármesterei közös nyilatkozatot írtak alá, melyben a Dunakanyar
kilenc települése és Óbuda az EuroVelo 6 Pest megyei szakaszának az uniós tá-
mogatási ciklus első felében történő megépítését szorgalmazza. Szentendre,
Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Leányfalu, Sziget-
monostor és Budakalász polgármestere a Szentendrei nyilatkozatot a nem-
zetgazdasági miniszternek címezte. A kezdeményezést Budapest III. kerület
Óbuda-Békásmegyer vezetése is támogatja. 9. oldal

Közösen a térségi, EuroVelo 6 kerékpárútért

Elmerülés az uszodaügyekben

42 napirendi pont 2,5 óra alatt

A szeptember 20-ra tervezett Liliput Családi Nap az esős idő miatt új időpont-
ban kerül megrendezésre. Szeptember 27-én, egy napsütéses vasárnapon vá-
runk mindenkit szeretettel a vidám programokkal teli rendezvényünkön, ahol
az izgalmas játékok mellett rengeteg ajándék vár a kicsikre! A rendezvény
INGYENES! A programok részleteit a Liliput Játékország facebook oldalán lehet
megtekinteni.

Liliput családi nap – időpontváltozás!
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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)

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

Tourinform Szentendre (26) 317 966  

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  
Központi ügyelet:
Szentendre, Bükköspart 27., tel.: 26-312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet:
Szentendre, Bükköspart 27., tel.: 26-312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 9-13-ig gyermekorvos,
13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.

Gyógyszertári ügyelet    
ÜGYELETI Díj ESTE 9 ÓRÁTÓL 380 Ft 
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Minden hétfőn Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa György út 1. Tel.: 500-248
Minden kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4.  Tel: 310-487
Minden szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
Minden csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel.: 312-825
Minden pénteken Napvirágcsepp Gyógyszertár
Dózsa György út 20 (Lidl mellett ). Tel: 319-354
Minden szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
Minden vasárnap Vasvári Patika nyitva: 8-13-ig       
Kálvária Gyógyszertár   nyitva: 7-21-ig
VASÁRNAP ESTE 9 ÓRÁTÓL ÜGYELETES:

Szeptember 27. Szentendre Gyógyszertár
Kanonok u.4.Tel: 310-868

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

SOS

Figyelem! Éles 
lövészet Izbégen!
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia az
izbégi lőtéren 2015. október 1-jén, 6-7-8-
án, 16-17-18-án és 26-27-29-én éles lő-
gyakorlatot tart. A fenti napokon  a lőtér
területére 06:00 órától 24:00 óráig be-
lépni tilos és életveszélyes!

Jön a Szentendre Közlekedési Kártya
Szentendre város önkormányzatának
döntése értelmében október 1-jétől a
helyi közösségi buszközlekedést a hely-
közi közösségi közlekedés hálózatába
integrálják – a buszközlekedés üze-
meltetését továbbra is változatlanul a
Volánbusz Zrt. végzi. Az átalakítás az
utasok túlnyomó többsége számára a
feltételek javulását jelenti, hiszen pél-
dául aki eddig helyi- és helyközi bérletet is vett, annak elég lesz egy helyközi bérlet, illetve az új
tarifa is több ponton kedvezőbb, ezenfelül jobb közlekedésszervezési lehetőséget teremt, és az
önkormányzatnak is némi költségcsökkenést eredményez. A változással a Volánbusz Zrt. jára-
tain megszűnik a helyi díjszabás. A továbbiakban az utasok – változatlan menetrenddel – a hely-
közi díjszabás szerint közlekedhetnek, vagy ha úgy döntenek, akkor az újonnan bevezetett
Szentendre Közlekedési Kártyát vehetik igénybe, mellyel kedvező feltételek mellett utazhatnak
Szentendrén belül. 
A helyi buszközlekedés helyközi közlekedésbe integrálásának terveiről a város többször egyez-
tetett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Volánbusz Zrt. képviselőivel. A változtatásokkal
mindhárom fél egyetértett, tekintettel Budapest közelségére, az ott kínálkozó széles munka-, ta-
nulási és szórakozási lehetőségekre, arra, hogy a városban jelentkező utazási igények többsége
a fővárosba irányul, valamint, hogy a szentendrei helyi személyszállítást az utasok jellemzően a
helyközi ellátási lánc részeként veszik igénybe.
Az egyeztető tárgyalások eredményeként új integrált konstrukciót dolgoztak ki. Az eddigi helyi
járatokon is a sok szempontból kedvezőbb helyközi tarifa kerül bevezetésre, valamint új elem-
ként a Szentendre Közlekedési Kártya. A bérletvásárlási szokások várhatóan annak függvé-
nyében változnak, hogy ki, hogyan tudja igénybe venni a kedvezményeket. (Pl. a helyközi
bérlet árának 85%-át a munkáltató megtéríti, a diákoknak 90%-os kedvezményt biztosít a jog-
szabály stb.)
A kártya révén biztosított lesz az eddig alkalmazott helyi tarifának megfelelő áron a szolgálta-
tás elérése a település lakosai számára az alábbi utazási igazolványokkal: 
• havi érvényességű Szentendre Közlekedési Kártya tanulók részére,
• havi érvényességű Szentendre Közlekedési Kártya nyugdíjasok részére,
• havi érvényességű teljes árú Szentendre Közlekedési Kártya
A Szentendre Közlekedési Kártya, mely a település közigazgatási határán belül jogosít utazásra,
megvásárolható Szentendre, Budapest, Árpád híd és Újpest–Városkapu autóbusz-állomások
pénztáraiban 4800 Ft-ért. A kártyát a diákok, valamint a nyugdíjasok kedvezményesen, 2700
Ft-ért válthatják meg, felnőttek lakcímkártyájuk, diákok diákigazolványuk bemutatásával.
A kártya adott hónap 1. napjától (00.00-tól) következő hónap 5. napjáig (24:00-ig) érvényes. 
A korábban megvásárolt bérletek érvényességi idejük végéig felhasználhatóak. A korábbi me-
netjegyek október 1-jétől nem jogosítanak utazásra, azokat 2015. november 30-ig visszavált-
hatják a szentendrei autóbusz-állomás pénztárában.

Csatornázási hírek
Szeptember 18-án elkezdődött a próbaüzem: a Dunakanyari Csatornázásban érintett öt te-
lepülés közül elsőként Pócsmegyeren és Szentendrén. Az elkészült szakaszokon a műszaki 
átadás után folyamatosan tartanak a kivitelezők próbaüzemet a szakmérnökök és a vízszol-
gáltatók bevonásával. 
A lakossági szennyvízbekötésekről állított össze tájékoztatót a DMRV - Duna Menti Regionális
Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A legfontosabb tudnivalókat a Dunakanyari
Csatornázás honlapján olvashatják: http://www.dunakanyaricsatornazas.hu/2015/09/taje-
koztato-a-lakossagi-szennyvizbekotesrol-szentendre-leanyfalu-tahitotfalu/
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Elmerülés az
uszodaügyekben
Drégely Miklós, a V8 Uszoda és Szabad-
időközpont nemrégiben kinevezett igaz-
gatója fórumra, vagy még inkább közös
beszélgetésre hívta a szentendreieket,
hogy oldott hangulatban beszéljék meg az
uszoda dolgait, hogy megismerje a lako-
sok igényeit, javaslatait, ötleteit, ami alap-
ján kialakíthatják az irányvonalat. Rövid
bemutatkozásában elmondta, hogy ke-
reskedői pályáról érkezett, és az uszodát
is részben úgy tekinti, mint egy terméket,
amit el kell adni, természetesen a közfel-
adatokat ellátó szolgáltatásokat nem
érintve. Meglepve tapasztalta, sokan még
mindig nem tudják, milyen szolgáltatások,
szórakozási lehetőségek vannak az épü-
letkomplexumban. 

Kérdések és válaszok
A kérdések elsősorban a különféle kedvezmé-
nyekre vonatkoztak: felnőttek vásárolhatnak-
e reggeli és esti időszakokban kedvezményes
úszójegyet, kaphatnak-e kedvezményt a helyi
lakosok, illetve kifejezetten a püspökmajoriak.
Lehetséges-e a napijegy megosztása úgy, hogy
csak a wellnesst, vagy csak a szaunát vegyék
igénybe. Tervezik-e csúszda építését, lesz-e to-
vábbra is mozi a tetőtéren?
Panasz érkezett a parkolás miatt egy közeli tár-
sasház lakójától, aki elmondta, hogy a lakók
nem tudnak a házuk előtt parkolni, teljes a
káosz, az autók összevissza állnak meg, sokszor
két helyet is elfoglalva, beállnak a feljáró elé
is. Kérte, hogy legalább felfestéssel jelöljék ki,
hogy hova és hogyan álljanak az autók. 

Az igazgató elmondta, hogy a csúszda fizikai-
lag nem kivitelezhető, csak a tanmedencéhez
lehetne érkeztetni, de az kicsi hozzá. Jelenleg
a nyugdíjasoknak van lehetőségük kedvezmé-
nyes bérletet venni a délelőtti órákban, de már
kidolgozás alatt van a délutáni/esti kedvezmé-
nyes úszójegy 1-1,5 órás időtartamra. A reg-
geli úszásra még felmérik az igényt. Az a cél,
hogy az uszoda tele legyen csúcsidőn kívül is. 
A napijegy megosztásával kapcsolatban el-
mondta, hogy átgondolják. A szauna és a well-
ness nem különválasztható, az úszástól viszont
függetleníthető. Dolgoznak azon, hogy szent-
endrei lakcímkártyával rendelkezők kapjanak
jelentős kedvezményt, de külön a püspökma-
joriak számára technikailag megoldhatatlan
lenne. 
Felhívta a figyelmet, hogy vannak olyan idő-
szakok – reggel 8 után és délután 2-től 5-ig –,
amikor nincs lakossági úszópálya, öt órától 
viszont két sáv mindig biztosan a lakosok ren-
delkezésre áll. Elmondta, hogy az önkormány-
zat megrendelésére fogadja az uszoda az
iskolásokat, amellyel közfeladatot lát el. A kö-
telező úszásoktatás a gyerekek számára in-
gyenes. több mint 600 iskolás gyerek jár ide, a
kieső bevételt az önkormányzat kompenzálja. 

A parkolással kapcsolatban elmondta, hogy a
felfestés valószínűleg megoldható, szorgal-
mazni fogja, mert egyetért vele. Az uszoda
mélygarázsában mindig van hely, az első óra
ingyenes, utána 200 Ft óránként, ami szerinte
nagyon baráti ár. A parkolást a Kálvária úton,
az uszoda előtt is szeretné megoldani. Azzal
nem értett egyet, hogy a mélygarázsban in-
gyenes legyen a parkolás., de elképzelhető,
hogy az egy órát másfélre bővítik. Hozzátette,
hogy a nyári mozielőadásokat feltétlenül meg-
tartják, sőt szeretnének évközben is vetítése-
ket szervezni. 
Mint mondta, az uszodát életben kell tartani,
minden forint számít, és mindent megtesznek
azért, hogy az önkormányzatnak a lehető leg-
kevesebb támogatást kelljen nyújtania. 

Mobilfal, profi szauna
A beszélgetést hallgatva egyértelmű volt, hogy
a fórumon résztvevők alapvetően elégedettek
voltak az uszoda szolgáltatásaival, bár a kapa-
citását kevesellték. Az igazgató szerint gondot
okoz, hogy a medence 33 méteres, jobb lenne,
ha 50 vagy 25 méteres lenne, ráadásul a me-
dence szélessége sem éri el a 25 métert, hogy
keresztben lehessen úszni, ezért hivatalos ver-
senyeket sem lehet rendezni. Többen javasol-
ták a más uszodákban már bevált módszert, a
mobilfalat, amellyel 25 méteresre lehet szűkí-
teni a medencét, amire az igazgató jelezte,
hogy ennek az alkalmazási lehetőségét már
vizsgálják. 
Az igazgató örömmel újságolta, hogy egy 
hónapon belül elkészül az új, 40 fős szauna,
amely talán a legnagyobb lesz hazánkban. Esti

és délutáni programok lesznek szauna-mes-
terek vezetésével. Tervezik az előtér átalakítá-
sát is.
Az egyik úszóegyesületben versenyző gyermek
édesapja elmondta, hogy ezek a gyerekek na-
gyon tehetségesek, van köztük országos baj-
nok is, és szerinte nagyobb figyelmet kellene
kapniuk a kiemelkedő eredményeket elérő
egyesületeknek, és az igazgatónak reálisan el-
bírálnia a pályaigényeket, mert van olyan
egyesület, amelyik nem tudja kihasználni a ka-
pott pályát. Az igazgató szerint mindent meg-
tesznek azért, hogy mindenki a lehető leg-
kevésbé legyen elégedetlen, de a medence ka-
pacitása véges, az egyesületi igények túlnőtték
az uszodát. Ekkor bekapcsolódott a beszélge-
tésbe egy 18. kerületben élő szakember, aki-
hez a kerület három uszodája is tartozik, és
elmondta, hogy náluk ezt a problémát úgy ol-
dották meg, hogy az önkormányzat átvette a
terepet, saját úszóegyesületet alapított, és
azóta rend és fegyelem van. Drégely Miklós
szerint is ez lenne a logikus irány. N. E.

Nálad a labda! – 10 éves a KÓPÉ ÚVSE

Hagyományteremtő céllal rendezték meg a V8 uszodában szeptember 12-én a Nálad a labda
programot, mellyel megalakulásának tizedik évfordulóját köszöntötte a népszerű KÓPÉ
Úszó- és Vízilabda Sportegyesület. Részleteket, illetve a vízilabda és váltóúszó-versenyek
eredményeit honlapunkon olvashatják: www.szevi.hu.
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Testületi hírek
Szeptember 10-én délután, egy hónapos
nyári szünet után a szokásos lendületes
tempóban, mintegy 2,5 óra alatt tárgyal-
ták meg a képviselők a 42 napirendi pon-
tot. Az ülés az elmúlt időszak esemé-
nyeiről és a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolóval kez-
dődött, illetve a képviselők meghallgatták
a – Concerto, a regionális hulladékátrakó
és -udvar, a kistérségi csatornázás – nagy-
projektekről szóló beszámolókat.

n SzeVi
A testület még júniusban felkérte a Szentend-
rei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyveze-
tőjét, hogy tegyen javaslatot a havonta kétszer
megjelenő Szentendre és Vidéke lap költség-
hatékonyabb, takarékosabb kiadására. A tájé-
koztató szerint az lenne az ideális megoldás,
ha a jelenlegi példányszám és terjesztés mel-
lett a város plusz forrásokat biztosítana az on-
line változat fejlesztésére, így az olvasók egy
része (főként a 40 év alatti korosztály) le tudna
mondani a papíralapú újságról.
A TESZ (Társaság az Élhető Szentendréért) kép-
viselői is ezt az ún. hibrid megoldást szorgal-
mazták, és további kimutatást kértek arról,
hogy alacsonyabb példányszám esetén meny-
nyit lehet megtakarítani a nyomdaköltségen
és a terjesztésen, amit szerintük az online fej-
lesztésre kellene fordítani.

n Református Óvoda
A képviselők egyhangúlag elfogadták a Szent-
endrei Református Egyházközség könyvvizsgá-
lói nyilatkozattal ellátott beszámolóját, mely
az óvodai beruházások, illetve az értékcsökke-
nések eredményeképpen adódó értékválto-
zást mutatja be, és azt, hogy a ráfordítás az
alapvető óvodai nevelést szolgálja. 

n Módosított költségvetés
Elfogadta a testület a tavaly januárban ha-
tályba lépett kormányrendelet előírásainak
megfelelően átdolgozott 2015. évi költségve-
tést. Az átdolgozás a költségvetés főösszegé-
nek mintegy 300 millió Ft-os növekedését
eredményezte. 
A képviselők elolvashatták az önkormányzat
2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoz-
tatást. A testület a 2015. évi költségvetést 6,85
milliárd Ft bevételi és kiadási előirányzattal fo-
gadta el. Az évközi változások eredményeként

módosított előirányzat 9,25 milliárd Ft. A
pénzügyi teljesítés az I. féléves beszámolók
alapján a bevételek esetében 41%, a kiadások
esetében 38%. 

n Integrált Településfejlesztési 
Stratégia
A város az év elején kötött együttműködési
megállapodást a Belügyminisztériummal,
amelynek szakmai iránymutatásai alapján el-
készült Szentendre új Integrált Településfej-
lesztési Stratégiája, mely célul tűzi ki a városi
térségeket érintő gazdasági, környezeti, ég-
hajlattal összefüggő és társadalmi problémák
együttes kezelését. A folyamatos egyeztetés
mellett, a különböző szakértői csoportok be-
vonásával, partnerségi fórumok megtartásá-
val elkészült végleges anyagot a képviselő-
testület egyhangúlag elfogadta. 

n Hivatali átszervezés
Az önkormányzat idén januárban a CMS Veze-
tési Tanácsadó Kft.-t bízta meg a Hivatal mű-
ködési mechanizmusának, kötelezettségválla-
lásai jogszerűségének és a gazdaságossággal
kapcsolatos ellenőrzés lefolytatására. A jelen-
tés két területen fogalmazta meg javaslatait:
a jogi környezet szintjén – pl. a lakásrendelet
felülvizsgálata, vagyonrendelet korszerűsítése,
a munkacsoportok tevékenységének felülvizs-
gálata stb. –, illetve a hivatal működési szint-
jén: új SZMSZ megalkotása, irattárazás prob-
lémájának megoldása, munkaköri leírások
pontosítása, a városüzemeltetési feladatok el-
látási színvonalának javítása, nagyobb pénz-
ügyi kontroll gyakorlása a társaságok felett,
uszodai tehervállalás megoldása, belső infor-
matikai rendszer kiépítése, a dolgozók ösztön-
zési módszerének kidolgozása, ügyfélbarát
jelleg erősítése, hiányzó vezetők kinevezése,
átcsoportosítások elvégzése stb. A javaslatok
egy része már megvalósításra került, a többi
megvalósítása folyamatban van.

n Kitüntető díjak
Több szentendrei lakó és a Nagycsaládosok
Szentendrei Egyesülete kezdeményezte egy új
városi kitüntető díj, a Szentendrei Családokért
Díj alapítását. A képviselők úgy döntöttek,
hogy nem alapítanak új díjat, mert a jelenleg
hatályos rendelet széles körben biztosít lehe-
tőséget a kiemelkedő tevékenységet folytatók
elismerésére.
A városvezetés javasolta az előző képviselő-
testület által alapított, és eddig még ki nem
osztott „Szentendre Művészetéért” kitüntető
díj visszavonását. Fekete János képviselő

(TESZ) nem értett egyet a díj megszüntetésé-
vel, szerinte ugyanis ki lehet választani a díjra
érdemes, méltó művészeket. Zakar Ágnes kép-
viselő (Fidesz) elmondta, hogy ez egy évvel ez-
előtt az ő előterjesztése volt, de szerinte is
meghaladta már az idő, és egyetértett a visz-
szavonással. Gyürk Dorottya kulturális alpol-
gármester hozzátette, hogy több művészt is
felterjesztettek már más kitüntető díjakra, és
lobbiznak az érdekükben. Végül 12 igen sza-
vazattal visszavonták a díjat.

n Eszközbeszerzés 
a rendelőintézetben
A SZEI igazgatója szerint a szakorvosi ellátás
színvonalának javítása érdekében újabb fej-
lesztésekre van szükség az intézményben,
melyhez a térség településeinek lakosságará-
nyos támogatását kérte. A fejlesztés során
szükség lenne egy ún. totem oszlopra, mely-
nek érintőképernyős felületén az időponttal
rendelkező betegek automatikusan regisztrál-
hatják magukat, elkerülve a recepciónál való
sorban állást, illetve egy ún. shaver készülékre,
melyet a térdízületben végzett műtéti beavat-
kozásoknál használhatnák. Mindezek költsége
mintegy 5,3 millió Ft. Az intézményvezető által
igényelt támogatást valamennyi település kép-
viselő-testülete megszavazta, Pomáz még nem
tárgyalta, de várhatóan ők is megszavazzák a
hozzájárulást. Szentendre esetében a lakos-
ságszám alapján a támogatás mértéke 1,77
millió Ft, amely már az intézmény számláján
rendelkezésre áll.

n Közszolgáltatási szerződés 
módosítása
Az önkormányzati fenntartásban álló közutak,
közterületek, hidak, pincék fenntartása, üze-
meltetése a közszolgáltatási keretszerződés
alapján a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. fel-
adata. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mu-
tatták, hogy célszerűbb lenne az igazgatási
jellegű feladatokat az önkormányzat hatáskö-
rébe vonni. Ennek érdekében a hivatalban egy
építéshatósági ügyintéző munkakört útügyi
mérnök munkakörré alakítottak át, és felvet-
tek egy mélyépítési szakképesítéssel rendel-
kező munkatársat. 

n Kulturális központ
A képviselők meghosszabbították a Szent-
endrei Kulturális Központ nKft. fenntartói
megállapodását három évre, tehát 2020. de-
cember 31-ig.
A következő napirendi pontként tárgyalták,
hogy az ügyvezető idén júliusban megszün-
tette a Kulturális nKft. tagságát a Magyar Te-
átrumi Társaság Közhasznú Egyesületben. A
városvezetés – mint tulajdonos – javasolta a
tagság helyreállítását, mivel az egyesület fel-
adatának tekinti a tagok szakmai érdekeinek
védelmét, és az aktív részvételt az országgyű-
lési, kormányzati és önkormányzati döntések
szakmai előkészítésében. 
Az ülésen Csató Kata ügyvezető nem vett
részt, de eljuttatott egy levelet minden képvi-
selőnek az ezzel kapcsolatos véleményéről.
Holló István képviselő (Jobbik) elmondta, hogy
ő azzal a kitétellel szavazta meg Csató Kata ki-
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nevezését, hogy mindig elérhető legyen, de
úgy tapasztalja, hogy elfoglaltságai miatt sokat
van távol, ezért megingott benne a bizalma.
Kubatovics Áron képviselő (TESZ) szerint a tag-
ságnak nincs sem előnye, sem hátránya, és az
ügyvezető a távollétében is mindig elérhető a
munkatársai számára, a Teátrum pedig idén
nagyon sikeres volt, ami részben már neki kö-
szönhető. Szerinte nem kellene az önkor-
mányzati cégek ügyvezetőit apró-cseprő
ügyekben számon kérni, hanem nagyobb füg-
getlenséget kellene számukra biztosítani.
Gyürk Dorottya alpolgármester elmondta,
hogy ez volt az első szezon, hogy a város az
előző évekhez hasonlóan nem kapott állami
támogatást az előadások megrendezésére, és
a teátrumi tagság lényege a lobbizás, és a mos-
tani helyzet olyan, mintha a városnak nem
lenne szabadtéri színháza. Ráadásul a pályá-
zati lehetőségek csökkennek, és ma már nem
elég jól összeállítani a programot, lobbizni is
kell, és ez az ügyvezető dolga. Szerinte a szak-
mai programba nem szólt bele senki, a művé-
szeti függetlenség megvalósult, és szakmailag
ő is nagyra értékeli az ügyvezető munkáját.
Végül a képviselők úgy döntöttek, hogy felké-
rik a Kulturális nKft. vezetőjét, hogy szeptem-
ber 15-ig újból lépjen be a Magyar Teátrumi
Társaság Közhasznú Egyesületbe.

n Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat
Szentendre 2001-től minden évben részt vesz
a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj-pá-
lyázatban. Jelenleg 16 felsőoktatásban részt
vevő, hátrányos helyzetű hallgató kap havi
2500 Ft támogatást, melyhez ugyanilyen ösz-
szeggel járul hozzá a pályázat kiírója is. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma kiírta a 2016.
évi pályázati fordulóját. A testület úgy döntött,
hogy a 2016. évi költségvetésében is biztosítja
az ideivel megegyező összegű előirányzatot,
tehát 400 000 Ft-ot a diákok támogatására. 

n Szerb Örökség Hete
Máté György ny. könyvtáros, helytörténész
kezdeményezésére „Szerb örökség Hete -
Dumtsa Jenő halálának 100 éves évfordulója
alkalmából” ünnepségsorozatot szerveznek
2017-ben. Szentendre első polgármestere ha-
lálának 100. évfordulója kiváló lehetőség egy
országos jelentőségű fesztivál megrendezé-
sére, amelynek fő irányvonala a szerb nemze-
tiség szentendrei, valamint határon belüli és
kívüli örökségének bemutatása. A program
előkészítésére a képviselők megszavazták a
„Dumtsa Emlékbizottság” felállítását, melynek
tagjai: elnöke Gyürk Dorottya kulturális alpol-
gármester, titkára Móricz János történész
(PMK), tagok Máté György, Vukovits Koszta, a
Szerb Egyházi Múzeum igazgatója, a Szent-
endrei Szerb Nemzetiségi önkormányzat el-
nöke, Lásztity Péró, a Szerb Intézet igazgatója,
Török Katalin művelődéstörténész, Pethőné
Németh Erika ny. könyvtáros.

n Testvérvárosi kapcsolat 
Gubbioval
Szentendre több évtizede aktív tagja egy öt vá-
rosból álló testvérvárosi hálózatnak. Wert-
heim, Salon de Provence, Godmanchester,

Huntingdon és Gubbio egymással és Szent-
endrével is kötöttek már testvérvárosi szerző-
dést, egyedül Szentendre és Gubbio között
nem jött még létre ilyen megállapodás. Gub-
bio minden szempontból megfelel a testvér-
városi kapcsolat létesítéséről szóló szem-
pontrendszernek. Az öt város évről évre szer-
vez kulturális, illetve sportfesztivált a fiatalok
részére, melyeken Szentendre is rendszeresen
részt vett. Gubbio ősi olasz kisváros Umbria
megyében, Assisi közvetlen közelében. Közép-
kori palotáiról, templomairól híres, kb. 30 000
lakosa van. Ez a város Assisi Szent Ferenc és a
gubbiói farkas híres történetének helyszíne,
ami különös jelentőséggel bír a Szentendrei
Ferences Gimnázium vonatkozásában. A kép-
viselők kérésére Kóbor Edit protokollfőnök 
tájékoztatást készít a város jelenlegi kapcso-
latairól és eddigi testvérvárosi tevékeny-
ségéről.

n HÉSZ-módosítás
A Szentendrei Református Gimnázium ingatla-
nán elhelyezett Magyar Telekom bázisállomá-
sának bérleti szerződés már lejárt, és az
Egyházközség nem kívánta meghosszabbítani.
Mivel a bázisállomás a város egészét érintő
kormányzati készenléti/védelmi szervek digi-
tális rádió-kommunikációs rendszere, kiemel-
ten fontos kérdés a működésének kérdése. A
Helyi Építési Szabályzat módosításának célja,
hogy az igénybe vehető építmények, területek
körét általánosabban megfogalmazva, több le-
hetséges helyszín váljon alkalmassá az állo-
más(ok) fogadására, ami lehetőséget biztosít
a szolgáltató számára az alternatívák megtalá-
lásában.

n Nappali melegedő
Szentendre 2011-ben kötött ellátási szerző-
dést a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szer-
vezetével a hajléktalanok elhelyezését nyújtó
éjjeli menedékhely működtetésére. Ebben a
Magyar Vöröskereszt kötelezettséget vállalt
arra, hogy a szolgáltatóhelyen a nappali mele-
gedő kialakítását a lehető legrövidebb időn
belül megvalósítja, illetve hogy valamennyi
költséget a Vöröskereszt viseli. Vezetőváltás,
illetve az ÁNTSZ állásfoglalása miatt a nappali
melegedő kialakítására nem került sor, a ki-
alakítás kérdése idén merült fel ismét. Az
egyeztetések alapján az a megoldás a legegy-
szerűbben kivitelezhető, ha az épülethez il-
lesztett konténeres helyiségekben alakítják ki
a 20 fő részére alkalmas nappali melegedőt.
A képviselők egyhangúlag támogatták az elő-
terjesztést, egyrészt mivel a nappali melegedő
működtetése kötelező önkormányzati feladat,
másrészt a létrehozása enyhíti a HÉV-állomás
területén fennálló problémákat. Képviselői
kérdésre Verseghi-Nagy Miklós polgármester
elmondta, hogy Budakalászon két személy
érintett, ezért szóba került, hogy a két város
ellátási szerződést köt.

n Helyi buszközlekedés
A városvezetés több ízben egyeztetett a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium és a Volánbusz
Zrt. képviselőivel arról, hogy a szentendrei
helyi buszközlekedés integrálható legyen a
helyközi (regionális és elővárosi) személyszál-

lítási közlekedési hálózatba, úgy, hogy a szol-
gáltatási kínálatban ne legyen csökkenés. Az új
konstrukció szerint a helyi bérletek megszűn-
nek, és bevezetik a Szentendre Közlekedési
Kártyát, mely kedvezményt biztosít a város la-
kosainak az egyes járatokon. 

n HÉV-aluljáró felújítása
Az ellenzéki képviselők hiányolták, hogy az elő-
terjesztésben nem kapták meg az aluljáró fel-
újításának műszaki tartalmát. Dr. Török Balázs
alpolgármester szerint nem a testület dolga a
műszaki tartalom tételes végignézése, erre ott
van a hivatal szakapparátusa, az ő feladatuk,
hogy elkészítsék a lehető legjobb beszerzési
programot, arra pedig minden képviselőnek
lehetősége van, hogy betekintsen a vaskos do-
kumentumokba. Magyar Judit szerint nem a
teljes anyagra kíváncsiak, csak egy részlete-
sebb kivonatra, mint amit az előterjesztés tar-
talmaz. Kubatovics Áron szerint a képviselőké
a felelősség, hiszen ők lettek megválasztva,
Holló István (Jobbik) szerint viszont a techno-
lógia, a műszaki tartalom terén a statikusnak,
a tervezőnek, a műszaki vezetőnek van fele-
lősségük. A képviselők végül megszavazták az
aluljáró átalakítására a 35 millió Ft-ot, és újra
meghirdetik a kivitelezői pályázatot.

n Vagyonkezelő jog helyett 
tulajdonjog
A 2015. július 1-jén hatályba lépett törvény ér-
telmében a 2013. január 1-jén állami tulaj-
donba és önkormányzati fenntartásba került
megyei könyvtárak és megyei hatókörű városi
múzeumok által használt ingatlanok a fenntartó
önkormányzatok tulajdonába kerülnek. A tör-
vény melléklete azonban nem tartalmazta sem
a PMK, sem a Ferenczy Múzeum által használt
29 ingatlant, mivel az előző városvezetés – te-
kintettel az épületek rossz állapotára – nem élt
a tulajdonjog megszerzésének lehetőségével. A
testület most kezdeményezte az összes ingat-
lan térítésmentes önkormányzati tulajdonba
kerülését, mivel a kötelezően elvégzendő va-
gyonkezelési tevékenység során az önkor-
mányzatnak lényegében ugyanazokat a
terheket és kötelezettségeket kell felvállalnia,
mint tulajdonjog esetében. A törvény értelmé-
ben az ingatlanok tulajdonjogát az önkormány-
zat a terhekkel együtt szerzi meg, csak a
kötelező közfeladat ellátására használhatja, és
az ingatlanokon 15 évig elidegenítési tilalom áll
fenn. Az ingatlanok tulajdonba vételével az ön-
kormányzat vagyona az ingatlanok átvételkori
értékével növekszik. 

n Bővülhet a DMH
A képviselők megszavazták, hogy a Szentend-
rei Kulturális Központ székhelye, a Dunaparti
Művelődési Ház szomszédságában lévő le-
romlott állapotú, üresen álló 50 nm-es lakást a
cég birtokba vegye. Az önkormányzat három
lépésben kívánja az épületkomplexum felújí-
tását végrehajtani. Az első ütem célja – mely-
hez a testület 9 millió Ft-ot biztosított a 2015.
évi költségvetés terhére – az új szárny hozzá-
csatolása a jelenlegi épületegyütteshez. Mivel
a lakás műemléképületben található, így az át-
alakítások a főépítésszel és az örökségvédelmi
hatóság jóváhagyásával végezhetők.       



Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé az önkor-

mányzati tulajdonú Szentendre, 472 hrsz-ú
természetben Kőzúzó u. 6. szám alatt 

található ingatlan 1297/1627 tulajdoni 
hányada (202 m2 alapterületű helyiségcso-

port) 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 
október 2. 9:00 óráig

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé 

a Petőfi u. 2. szám alatt álló 36 m2  

alapterületű önkormányzati tulajdonú
lakás piaci alapon történő bérbeadásáról.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei 

Közös önkormányzati Hivatal 
Vagyongazdálkodási Irodáján vehető át, 

illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal
weboldalról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 
szeptember 29. 10:00 óráig

(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a Rákóczi

utca 10. szám alatt álló 35 m2 alapterületű
önkormányzati tulajdonú lakás piaci 

alapon történő bérbeadására.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös
önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási

Irodáján vehető át, illetve a 
www.szentendre.hu/ingatlanportal 

weboldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 

szeptember 29. 9:00 óráig 
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a Kossuth

Lajos u. 15. szám alatt álló 64 m2

alapterületű önkormányzati tulajdonú
lakás piaci alapon történő bérbeadásáról.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös
önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási

Irodáján vehető át, illetve 
a www.szentendre.hu/ingatlanportal 

weboldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 

szeptember 29. 11:00 óráig 
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091
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Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei

kisegítőt 
keres teljes munkaidőben

Az állás betöltésénél előnyt jelent: 
villanyszerelői képesítés, épület

karbantartási gyakorlat.
Pályázat részeként benyújtandó iratok:
önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló

dokumentumok másolata.

További információ:
dr. Pázmány Annamária

intézményvezető, (26) 501-440
A pályázatok benyújtásának módja: 

postai úton a Szentendre Város 
Egészségügyi Intézményei címére történő

megküldésével (2000 Szentendre, 
Kanonok utca 1.), elektronikus úton 

dr. Pázmány Annamária Intézményvezető
részére a szei@szeirendelo.hu 

e-mail címre.

ÁLLÁS

INGATLAN

Szarvasbőgés-túrák 
a Pilisben
A szarvasbőgés er-
deink egyik külön-
leges jelensége,
azonban még a
rendszeresen túrázó emberek is csak ritkán
találkoznak vele, ami természetes, hiszen
a gímszarvas bikák alapvetően a szaporu-
lat fenntartása és nem a közönségük el-
kápráztatása miatt adnak évről évre
lenyűgöző koncertet. Bár nászidőszakban a
felajzott bikák elsősorban a vetélytársak tá-
voltartására és a szarvastehenek meghódí-
tására koncentrálnak, a túlzott emberi
érdeklődés zavarja az állatok nyugalmát,
akadályozza a szaporodást. A Pilisi Park-
erdő Zrt. szakemberei ezért szervezett
túrák keretében biztosítják a gímszarvasok
nászi énekének hallgatását. 
Az állatok nyugalma és a természetszere-
tők biztonsága érdekében a Pilisi Parkerdő
Zrt. arra kér minden érdeklődőt, hogy a ve-
zetett túrákon és ne saját egyéni éjszakai
kirándulásokon ismerkedjenek meg a szar-
vasok nászával!

A szarvasbőgés-túrák egy-egy alkalommal
korlátozott létszámú érdeklődőt fogadnak,
és helyszínen fizetendő részvételi díj elle-
nében vehetők igénybe. A Parkerdő túrái-
ról a további részletek a www.parkerdo.hu
oldalon olvashatók.

Senior Mentor Program

A Civil Vállalkozások közhasznú
szervezet 55 év feletti felnőtteket

keres, hogy – mint mentorok 
és oktatók – az olvasás 

elsajátításában segítsenek a helyi
általános iskolás diákoknak.

Legyen ön is a Senior Mentor
Program tagja:

• segítsen egy fiatal diáknak, hogy
sikeresen vegye a tanulmányi 

akadályokat;
• dolgozzon együtt csapatban más

idősebb felnőttekkel és
• kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat 

nem előfeltétel.
További információ:

www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu
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Defibrillátor – jó szívvel
Kültéri defibrillátort helyeztek el Szent-
endrén, a városi rendelőintézetnél (SzEI).
A hazánkban rendkívül gyakori hirtelen
szívhalálok egy része az életmentő készü-
lékkel visszafordítható. A defibrillátort la-
ikusok is bátran használhatják, azonnali
beavatkozással a túlélés 50-75% is lehet.

Szentendrén 2009-ben helyezték ki az első új-
raélesztő készüléket a HÉV-végállomáson. A

SZEI-nél telepített defibrillátor a második köz-
térre kihelyezett eszköz a városban. A készü-
léket, melyet két helyi cég adományoz a
városnak, a SZEI bejáratánál, a lépcsőfeljáró-
nál helyezték el, a fűthető fali kabinnak kö-
szönhetően télen-nyáron hozzáférhető kültéri
helyen.
Az életmentő készüléket és a hozzá tartozó
fűthető fali kabint a Rextra Kft. és az A.M.I. In-
ternational Kft. adományozza Szentendre vá-
rosának. Mindkét cég Szentendrén működik.
A Rextra Kft. 1990. óta meghatározó szerepet
tölt be az orvosi műszer forgalmazásban. Mint
az ország egyik legjelentősebb orvosi műszer

forgalmazója, országszerte és határainkon
kívül is árusít defibrillátort, szó szerint szív-
ügyének tekintve az életmentést. Az adomá-
nyozott fűthető fali kabin nagy előnye, hogy a
készülék időjárási viszonyoktól függetlenül el-
helyezhető kültéren, lehetővé téve a helyiek
korlátlan hozzáférését.
A készülék gyártója az az olasz tulajdonú cég,
mely 2 éve Szentendrére telepítette a készü-
lékek összeszerelő üzemét. olaszországban
hagyományt teremtve adományoz saját gyárt-
mányú készülékeiből, melyből most egyet a
szentendreiek javára ajánlott fel. Az ünnepé-
lyes átadóra a tulajdonos, Sergio Albitrio is ide-
utazott a cég Nápoly melletti központjából,
hogy személyesen nyújthassa át Reichardt 
Gézával, a Rextra Kft. tulajdonosával az ado-
mányt.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester szerint az
itt található készülék egy szép – szó szerint
szívhez szóló – együttműködés, összefogás
eredménye. „Egy ilyen defibrillátor, az azon-
nali és szakszerű használata – tudjuk – életet
menthet. Annál nemesebb dolgot embertár-
sunkkal szemben nem tehetünk, mint ha visz-
szaadjuk az életnek, és amikor a nagy bajban
magányosnak érzi magát, akkor mellé állunk,
és kezet nyújtunk.”– mondta a polgármester.

A képen: dr. Pázmány Annamária, a SZEI vezetője,
Sergio Albitrio, az A.M.I. International Kft. 
tulajdonosa, Verseghi-Nagy Miklós polgármester
és Reichardt Géza, a Rextra Kft. tulajdonosa 
a készülék ünnepélyes átadóján
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ÚJRA AUTÓMENTES NAP
SZENTENDRÉN
SZEPTEMBER 22. 9:00 -16:00

Programok – kipróbálható járművek
SEGWAY: A Segway egy önegyensúlyozó,
kétkerekű, elektromos meghajtású eszköz
az ember helyváltoztatásának elősegíté-
sére. A felhasználó az eszközt a testsúlyá-
nak előre, illetve hátrahelyezésével,
valamint a kormány jobbra-balra dönté-
sével irányítja.
A Segway, két elektromos motorjával 20
km/h maximális sebesség elérésére képes.
HILL DOG – szélvész két keréken: A mo-
dern ember rollere a HILL Dog. A rollere-
ket teleszkópokkal látták el, amelyek
révén mesésen finom az őszi avarban a le-
felé száguldás. Kimagaslóan jó teljesít-
ményt nyújtanak a legkülönbözőbb
terepeken.
E-BIKE – elektromos kerékpár: elektro-
mos kerékpárok, tandemek. Lehetőséget
adnak felkészültség és komolyabb kerék-
páros múlt nélküli élménykerékpározásra
a hegyen. Az intelligens motor saját maga
érzi, mikor kell a pilóta segítségére sietnie,
s valóban csak akkor segít rá, amikor arra
szükség van.  A bringázás okozta élmény
akár 50 km hosszan is élvezhető!
E-ROLLER – elektromos roller: a modern
ember rollere az e-roller. Ez a formabon-
tóan új, elektromos roller kiváló sport- és
közlekedési eszköz. Használhatjuk úton,
járdán, terepen, valamint rövid és hosszú
utak megtételére egyaránt. Akár 25-30 km
megtételére is alkalmas, és 25-30 km/h
sebességgel is képes hasítani. 
KRESZ SULI: Minden gyereknek meg kell
tanulnia a helyes közúti közlekedést.
Ehhez nyújt segítséget a mini KRESZ SULI
programunk, ahol az apróságok kipróbál-
hatják a helyes közlekedési szabályokat és
sokat hasznosíthatnak belőle. 

TRIKKE – a háromkerekű roller: A Trikke 3
kerekű kerékdőléses, motor nélküli, lánc-
mentes, pedálozás-mentes, az emberi test
által hajtott gép. A hátsó roller karok füg-
getlen felfüggesztésének köszönhetően,
hasonlóan szabadon mozoghatunk, mint
egy görkorizó, vagy síelő, nagyfokú bedő-
lésekkel a kanyarokban. Sík terepen elér-
hető a 30 km /óra sebesség.

GRAN TOUR GOKART: Ezt feltétlenül ki
kell próbálnod! Egy olyan fedett négyke-
rekű járgányról van szó, amit te magad
hajtasz. Környezetkímélő és sportolásra is
alkalmas.

A SKANZEN KÜLÖNLEGES „JÁRMŰVEI”:
Például a hagyományos gólyalábak.

A programokról bővebben: www.szevi.hu
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A VII. Pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúra rajtja előtt, szeptember
5-én írták alá a térség polgármesterei azt a közös nyilatkozatot,
melyben a Dunakanyar kilenc települése és Óbuda az EuroVelo
6 Pest megyei szakaszának az uniós támogatási ciklus első felé-
ben történő megépítését szorgalmazza. Szentendre, Visegrád,
Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Leányfalu, 
Szigetmonostor és Budakalász polgármestere a Szentendrei nyi-
latkozatot a nemzetgazdasági miniszternek címezte. A kezde-
ményezést Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer vezetése is
támogatja.

A térségi polgármesterek közös nyilatkozatukban arra kérik Varga 
Mihály nemzetgazdasági minisztert, hogy a Visegrád – Budapest közötti
EuroVelo 6 kerékpárútszakasz mielőbbi, egy ütemben történő sikeres
megvalósítása érdekében járjon közben a kormánynál. Mint a nyilat-
kozatban kifejtik, a Dunakanyar jobb partján, illetve a Szentendrei-
szigeten lévő települések önkormányzatai jelentős erőfeszítéseket
tesznek a turisztikai, illetve hivatásforgalmi célokat is szolgáló kerék-

párutak, a kerékpáros turizmus fejlesztéséért.

A településeken áthaladó, illetve azokra látogató kerékpáros turisták
száma annak ellenére meredeken emelkedik, úgy Budapest, mint Bécs
irányából, hogy nincs összefüggő kerékpárút, hosszú szakaszokon csak
az amúgy is túlterhelt 11-es számú főútvonalon tudnak haladni. A ke-
rékpáros turizmus egyre erősödő fejlődése, a kétmilliós főváros közel-
sége még inkább szükségessé teszi az összefüggő kerékpárút meglétét.
Emellett a közel 100 ezres lélekszámú szentendrei járásban is egyre na-
gyobb igény van a lakosság részéről a hivatásforgalmi és a rekreációs,
szabadidős célra is használható kerékpárútra egyaránt.

A Közép-Magyarországi Régió településeinek ugyanakkor korlátozottak
a lehetőségei az uniós források elnyerésére, így bár a térség az ország
második legkedveltebb turisztikai célpontja, fejlesztésekre alig van 
lehetőség. Kormányzati segítség nélkül tehát nem valósulhat meg 
a kerékpárút-fejlesztésre irányuló jogos igény.

A rendezvényen a Magyar Kerékpáros Szövetség is képviseltette magát.
Soós Gábor elmondta, hogy a szövetség stratégiai céljaival összhangban
áll az Eurovelo 6 kerékpárút bővítése, hiszen egyre elterjedtebb alter-
natív közlekedési eszköz a bicikli. Az egészség megőrzése, a környezet
védelme és a turizmus fellendítése kerékpárutak nélkül lehetetlen 
küldetés, feltétlenül szükséges az infrastruktúra fejlesztése.

Sz. N.

Közösen a térségi, EuroVelo 6 kerékpárútért
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Alsó-Izbég népe megint
találkozott
Még az Égiek is a kegyeikbe fogadtak ben-
nünket, Alsó-Izbégieket. Az elmúlt hét
péntekén még esett az eső, hűvösebb volt
a levegő, de szombatra, amikor is a 
Krisztus-keresztünknél a hagyományos
Hársfa-ünnepünket tartottuk, ezerágra 
sütött a Nap.

Hivatalosan is Alsó-Izbég tér
Az Alsó-Izbég téren találkoztunk, mert öt év
óta, amikor is elkezdtük itt az összejövetelein-
ket, már az is van nekünk. S így városrészünk
neve, Alsó-Izbég is ismertté válik az újonnan
ide költözők előtt is. Mert azt figyeltük meg ko-
rábban, hogyha rólunk beszéltek a bennünket
nem igazán jól ismerők, szinte mindig azt
mondták, tudod, ott lenn, a völgyben...
Ezért aztán lett egy Alsó-Izbég terünk. Látszó-
lag ez ilyen egyszerű, pedig a valóságban nem
volt az. Az itt élők közfelkiáltással szavazták
meg a tér elnevezést, ám az engedélyező pa-
pírra csak néhány év múltán került rá a pecsét.
önkormányzati testületünk eddig várakozta-
tott bennünket, de most már felkerültünk
Szentendre közigazgatási térképére is. Ma
már, örömünkre, hivatalosan is létezik Alsó-
Izbég tér.

Megőrizzük az emlékeinket
Ezeknek a találkozóknak más eredménye is
van. Többek között a Krisztus-kereszt mellett
terebélyesedő hársfánk újraéledését is ennek
köszönhetjük. Őseink, a Bubánba, Kőhegyre
menő földművesek, itt találkoztak az árnyak

alatt, s aztán indultak fel a hegyre. A hársfát
azonban férgek támadták meg, lombkoronája
megroggyant. Kezelésbe vettük hát a fát, gyó-
gyítgattuk, s mára a kártevők is elkerülik, ismét
régi pompájában áll.
A táblákról sem feledkezhetünk meg, mert
azok mostani léte is közös együttlétünk hoza-
déka. Első találkozásunkkor határoztuk el
ugyanis, hogy a nekünk fontos helyeinket 
táblával jelöljük, hogy az erre járó ismeretle-
nek is tudják, nekünk nevezetes helyeken 
fordulnak meg. Így táblával emlékezünk az
egykori Szent György és Jobbágy utca sarkán
állt első izbégi iskolánkra, Ranódy László 
Kossuth-díjas filmrendező még ma is lakott 
házára és az emberek százainak megélhetést
biztosító, valamikori Kocsigyárrra. 
S ma már tapasztaljuk, a táblák kihelyezése
nem volt hiábavaló. A kocsigyári táblánkat pél-
dául tavaly a Bükkös-patak partjára, egy pa-
takparti ház kerítésére helyeztük el, szemben
az egykori kocsigyári épületek hűlt helyével.
Hány és hány kiránduló áll meg előtte! olvas-
sák az ismertető szöveget. Láttam már olyat is,
amikor is olvasni nem tudó unokájának ma-
gyarázta egy nagymama, hogy mi is áll azon a
táblán. Jó érzés volt ezt látni és hallani.
Ezek a táblák üzennek nekünk. Beszélnek a

múltról, elfeledhetetlenné teszik az egykoron
megtörténteket, miközben azt is bizonyítják,
az emlékezés joga nemcsak a fényes palotá-
kat, az áhítatos csenddel körülvett templomo-
kat illeti meg, hanem az egyszerű, látszólag
történet nélküli falakat is. De olyan, hogy tör-
ténet nélküli lét, nincs is valójában. Hiszen
ahol emberek éltek, szerettek és szenvedtek,
ott történetek sokasága sejlik fel a múltból. S
ezeknek az egyszer volt történeteknek őrizői
lettek ezek a táblák.

Ismerkedés az újakkal
Most szombaton ismét teleírtunk egy lapot
Alsó-Izbég történetéről a jövő számára. Mos-
tani találkozónkra is sokan jöttek el. Voltunk
vagy nyolcvanan. S aki ismeri Alsó-Izbéget, jog-
gal kaphatja fel a fejét, mondván, ez igen.
Pedig semmi különöset nem terveztünk. Csak
együttlétet, ismerkedést az új lakókkal, az új-
szülöttek bemutatását az itt élőknek. öröm
volt látni, ahogy este hat óra közeledtével, a
közeli György utcából egyre másra tűntek elő
az emberek. Volt közöttük fájós lábbal bicegő,
hetyke fiatalos tartású, és babakocsit tologató
is. Kezükben a szomszédoknak szeretettel ké-
szített elemózsia, az otthoni receptek alapján
elkészített sütemény, szeletelt hagymával
megszórt zsíros kenyér, s a Napsugarat is ma-
gába rejtő bor és pálinka. Nem történt itt
semmi más, mint hogy beszélgettek egymás-
sal az emberek, miközben apró figyelmesség-
gel köszöntük meg a hűséget most azoknak,
akik 30-40 éve itt élnek közöttünk. 
S amikor már elcsendesedett a tér, Krisztus-
keresztünknél egyre-másra lobbantak fel az
emlékidéző gyertyák. Alsó-Izbég népe elhunyt
őseire emlékezett. 

Lakatosné Szvoboda Zsóka

Szentendreiek Vietnamban, 
a testvérváros Hoi-An-ban

Tavaly kötött Szentendre és Hoi-An testvérvárosi szerződést, amely-
nek alkalmából a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesü-
lete adott fogadást a kilencfős delegációnak. Ezen a találkozón
barátságok szövődtek, és az egyesület néhány tagja már akkor el-
határozta a hogy közelebbről is megnézik ezt az ősi kultúrával ren-
delkező országot. Az ötfős csapat augusztus 20-án, pontosan a
testvérvárosi szerződés megkötésének évfordulóján kelt útra, és
szeptember 4-én érkeztek haza. Útjukról, kalandjaikról és tapasz-
talataikról szóló színes beszámolójuk már olvasható a honlapunkon
– http://szevi.hu/szentendreiek-vietnamban-a-testvervaros-hoi-an-
ban/ –, illetve lapunk október 5-én megjelenő számában közöljük.

Két zarándoklat
Mária Út
Az augusztus 20-i hosszú hétvégén húsz szentendrei család a Mária
Út zarándoklatot választotta családi programnak. Bensőséges lég-
körben telt a 18 km-es zarándoklat, melyen 2-től 70 évesig számos
korosztály képviseltette magát. Az Égiek is kegyesek voltak a kis 
csoporthoz, mert csak a péliföldszentkereszti szentmise alatt 
kezdett esni az eső. Előtte és utána kellemes napsütésben volt része
a lelkes csapatnak.

Csobánkai zarándoklat
Szeptember 13-án került sor a
hagyományos csobánkai za-
rándoklatra, melyen idén
csaknem hatvanan vettek
részt, majd a zárómisére 
további lelkes hívek csatla-
koztak. A gyönyörű idő és a
vidám gyerekzsivaj tette még
jobb hangulatúvá a zarándok-
latot. Közös szalonnasütéssel,
kötetlen beszélgetéssel zárult
a program. Köszönjük a szer-
vezők alapos munkáját!

V. A.
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Folytatjuk az előző számunkban elkezdett
sorozatunkat testvérvárosunkról, Zilahról.
A cikk szerzője dr. Sipos József, aki orvosi
pályafutásának első 20 évét Zilahon és
környékén kezdte.

A Wesselényi-szobor
Zilah jelképe az 1902-ben felállított Wesselé-
nyi-szobor, készítője Fadrusz János, a kolozs-
vári Mátyás-szobor alkotója. A mű a nagy
Wesselényi Miklóst mint jobbágyfelszabadítót
ábrázolja, amint atyailag a díszruhába öltözte-
tett jobbágy vállára teszi a kezét. Két évtized
sem telt el, és jött Trianon. A szobor szúrta a
román hatóságok szemét, és 1935-ben eltá-
volították. A szétbontott szobrot bivalyokkal
húzatták a börtön épületéig, befalazták egy
cellába, ahol aztán évekig tárolták.

A második Bécsi döntés után Zilah újra magyar
föld lesz. 1942-ben a Fő téren új helyre, ma-
gasabb posztamensre állítják fel a szobrot.
1945 után a művet osztályellenesnek minősí-
tik, és magas deszkakerítést emelnek köré,
amit vörösre festenek. Valamikor a 60-as évek
elején azzal állt elő egy lokálpatrióta román
ügyvéd, hogy kutatásai alapján a Fadrusznak
modellt álló paraszt egy Zsibó környéki román
jobbágy, Pop Vasilica volt. Ez hatott a város ak-
kori uraira, és eltávolították a deszkakerítést,

így egy időre megmenekült a szobor, mígnem
a Ceausescu-diktatúra megdöntése után a
rosszul értelmezett szabadság jegyében leön-
tötték olajfestékkel. Ekkor a város vezetősége
salamoni ítéletet hozott: egy román és egy
magyar polgárnak közösen kellett letakarítani
a festéket.
A Wesselényi-szoborral egy időben avatták fel
Zilahon a Töhötöm-emlékművet, amit a vár-
megyeház előtti téren állítottak fel rovásírásos
talapzaton. A nem kitárt szárnyú, távolba te-
kintő turult Fadrusz ajándékba készítette el vá-
rosnak. Az emlékmű oltárszerű alkotás,
amellyel a Meszesi Kapun átvonuló Töhötöm
által vezetett magyar honfoglalók előtt kívánt
tisztelegni a művész. A Turul-szobor, bár la-
pulva, de átvészelte a rendszerváltozásokat,
mígnem 1968  nyarának egyik éjszakáján rej-
télyes módon eltűnt a talapzatról. Állítólag egy
ideig a Securitate udvarán hányódott, majd
végleg nyoma veszett. Talapzatát széthányták.
A közelmúltban közadakozásból elkészült az
emlékmű másolata, amelyet szerényebb alap-
zaton a református templom kertjében állí-
tottak fel.

Ady Endre Zilahon
Ha Zilah, akkor Adyról is szót kell ejteni, aki
1892-96 között a Református Wesselényi Kol-
légium diákja volt. A több évszázados kollé-
gium falai között születnek meg Ady első
versei és prózai munkái.
Ady korában minden igazi zilahi polgárnak volt
szőlője, bora. A Deákdomb és az Őrhegy kör-
nyéki borospincék, meg a zilahi kocsmák bor-
ivásra csábították az ifjú költőt. Ady itt szokott
rá az ivászatra, ami aztán szenvedélyévé és
végzetévé vált. 
A hetvenes évek elején fellángolt Zilahon az
Ady-kultusz. Ennek egyik oka az volt, hogy
ekkor még élt Szenti Kálmánné Szabó Magda,
vagyis Magdi néni. Ez az idős, törékeny kis asz-
szony személyes élményeiben őrizte Ady em-
lékét. Kislány korában az itt diákoskodó Ady
többször megfordult a szülői házban, édesapja
egykor a város gazdag textilkereskedője volt.
Magdi néni a Kígyó utcai házában csendben
élte életét, párszor megjelent nálam is a ren-
delőben. Miután a Bukaresti Televízió magyar
műsorában meginterjúvolták Adyról, egyből
megbolydult körülötte a világ. A szereplésnek
Erdély-szerte híre ment, és Magdi néni háza
valóságos zarándokhely lett. Látogatták az er-
délyi írók, az Ady-kutatók, de egyszerű Ady-ra-
jongók is Erdély minden részéről. olyan hírek
is terjedtek a városban, hogy az akkor még
süldő lány Ady egyik későbbi prózai művének
ihletője volt.
Ekkoriban gyakran voltam vendége Magdi né-
ninek. A házat Ady szelleme ragyogta be annál
is inkább, mivel a lakás teljes berendezése, a
bútorok, ruházat, használati tárgyak Ady korát
idézték. A ház valóságos múzeum volt, a házi-
asszony mindent megőrzött, ami a múltat
idézte. A társalgó szekrényében még ott vol-
tak az ezüst evőeszközök, másik szekrényben
érintetlenül a stafírungja, a kamrában sora-
koztak a több évtizedes felcímkézett lekvárok,
befőttek. Büszkén mutatott a villanykörtékre:

ezek hetvenesz-
tendősek, soha
nem kellett ki-
cserélni. Aztán
a kamrából elő-
szedett egy
1884-es évszá-
mos butykos-
korsót és a
Wesselényi Kol-
légiumban Ady
idejében hasz-
nálatos, felira-
tos metszett

üveg butellát.
Ezek azok az
edények, ame-
lyekből annak
idején még Ady
is ihatott, me-
sélte. Na, és itt a
fekete zongora,
amelyet Balázs
Árpád ajánlatára
Bécsből vásárolt
számomra az
apám, Balázs

Árpád is gyakran vendégeskedett nálunk, is-
merték egymást Ady Bandival, ő nem volt
olyan büszke, mint Ady. 
Szavaiból aztán az is kiderült, hogy Ady forra-
dalmisága nem nyert tetszést az egykori gaz-
dag kereskedő házában. Magdi néni már rég
nincs az élők sorában, gyermekei nem voltak,
titkát magával vitte. A Zilah-patak partján
fekvő házát lebontották, emlékét már csak 
néhány írás és néhány idős zilahi őrzi.

Az írás befejező részét – Zilah az 1970-es évek-
ben címmel – az október 5-én megjelenő szá-
munkban közöljük. 

Zilah és a Szilágyság, ahogy én láttam II.

Nysz.: 13-0323-04
„Használható nyelvtudás”

• Angol, német, spanyol, olasz nyelvekből a
csoportok tervezett indulása

szeptember 14. és szeptember 28.

• Egyéni órák, online oktatás és egyéb 
nyelvek megbeszélés szerint.

• Általános és szakmai fordítás

További információért keresse fel a honlapun-
kat, kérdéseivel forduljon hozzánk telefonon

vagy emailben!

2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.
(bejárat a Bükköspart felől)

Telefon: (26) 312-94, 06 20 254 8619
E-mail: mozaikhun@hotmail.com

http://mozaikhun.tripod.com
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Jelen vagyunk –
Szentendrén is
Temesvári művészek csoportos kiállítása
nyílik Jelenlét címmel szeptember 23-án,
18 órakor a Bogdányi utcai MANK Galéri-
ában. A kiállítás koordinátorát, Szász
Enikő színművészt, a temesvári Csiky Ger-
gely Állami Magyar Színház korábbi igaz-
gatóját, a Temesvári Magyar Nőszövetség
elnökét kérdeztük a részletekről.

A színművészet mellett miért vonzza a
képzőművészet?
Képzőművészet iránti érdeklődésem kisgye-
rekkoromból ered: Édesapám, aki Székelyud-
varhelyen unitárius lelkész-esperes volt, lelkes
amatőrként szobrászkodott, sokszor ültem
mellette képzőművészeti kiadványokat lapoz-
gatva. Aztán színművészként óhatatlanul kap-
csolatba kerültem ezzel a társművészettel,
hiszen már maga a díszlet is, amelyben ját-
szunk, egy képzőművészeti alkotás. De nem-
csak a képzőművészet vonz, hanem az
irodalom, a zene és az építőművészet is, sok-
szor szervezek könyvbemutatókat, koncerte-
ket, építészettel kapcsolatos programokat.
Ezek megvalósításához ideális keretet nyújt a
kezdeményezésemre 20 évvel ezelőtt megala-
kult Temesvári Magyar Nőszövetség nevű,
közművelődési feladatokat ellátó civil szerve-
zet. A szentendrei kiállítást is ennek égisze
alatt szervezzük.

Miért választotta Szentendrét, hogy be-
mutassa városa magyar művészeit?
Köztudomásúlag Szentendre a magyarországi
képzőművészet fellegvára, itt megjelenni igen
nagy megtiszteltetés, s a MANK Galéria veze-
tősége megkeresésünkre nagyon pozitívan re-
agált, a megmutatkozási és a befogadói
szándék jelen esetben ideálisan összecsengett.
Szeretnénk, ha a szentendrei képzőművészek,
az érdeklődők értesülnének róla, hogy a Bán-
ság „fővárosának” tekintett Temesváron, mely
a romániai modern képzőművészet egyik köz-
pontja, a vizuális művészetekben dolgozók
összlétszámához képest nagyszámú magyar,
vagy önmagát magyar származásúnak/kötő-
désűnek valló képzőművész él és alkot. Bizo-
nyítani szeretnénk, hogy a magyar
közvélemény által kevéssé ismert bánsági
szórványlétben is születnek értékes magyar

művek, s művészeink nemcsak a kortárs ro-
mániai képzőművészet élvonalához tartoznak,
hanem összmagyar vonatkozásban is számot-
tevő értéket képviselnek.

A MANK Galéria idei tematikájában Len-
gyelország után most a romániai Bánság-
ban élő alkotók munkáival ismerked-
hetünk meg. Kik a meghívott művészek, és
miért adták a Jelenlét címet a tárlatnak?
A Temesvári Magyar Nőszövetség évenként
megszervezi a temesvári magyar képzőművé-
szek közös kiállítását a szintén évenként, má-
jusban zajló Bánsági Magyar Napok keretében.
Ezeken a kiállításokon rendszerint 25-30 kép-
zőművész vesz részt. Az esemény méltán hívja
fel magára a többségi közvélemény figyelmét,
hiszen a tárlatok létrejöttének közös nevezője
nem egy esztétikai ízlésazonosságon alapuló
művészi megmutatkozás, hanem kizárólag a
nemzetiségi/etnikai hovatartozás (ami egy
nem anyanyelv-alapú kifejezésforma esetén
elég meghökkentő). Így a kiállításban résztve-
vők több nemzedéket, mindenféle műfajt és
művészi credo-t képviselnek: van közöttük a
temesvári Nyugati Egyetem Képzőművészeti
Karán frissen végzett, szárnypróbálgató fiatal
és ugyanannak az intézménynek több neves
tanára, köztiszteletnek és elismertségnek ör-
vendő mesterek, köztéri szobrokat is állító
„öreg” művészek. Például Szakáts Béla szob-
rászművész, aki több temesvári köztéri szobor
alkotója, s aki évekig az egyetem tanszékveze-
tője is volt, vagy a nemzetközi elismeréseket
is magáénak tudó Jakabházi Sándor grafikus,
Kiss Hédi textilművész, Kocsis Rudolf szob-
rászművész, Szücs Enikő digitális művész,
Varga Luigi István szobrászművész, aki szintén
több köztéri alkotással dicsekedhet szerte a
megyében.
Ezeknek a közös kiállításoknak az anyagát az
utóbbi években már több alkalommal bemu-
tattuk magyarországi helyszíneken: 2011 no-
vemberében Budapesten, az Európai Utas
Alapítvány székhelyén, 2013 októberében Sze-
geden, a Juhász Gyula Tudományegyetem Kép-
zőművészeti Karán, majd 2014 januárjában
ismét Budapesten, a IX. kerületben található
Art IX-XI Galériában. A tárlatok mindannyiszor
JELENLÉT cím alatt futottak, ezzel is hangsú-
lyozni kívánjuk, hogy „jelen vagyunk” nemcsak
a bánsági térségben, mint etnikum, hanem az
összmagyar kultúrában, képzőművészetben is,
mint annak szerves része.
Szentendrei „jelenlétünket” mintegy 20 kép-
zőművész különböző műfajokban megformált

alkotásai jelenítik meg, a tárlaton szereplő mű-
veket az utóbbi 3 év közös kiállításainak anya-
gából válogattunk.

Tervezik-e, hogy viszonzásképpen a szent-
endrei művészek alkotásait ismertetik
meg Temesváron?
Természetesen, hiszen már készítjük a jövő
májusi XXI. Bánsági Magyar Napok program-
ját, és ez megfelelő alkalom lehet a szentend-
rei művészek temesvári bemutatkozására. A
Helios Galéria, a Romániai Képzőművészeti
Szövetség Temes Megyei Fiókjának kiállító-
terme méltó helyszínül szolgál ennek meg-
szervezéséhez. A Szövetség elnöke, Szeker-
nyés János műkritikus, művészeti író is jelen
lesz Szentendrén, ő nyitja meg a kiállítást,
tehát minden feltétel adott a kapcsolatfelvé-
telre, az együttműködés előkészítésére.

Sz. N. 

Felvidéktől Délvidékig: 
Barcsay Baján
Barcsay Jenő születésének 115. évfordu-
lója évében a Barcsay Jenő Képzőművé-
szeti Alapítvány és a Kónya házaspár több
kiállítás és rendezvény szervezését tá-
mogatja, a határon belül és a határon túl. 

A Vándorkiállítás 29. állomásaként Bajára, a
Türr István Múzeumba érkezett a Barcsay
mester és tanítványai című vándorkiállítás:
szeptember 7-én, hétfőn.
A tárlat anyaga a szentendrei Barcsay Jenő
Képzőművészeti Alapítvány szervezésében
járja a Kárpát-medencét, Bajára is Szentendre
város képviselete kísérte el, és a megnyitón
Kónya Ferenc ismertette az Alapítvány mun-
kásságát. 
A helyi köszöntőkben a mester és tanítványok
közötti viszonyrendszert elemezték, hisz a ván-
dorkiállításra három olyan kiállítótársat vá-
lasztottak ki a szervezők, akik nem csak
művészetükben örökösei és továbbvivői, de
emberi kapcsolatukban is kitüntetettnek te-
kintették a Mesterhez való viszonyukat. Ba-
logh László, Deim Pál és Konok Tamás, akiket
maga Barcsay is igen nagyra becsült, és élete
végéig szoros kapcsolatot ápolt mindannyiuk-
kal méltó „útitársai” a Barcsay kiállításnak. 
A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány, 
a Ferenczy Múzeum és Szentendre Város ön-
kormányzata közösen dolgoznak azon, hogy a
mester hírnevét öregbítsék határon innen 
és túl; céljuk, hogy Barcsay Jenő neve eviden-
ciaként legyen jelen Szentendrén, Magyaror-
szágon, és a határokon túli magyarság
köreiben is. 
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A magyar szobrász-
művészet ikonjának
minden fontos műve
látható lesz
FARKAS ÁDÁM ÉLETMŰ-KIÁLLíTÁSA

A nemzetközi elismertségnek örvendő, a hazai
szobrászat folyamataira jelentős hatást gya-
korló Farkas Ádám (1944) mintegy fél évszá-
zad alatt készült munkáit tekintheti meg a
nagyközönség szeptember 18-tól. A huszonöt
éve egyetemi tanárként is dolgozó mester
munkássága előtt harminckét művész-tanítvá-
nya ugyanott kísérőtárlaton tiszteleg. A Tér-
hajlatok és áthajlások című nagyszabású
kiállítás november 22-ig látogatható a Művé-
szetMalomban.

A Szentendréhez erős szálakkal kötődő Farkas
Ádám alig húszévesen jutott ki a párizsi diák-
lázadások évében, 1968-ban a francia fővá-
rosba, ahol rögtön magával ragadta a forrongó
légkör hangulata és a pezsgő művészeti élet.
Az itt alkotó, olasz származású szobrász, Émile
Gilioli szinte azonnal asszisztensévé fogadta a
fiatal művészt, aki mestere munkáin keresztül
közelebbről is megismerte az absztrakt for-
mákban rejlő kifejezés szépségét. Hazatérte
után az itthoni kultúrpolitika gyanúsan szem-
lélte korai, elvontabb megformázású figurális
szobrait, és csak Somogyi József szobrászmű-
vész közbenjárására nyílhatott meg szentend-
rei kiállítása 1972-ben. Szakmai körökben nagy
sikert arattak újító jellegű művei. Az idős Czó-
bel Béla a feleségével, Modok Máriával közös
síremlékplasztikájának kifaragására őt kérte
fel. Az első megbízásos munkát idővel még
több követte, aminek eredményeképpen Far-
kas Ádám munkásságának meghatározó részét
teszik ki köztéri alkotásai. Emellett műhelyé-
ben folyamatosan készülnek kisplasztikák, és
grafikai tevékenysége is jelentős. Monumen-
tális művei közé tartozik többek között a szent-
endrei Köszöntőszobor, a villányi Kőesés, a

pécsi 1956-os és az egykori börtöntábor he-
lyén felállított Recski emlékműve, alkotásai
megtalálhatóak Franciaország, Japán és Kali-
fornia közterein, szoborparkjaiban is. 
Számos szakmai díj és elismerés mellett szű-
kebb hazája, Szentendre és a franciaországi
Vanves városa is díszpolgári címet adott neki,
valamint jelentős állami kitüntetések, Mun-
kácsy-díj (1983), érdemes művész (1989) oda-
ítélése után 2003-ban a Magyar Művészeti
Akadémia és ugyanebben az évben első ma-
gyar művészként a Royal British Society of
Sculptors is tagjai közé választotta. 
A kiállítás célja, hogy végigvezessen a nagy ívű,
koherens életművön egészen a legújabb, most
először látható alkotásokig, érthetővé tegye az
egymásból logikusan következő formai átala-
kulásokat, miközben bőven válogat az 1980-as
évek előtt készült korai, kevésbé ismert, de
annál izgalmasabb művekből is, amelyek a mű-
vész számára már ezekben az évtizedekben el-
ismerést hoztak.  
Farkas Ádám 1990 óta tanít a Magyar Képző-
művészeti Egyetemen, amelynek három éven
át rektora volt. Alkotótevékenysége részének
tekinti oktatói munkásságát, ezért is hívta meg
egykori tanítványait, hogy egy kísérőtárlat ke-
retében mutassák be munkáikat.  

A kísérőtárlatban részt vevő művészek: 
Baráth Fábián, Baráz Tamás, Bobály Dávid,
Dóra Emese, Erős Apolka, Farkas Zsuzsa, Far-
kas-Pap Éva, Gilly Tamás, Gwizalda Dáriusz,
György Irma, Heim Péter, Horváth Tünde, Ilka
Rita, Józsa Pál, Kiss Dani, Kontur András, Ko-
sina László, Lelkes Márk, Máthé Krisztián, Mel-
kovics Tamás, Merész Máté, Nagy Imre,
Németh Csaba, Pelcz Benjámin, Polgár Bo-
tond, Portolani Gina, Restyánszki Attila, Retkes
Máté, Sallay Dániel, Turcsány Villő, Varga Me-
linda, Varjas Kató.

MűVÉSZETMALoM
Modern és Kortárs Művészeti Központ
Szentendre, Bogdányi út 32.
Nyitvatartás: kedd - vasárnap, 10-18 óra  
Északi és Déli szárny:
TÉRHAJLATOK ÉS ÁTHATÁSOK
Farkas Ádám életmű-kiállítása
Kurátorok: Bodonyi Emőke és Istvánkó Bea
A kiállítás november 22-ig látogatható

Mattis Teutsch-kiállítás
nyílt a Képtárban
A két világháború közötti avantgárd művészet
kiemelkedő képviselője, Mattis Teutsch János
(1884–1960) festőként, grafikusként és szob-
rászként is jelentős életművet hozott létre.
Már életében Európa legfontosabb művészeti
központjaiban, Berlinben, Rómában, Párizsban
állították ki műveit, mások mellett Paul Klee,
Vaszilij Kandinszkij és Marc Chagall alkotásai
mellett. Az erdélyi, Brassóban született mű-
vész rendszeresen szerepelt a korszak egyik
legnagyobb hatású művészeti folyóiratában, a
Der Sturm-ban, szoros kapcsolatot ápolt a Der
Blau Reiter művészcsoporttal – és természe-

tesen a Kassák Lajos körül csoportosuló buda-
pesti avantgárd művészekkel is.

A szeptember 10-én nyílt kiállítás a Brassói
Képzőművészeti Múzeum anyagának legjavát
mutatja be – tíz linómetszetet, kilenc akvarellt,
négy pasztellt és nyolc kisplasztikát. Az össze-
állítás több évtizednyi időszakot fog át – ilyen
módon nyomon követhető Mattis Teutsch for-
manyelvének változása is a tízes évek végétől
a harmincas évek elejéig. A tárlaton látható
művek mindegyike szerepelt az elmúlt évtize-
dek valamely nagy Mattis Teutsch-kiállításán,
de több olyan alkotást is megcsodálhatunk,
amely Magyarországon korábban nem volt lát-
ható.

A kiállítás október 4-ig látogatható, szerdától
vasárnapig, 10–18 óra között a Fő téri Szent-
endrei Képtárban

Pályázatot írt ki a Ferenczy Múzeum

Új köztéri alkotásokat várnak
Szentendrén

A művészet ideje – és helye címmel nyilvá-
nos pályázatot írt ki a Ferenczy Múzeum
köztéri művek létrehozására és Szentend-
rén való időszaki kiállítására.

A tervek szerint ezentúl rendszeresen pá-
lyázható projekt első beadási határideje
november 20. A zsűri által kiválasztott al-
kotások készítőivel még idén szerződést
köt a múzeum, a művek jövő májustól lát-
hatóak a városban. 

A pályázat szövege letölthető a múzeum
honlapjáról (www.femuz.hu).
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Mit dob a gép?
Körülnézve lakásunkban, házunk táján szá-
mos gépet láthatunk a kávéfőzőtől a té-
véig, a kenyérpirítótól a hajszárítóig, a
porszívótól a gépkocsiig, munkahelyünk
gépeiről nem is beszélve. Mindennapi éle-
tünk ma már szinte elképzelhetetlen vala-
milyen gép használata nélkül. Hosszas tör-
ténelmi magyarázat kell ahhoz, hogy
megértsük, miért volt immár kétszáz éve
géprombolás Angliában, röviden: a textil-
ipari munkások munkájukat, megélhetősé-
güket féltették a helyettük dolgozó szövő-
gépektől. Ezek ugyanis munkanélkülivé
tették őket.
A gép szó nyelvünkben nyilván nem ősi
eredetű. Ahogy ma is van, valamely ide-
genből átvett dolgot, ismeretet az idegen
nyelv szavával együtt tanul meg minden
nép. A valaha Kocs községben készült sze-
kér, a kocsi szekér kitűnősége miatt szerte
Európában ismertessé vált a kocsi szóval
együtt. E szavunkból származik többek kö-
zött az angol coach, a német Kutsch, a spa-
nyol coche, a svéd kusk. Visszatérve a
gépre, mi ezt a németből vettük át, a (bá-
nyákban) használatos emelőszerkezet és
neve, a bajor-osztrák Göppel éppúgy elter-
jedt, mint a Kocsban készült szekérfajták,
illetőleg nevük. Szlovén, szerb, horvát, szlo-
vák – mindegyikben megvan valamilyen
változatban (gépelj, gépl, gápel). A régi ma-
gyarban a szó még gépely alakban élt, amit
ötszáz éves első írásbeli adata bizonyít. A
nyelvjárások ezt a szóalakot sokáig hasz-
nálták, a mai országhatárokon belül már
aligha mondja valaki.
Se vége, se hossza nem volna, ha megkísé-
relnénk fölsorolni, mennyi átvitt jelentése
van a gép szónak. Az ember tragédiájában,
Madách Imre művében a teremtést di-
csérő angyalok kara előtt így szól az Úr: „Be
van fejezve a nagy mű, igen. | A gép forog
az alkotó pihen. | Évmilliókig eljár tenge-
lyén, | Mig egy kerékfogát ujítni kell.” Nyil-
vánvaló, hogy a mindenségről, a világról
beszél, amelyben az égitestek mozgása va-
lamelyest hasonló a gépi működéshez.
Persze nem csupán Madách költői művé-
ben találunk az eredetitől eltérő jelentést,
használatot. A világhálón például fut egy
döntéshozó program, amelyik – mondhat-
juk: – gépesített lelkisegély-szolgálat. „Ezt
dobta a gép” címmel ismertette egy újság-
író, hogy neki miféle tanácsokat adott a
lelketlen elektronikus rendszer. Egy rock-
opera énekese mondja mindennapjairól:
„Mit tudok csinálni? Ezt dobta a gép, járom
a magam útját, teszem a dolgom.”
Ezt kevésbé gépiesen úgy volt szokás mon-
dani: ezt adta vagy hozta a sors, az élet. De
úgy látszik, vannak, akik már az életet is, a
sorsot is gépnek vélelmezik. Gépemberek
gépélete…

Büky László

II. Gizella-díj

Szeptember 26-án, szombaton 19 órakor a Vá-
rosháza dísztermében második alkalommal
kerül megrendezésre a Gizella-díj átadó ün-
nepség, melyet egy, a város iskoláiban tanuló
általános iskolás diák nyerhet el minden
évben. A szempontok között nem tanulmányi
eredményt, hanem emberi értékeket vesznek
figyelembe, úgy, mint önzetlenség, emberies-
ség, segítőkészség, jóra való törekvés, becsü-
letesség, áldozatkészség, szeretet,
humanizmus, példamutatás, tolerancia, igaz-
ság és jóság keresése. A díj szellemiségéhez
tartozik, hogy minden jelöltet jutalmaz, s min-
denkit már a jelölés által is győztesnek hirdet.
A díj plakettjét, melyet Pistyur Imre Mun-
kácsy-díjas szobrászmester tervezett, egy va-
laki kaphatja, melyről idén is az alapító Kellár
F. János Immánuel által összehívott bizottság
döntött.
Az idei jelöltek: Farkas Erik (II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Gimnázium), Gacsal Vivien
(Cházár András Többcélú Közoktatási Intéz-
mény), Szentgyörgyvölgyi Léna (Barcsay Jenő
Általános Iskola), Tóth Gergő (Izbégi Általános
Iskola).
A jelölteknek ezúton is gratulálunk, s izgalom-
mal várjuk szeptember utolsó szombatját.

Egy öröm-művész 
bemutatkozása
Szeptember 11-én, az esti órákban nyílt
meg a rendelőintézet emeleti folyosóján
Pelle Péter kiállítása. Az egybegyűlteket dr.
Pázmány Annamária, az intézet igazgatója
köszöntette, a kiállítást Török Katalin mű-
vészeti író nyitotta meg, aki beszédében
hangsúlyozta: „Pelle Péter itt kiállított ké-
peinek többsége tehát tér-dinamikáról, az
aszimmetrikus tér-elemek ütköztetéséről
avagy harmonizálási törekvéseiről szól. Ő
maga képeinek stílusát tér-konfliktusnak
nevezi. Meg kell mondanom, hogy én a
magam részéről sem a képek tematikájá-

ban, sem ábrázolásmódjában, sem színvilá-
gában nem érzek konfliktust, sokkal inkább
elvágyódást, nosztalgiát, a múltat idéző
emlékekben való elcsendesülést, nyugalmi
pontotok keresését és fellelését. De ez már
a nézői oldal, s vélhetően jellemzőbb rám,
mint az alkotóra, aki máris kap néhány
percnyi alkalmat arra, hogy saját szavaival
értelmezze a tér-konfliktusnak elkeresztelt
stílus-definícióját”. 
És rendhagyó módon az előre odakészített
– stílszerűen retro orvosi székekbe – leült a
művész és a művészeti író, és Pelle Péter ki-
fejtette, hogyan értelmezi ő a kiállítás cí-
mének is adott kifejezést.
Török Katalin e szavakkal zárta a megnyitót:
„S mit is kívánhat a kiállítást megnyitó a
szentendrei alkotónak első szentendrei
nyilvános bemutatkozása alkalmából mint
azt, hogy a maga területén akár vésővel,
akár ecsettel érjen el olyan sikereket, mint
a szakácskönyveiről híressé lett édesanyja,
Pelle Józsefné, vagy mint a család két férfi-
tagja a sport területén: édesapja, a több-
szörös magyar tornászbajnok Pelle József és
a kétszeres olimpiai aranyérmes tornász vi-
lágbajnok nagybácsi, Pelle István. De akár-
hogy is alakul a jövő, az már biztos, hogy
Pelle Péter hosszú ideje az öröm-művészek
boldogság szigetén él”.

HADTÖRTÉNETI ESTÉK
Magyar Honvédség Altiszti Akadémia 
Művelődési Központ
(Szentendre, Dózsa György út 12-14.) 

Szeptember 24. (csütörtök) - 18:00
„A magyar királyi csendőrség története”
Prof. Dr. Szakály Sándor történész 
előadása

Október 15. (csütörtök) - 18:00
„A Német Hadisírgondozó Népi Szövet-
ség”
Kovács Imre nyá. ezredes, Volksbund 
magyarországi megbízott előadása 

November 26. (csütörtök) - 18:00
„A Hazáért / Isänmaan Puolesta / За
Батьківщину” – Finnekkel és ukránokkal
a szovjet ellen (1939-1945).
Dr. Ravasz István alezredes, hadtörténész
előadása

Az előadások ingyenesek és bárki által 
látogathatóak.
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Cseri Miklós hivatalosan
is a Skanzen főigazgatója

Dr. Cseri Miklós
pályafutását a
miskolci Herman
ottó Múzeumban
kezdte 1981-ben,
innen került a
1987-ben a szent-
endrei Szabadtéri
Néprajzi Múze-
umhoz, ahol muzeológusként, tudományos tit-
kárként, főigazgató-helyettesként, 1994-től
megbízott főigazgatóként, majd 1996-tól kine-
vezett főigazgatóként dolgozott.
2014-ben az EMMI kultúráért felelős helyettes
államtitkárává nevezték ki. 2015 márciusában
a szakember visszatért a Szabadtéri Néprajzi
Múzeumba megbízott főigazgatóként, vala-
mint a múzeum Erdély tájegységének megva-
lósulásáért és a szabadtéri múzeumok és
tájházak szakmai megújításáért felelős minisz-
teri biztosként. Főigazgatói kinevezését – szak-
mai fejlesztési programját, valamint a múzeum
működtetési és vezetési koncepcióját részle-
tesen taglaló pályázatának visszaigazolásaként
– szeptember elején kapta meg, és 2020. jú-
lius 8-ig szól. 

Három nagyprojekt

A főigazgató középtávú tervei között a legna-
gyobb ívű örökségmentő projektként az Erdély
tájegység létrehozása szerepel, aminek kere-
tében 116 épület és mintegy 30 ezer tárgy
kerül a Szabadtéri Néprajzi Múzeum gyűjte-
ményébe. Jövőre ebből 80 építmény és 20
ezer tárgy érkezhet meg. A kutatómunka
2006-ban kezdődött, és előreláthatólag 2018-
2019-ben fejeződik be a projekt.
Már elkezdődött GyerekSkanzen koncepció
megvalósítása, mely a múzeum gyermekbarát
jellegét erősítendő új játszóteret, pihenőhe-
lyeket, interaktív fényképészműhelyt, tanös-

vényeket, gyerekgazdaságot, gyerekboltot,
bábszínházat, csodacsűrt irányoz elő. A Gye-
rekSkanzen program fejlesztéseinek átadása
2016 tavaszára várható.
A szakember kiemelt fontosságúnak tartja a
múzeumi ismeretátadási módszerek folyama-
tos korszerűsítését, élményszerűvé tevését.
Ennek jegyében tervei szerint 2017-re kísérleti
jelleggel az egyik tájegységben megvalósítják
a Nyugat-Európa több szabadtéri múzeumá-
ban már jól működő, élő színházi bemutatást,
amikor korhű jelmezekbe öltözött hagyomá-
nyőrök elevenítik föl meghatározott koreográ-
fia szerint az adott település életmódját,
szokásait egy konkrét időszakból.

Magyar Termék Nagydíjat kapott
a Skanzen Márton-napi fesztiválja 

A Szent Márton
ünnepéhez kap-
csolt fesztivált a
Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum 13
éve folyamatosan
megrendezi. A
szervezők legfon-
tosabb célja,

hogy a felelevenítsék és életben tartsák a kö-
zépkor egyik legnépszerűbb szentjének napjá-
hoz kapcsolt szokásokat, hagyományokat úgy,
hogy a mai kor közönsége számára is érdekes,
minőségi kikapcsolódást nyújtsanak. A feszti-
vál – a hagyományhoz igazodva – négy témát
jár körbe: az újbort, a gasztronómiát, a kéz-
műves tevékenységeket, illetve Szent Márton
legendáját, amire kulturális programok épül-
nek.
Az újbor jegyében kézműves családi borásza-
tok zamatos újborait van lehetősége megis-
merni a közönségnek, a gasztronómiai
kínálatban hagyományos receptek alapján ké-
szült, ínycsiklandó libaételek kerülnek terí-
tékre. A kézműves programok során kicsik és
nagyok az alkotás örömét tapasztalhatják meg

természetes anyagokból játékokat, dísztár-
gyakat, használati tárgyakat fabrikálva. A kul-
turális programok során játékos előadással
mutatják be Szent Márton legendáját, rend-
szeres programelem a Márton napi szentmise,
valamint a hagyományőrző óvónők tollfosztó
programja, bemutatva falusi téli esték jelleg-
zetes közösségi foglalatosságát.

A Szent Márton Újborfesztivál és Libator az
idén november 7-én és 8-án várja az érdeklő-
dőket.

Ahol éltünk

Kocsis Imre festő-
művész kiállítása
szeptember 25-
én, pénteken 17
órakor nyílik a
Skanzen Galériá-
ban (Sztaravodai
út). A kiállítást
megnyitja: Sza-

kolczay Lajos irodalomtörténész, művészetkri-
tikus, közreműködik: Faragó Laura, Magyar
örökség Díjas énekművész.

Kocsis Imre (1940-2015) a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem professzor emeritusa, a kor-
társ magyar képzőművészet meghatározó
egyénisége idén tavasszal távozott el közü-
lünk. 
Kocsis Imre sokoldalú alkotó, foglalkozott fa-
zekassággal (kerámiával), fényképészettel, új
grafikai eljárások terjesztésével, pop arttal, re-
alizmussal, hiperrealizmussal és kertművé-
szettel is.
A kiállításon a képzőművészet, a néprajz, a ter-
mészetismeret és a kertművészet kapcsolódik
össze a művész korai és legújabb munkáin ke-
resztül. A tárlat reflektál az elmúlt évtizedek
alatt történt életmódváltozásokra, a tárgyi
világ és a természet pusztulására, átalakulá-
sára.

Hírek a Szabadtéri Néprajzi Múzeumból

P. Tóth Béla köszöntése
Dr. P. Tóth Béla református lelkipásztor

búcsúztatása nyugalomba vonulása 
alkalmából 

október 4-én, vasárnap 10 órakor 
kezdődik a Református Gimnázium

kápolnájában.

Igét hirdet: dr. P. Tóth Béla lelkipásztor
A gyülekezet nevében búcsúzik: 

Sikolya Zsolt gondnok
Köszöntőt mond: 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester
Közreműködik:

Szotyori-Nagy Gábor orgonaművész
Az istentisztelet és búcsúztatás után 

szeretetvendégségre 
várnak mindenkit!

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat,
hogy szeptember 29-én és 30-án 

(kedd és szerda) továbbképzés miatt 
a Pest Megyei Könyvtár egész épülete

ZÁRVA tart. 

Megértésüket köszönjük!

PMK

Vendég: Péterfy Gergely
A Pest Megyei Könyvtár „Zsíros kenyér ext-
rákkal” sorozatában Péterfy Gergely József At-
tila- és AEGoN Művészeti Díjas magyar író volt
a vendég szeptember 15-én. Beszélgetőpart-
nere Kende Tamás történész volt.

KULTÚRA
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Borika a fedélzeten – vándorbölcső
Szentendrén
Június óta egy szentendrei
babát, Borikát ringatja a Három
Királyfi Három Királylány Moz-
galom egyik vándorbölcsője. A
mozgalom alapításának ötéves
évfordulója alkalmából az Ágy-
mester Manufaktúra öt új 
vándorbölcsőt ajánlott fel kö-
zösségi pályázók részére. Az öt-
letgazdák szándékai szerint,
azon túl, hogy a vándorbölcsők
újabb és újabb babákat ringat-
hatnak, jelképei annak is, hogy
a gyermekvállalás közös ügy. A
pályázatra olyan közösségek jelentkezhettek, melynek képviselői
vállalták, hogy a bölcsőt saját környezetükben folyamatosan el-
juttatják olyan családokhoz, ahol gyermek születik, ezzel erősítve
a gyermek- és családbarát szemlélet terjedését.

A pályázaton a szentendrei Szent András Iskola Szülői Egyesülete is
nyert. Rajtuk keresztül egy Czotter András asztalosmester készítette
gyönyörű, vörösfenyő bölcsőt kaphatnak szentendrei családok, mely
várhatóan jó néhány helyi babát ringat majd, így idézve vissza a szép
régi hagyományt. Most még az első szentendrei baba otthonának dísze.
Az első szentendrei vándorbölcső a tervek szerint nagyjából októberig
marad a családnál, s azután tovább vándorol. De visszatérhet még 
hozzájuk is, mert – bár Juli, az édesanya szerint erről még korai beszélni
–, a szülők szeretnének Borikának testvéreket.

Interjú honlapunkon: www.szevi.hu

Gólyahírek – Petzelt módra
Augusztus utolsó hetében
kétnapos gólyatábort szer-
vezett a Petzelt József
Szakközépiskola és Szak-
iskola. Sok-sok éven át
mindössze néhány órányi
csapatjátékban sűrűsödött
az iskolánkba érkező új di-
ákok fel- és beavatása. Ta-
valy nyár végén azonban
néhány lelkes tanár úgy
gondolta, hogy új hagyo-
mányt kívánnak teremteni: igazi „gólyatáboros” élményt szerettek
volna kínálni a leendő első évfolyamosok számára. Már a tavalyi év két
napja is remekül sikerült, többek között azoknak a helyi és környékbeli
lakosoknak, vállalkozóknak a jóvoltából, akik az első kérésre, felhívásra
felajánlották segítségüket a tábor lebonyolításához.
Idén a felhívásra olyan sokan és olyan nagyvonalúan segítettek, hogy a
kétnapos tábor minden étkezését ezekből az adományokból tudtuk biz-
tosítani. Friss, ropogós péksütemények, ízletes lekvárok, zamatos gyü-
mölcsök, ínycsiklandó sajtok, felvágottak, két ízben pedig komplett
ebéd várta a gyerekeket. Desszertet, üdítőt, tejtermékeket tudtunk kí-
nálni a főétkezések között. Mindehhez elég volt annyi, hogy elmond-
juk a felhívás során: szűkösek a kereteink, ám lelkesedésünk annál
nagyobb, hogy igazán élménygazdag lehessen a tábor. Megható volt
látni a diákok örömét a sok finomság láttán. Nekünk ezek után már nem
is maradt más hátra, mint programokban gazdaggá tenni a két együtt
töltött napot: játékok, vetélkedők, szentendrei séta, esti filmvetítés,
szalonnasütés... 
A gyerekek és a magunk nevében köszönjük az alább felsorolt magán-
személyeknek és vállalkozóknak, hogy nagylelkű adományaikkal hozzá-
járultak ahhoz, hogy a gólyatábor felejthetetlen legyen diákjaink számára! 
Akiknek köszönetet mondunk: Lola cukrászda, Haller István, Horváth
Éva, Iván Gábor János, Mátyás Brigitta, Rákos vendégház, Szilágyi Pékség,
Zöldségliget Kft. (Mester Péter és Tsa), Sümegi Johanna, Fetter otília.

A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola korszerű,
munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési kínálata
a 2015/2016. tanévben

ISKOLAI RENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS – esti tagozat
(életkortól függetlenül a második szakképesítés megszerzése
is ingyenes)

VENDÉGLÁTÓ-ÜZLETVEZETŐ
Ráépülő szakképzés
1 évfolyam – levelező munkarend (heti egy jelenléti nap)
Előképzettség: szakács, cukrász, pincér, vendéglátó-eladó, 
vendéglős szakképesítések

PINCÉR, SZAKÁCS, CUKRÁSZ
Középfokú szakképzés
2 évfolyam - esti munkarendű képzés (heti két-három jelenléti nap)
Előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, tankötelezettségi koron
túli jelentkezők részére

SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK ÉRETTSÉGIRE TÖRTÉNŐ
FELKÉSZíTÉSE
2 évfolyam – esti munkarendű képzés (heti három jelenléti nap)
Előképzettség: bármely szakmában szerzett szakmai bizonyítvány

A szakmai és idegennyelvi képzéseket nemzetközi projektek,
illetve az Európai Unió országaiban végezhető szakmai gyakorlatok
is támogatják.

További felvilágosítás: Takácsné Zimányi Mónika igazgató-helyettes,
(26) 312-167, info@petzeltj.hu
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Kiállítás

FERENCZY MÚZEUM

MűVÉSZETMALoM
Bogdányi út 32.
Nyitva tartás: kedd–vasárnap, 10-18
óra  

TÉRHAJLATOK ÉS ÁTHATÁSOK
FARKAS ÁDÁM 
ÉLETMŰ-KIÁLLíTÁSA 
Kurátorok: Bodonyi Emőke 
és Istvánkó Bea
Megtekinthető november 22-ig
A kiállításhoz kötődő program nyug-
díjasok részére
Október 28. szerda 17.00
SZENIOR SZERDA
Belépő: 750 Ft
Érd. Pálinkás Szilvia: palinkas.szil-
via@femuz.hu, 06 30 409 1843

SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
Nyitva tartás: szerda–vasárnap 10–
18 óra 

AZ AVANTGÁRD JEGYÉBEN 
Mattis-Teutsch János kiállítása
Megtekinthető október 4-ig
A kiállításhoz kötődő program nyug-
díjasok részére
Szeptember 30. szerda 17.00
SZENIOR SZERDA
Belépő: 750 Ft
Érd. Pálinkás Szilvia: palinkas.szil-
via@femuz.hu, 06 30 409 1843 

FERENCZY MÚZEUM 
Kossuth L. u. 5.
Nyitva tartás: kedd–vasárnap 10–18
óra

OPTIMALIZÁLT TÁVKAPCSOLAT
Vincze ottó kiállítása
Megtekinthető október 4-ig

KMETTY JÁNoS MÚZEUM
Fő tér 21. 
Nyitva tartás: szerda–vasárnap, 14–
18 óra 
Október 4.  vasárnap, 11 óra
ZARÁNDOKLAT – PIHENŐ TURIZ-
MUS
Zaszlavik Jenő Emil gyűjteményes
kiállítása

ERDÉSZ GALÉRIA
Bercsényi u. 4. 

PÁRBAN
Vajda Lajos és Vajda Júlia kiállítása
Megtekinthető szeptember 30-ig,
hétfő kivételével 10–18 óra között

MANK GALÉRIA
Bogdányi út 51.

Szeptember 23. szerda, 18 óra
JELENLÉT
Temesvári művészek csoportos 
kiállítása
Házigazda: Dr. Hóvári János, a
MANK igazgatója
Üdvözlő beszédet mond: Németh
Zsolt, az országgyűlés Külügyi Bi-
zottságának elnöke és Gyürk Do-
rottya, Szentendre kulturális
alpolgármestere
Megnyitja: Szekernyés János művé-
szeti író
Megtekinthető: október 14-ig, hét-
köznapokon 9-17 óráig

P’ART MoZI GALÉRIA
Dunakorzó 18.

TEÁTRUM 2015.
Paraszkay György fotókiállítása az
idei teátrumi előadások legjobb pil-
lanataiból
Megtekinthető szeptember 27-ig.

RENDELŐINTÉZET GALÉRIA
Kanonok u. 1.

Szeptember 11. péntek 18.00
SZíN-TÉR
Pelle Péter képzőművész kiállítása
Köszöntőt mond dr. Pázmány Anna-
mária intézményvezető, megnyitja
Török Katalin művészeti író
A kiállítás megtekinthető október 9-
ig a rendelő nyitvatartási idejében

SKANZEN GALÉRIA
Sztaravodai út

Szeptember 25. péntek 17.00
AHOL ÉLTÜNK
Kocsis Imre festőművész kiállítása
A kiállítást megnyitja: Szakolczay
Lajos művészetkritikus, közreműkö-
dik: Faragó Laura énekművész

Előadás
PETŐFI KULTURÁLIS 
ÉS HAGYoMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
Stéger köz

Szeptember 25. péntek 18.00
KORUNK CIVILIZÁCIÓS 
BETEGSÉGEINEK GYÓGYíTÁSA A
NÉPI GYÓGYMÓDOK ESZKÖZEIVEL
Kovács József természetgyógyász-
szakíró előadása

Október 2. péntek 18.00
BOLDOGASSZONY-KULTUSZ 
MAGYARORSZÁGON
Varga Tibor előadása

Október 9. péntek 18.00
A KERESZTÉNYSÉG MINT VALLÁS
Dr. Bolberitz Pál professzor elő-
adása
Helyszín: Ferences Gimnázium 
(Áprily Lajos tér 2.)

KoLPING AKADÉMIA
Török köz, bejárat a Péter-Pál utca
felől

Október 10. szombat 16.00
FELSŐHOMORÓD ÉS FELSŐNYÁ-
RÁD VIDÉKE SZÉKELY FALVAINAK
MEGMARADÁSA
Professzor Farkas Ádám szobrász-
művész, egyetemi tanár, akadémi-
kus előadása

SZENTENDRE SZALoN
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.

Október 1. csütörtök 18.00
Vendégek: Platthy Iván ny. egyház-
ügyi államtitkár és Gálity Vojiszláv,
a Budai szerb-ortodox egyházme-
gye helynöke

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

szeptember 21. hétfő
17.00 KöNYVBEMUTATÓ: MoLNÁR
EDIT: KERT ÉS A MűTERMEK
a szerzővel Török Katalin beszélget
18.00 ABSZURD ALAK (96’)(16) –
Woody Allen filmje
20.00 TÍZEZER KM (99’)(16)
szeptember 22. kedd
18.30 A BÉLIER CSALÁD (106’)(6)
(LÉLEKMoZI SoRoZAT)
20.25 VÍKEND (100’)(16)

szeptember 23. szerda
18.00 TÍZEZER KM (99’) (16)
19.45 ABSZURD ALAK (96’)(16) –
Woody Allen filmje
szeptember 24. csütörtök
17.00 VÍKEND (100’)(16E)
18.45 ANNA KARENINA (130’)(12)
(NYISD KI A SZEMED! SoRoZAT)
szeptember 25. péntek
16.30 SZELEBURDI SVÉD CSALÁD
NYARAL (90’)(12)
18.05 DÜBöRöG A SZÍV (101’)(12) –
főszereplő: Meryl Streep
19.50 VoLT EGYSZER EGY VADNYU-
GAT (159’) (16)
szeptember 26. szombat
17.00 IRÁNY A BÁRKA (85’)(6)
18.30 VÍKEND (100’)(16)
20.15 DÜBöRöG A SZÍV (101’)(12) –
főszereplő: Meryl Streep
szeptember 27. vasárnap
15.30 SZELEBURDI SVÉD CSALÁD
NYARAL (90’) (12)
17.05 DÜBöRöG A SZÍV (101’)(12) –
főszereplő: Meryl Streep
18.50 VoLT EGYSZER EGY VADNYU-
GAT (159’) (16)
szeptember 28. hétfő
17.30 SUITE FRANCAISE (107’)(12) –
Szerelmi történet a franciaországi
bevonulás idején
19.30 FILMPIKNIK: HAJRÁ BoLDoG-
SÁG (118)(12) Házigazda a Szeresd
Szentendrét Egyesület
szeptember 29. kedd
17.00 MűGYűJTŐK ÉS MECÉNÁSoK
–Török Katalin beszélgetéssorozata
18.15 LIZA A RÓKATÜNDÉR
(98’)(16)
20.00 RoGER WATERS: THE WALL
(135’)
szeptember 30. szerda
18.00 VÍKEND (100’)(16)
20.00 ABSZURD ALAK (96’)(16) –
Woody Allen filmje
október 1. csütörtök
18.00 VÍKEND (100’)(16)
19.50 EVEREST (132 ’)(12)
október 2. péntek
17.00 SHAUN A BÁRÁNY (85’)(6)
18.30 AZ UToLSÓ FALU (65) EGY
P’ARToN AZ ALKoTÓKAL SoRoZAT
20.00 VÍKEND (100’)(16)

A P’Art Mozi műsora:
http://partmozi.hu
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Labdarúgás
Szeptember 6., Kőzúzó utcai sportpálya
Szentendre VSE - Kistarcsa SE 2-1 (0-0),
Pest megyei bajnokság, II.o., közép-csoport
G. Szijj Krisztián, Dankovics Máté, 
illetve Nyilasi Dénes

A mérkőzés előtt a Pest Megyei Labdarúgó
Szövetség képviselői átadták a Szentendre VSE
csapatának az előző évi Pest megyei III.o. baj-
nokság fair play díját, mivel a csapat a legke-
vesebb sárga- és piroslapot kapta. 
Két, igen jól felkészült csapat feszült egymás-
nak a mérkőzésen. A hazai csapat támadott
többet, de nem tudta megbontani az igen jól
szervezett és labdabiztos kistarcsai védelmet,
sőt egy-két esetben gyors, rövidpasszos kö-
zéppályás játékukkal, abból indított kontrák-
kal a vendégcsapat is veszélyeztetett. A
második félidőben ismét kezdődött a hazaiak
hátul labdajáratós, szárnyváltásos játéka, ám
meglepetésre az egyik vendégindítás hozta
meg az első gólt a 48. percben. Nem tartott so-
káig a vendégek gólöröme: jött az egyenlítés!
Az 50. percben a baloldalon kiugró szentend-
rei támadót a 16-os előtt szabálytalanul sze-
relték! Szijj Krisztián ideálisan meglőtt
szabadrúgása a sorfal mellett-fölött, mintha
zsinóron húzták volna, a bal felsőben kötött ki.
Folytatódtak a Szentendre támadásai, a 75.
percben érett góllá a fölény: Faragó  Dávid a
védelem mögé került a balszélen, beadását az
egy perccel korábban beállt Dankovics Máté
az ötösről fejelte kapura. Jó cserének bizonyult
Dankovics. A közvetlen utána becserélt két to-

vábbi játékos, Németh és Kuczmog is kiváló
cserének bizonyultak, mert frissességükkel fel-
gyorsult a Szentendre játéka. 
Az utolsó percek szabálytalanságokat és indu-
latokat hoztak a középpályán, a vendég Szőke
Róbert pirosat, csapattársa, Mezőfalvi rugdo-
sódásért sárgát, a hazai Szijj, mert odarohant
rendezkedni, szintén sárgát, és mivel ez má-
sodik volt neki, pirosat kapott. A játékvezetők
részrehajlás nélkül vezették az egyébként ne-
héznek mondható mérkőzést.

Dombay Zsolt az SzvSE vezetőedzője: Jó erők-
ből álló, jól futballozó gárdát sikerült legyőz-
nünk. Az első félidőben még nem jöttek be
begyakorolt taktikai húzásaink, mert nem si-
került megbontanunk jól záró védelmüket.
Egy-két gólt még lőhettünk volna, de a lényeg,
a 3 pont megvan! Dicséret illeti játékosaimat
és elismerésem a kiváló ellenfélnek. 

Szeptember 7., piliscsabai sportpálya
Piliscsaba SE - Szentendre VSE 1-1 (0-0), öreg-
fiúk, Pest m. bajnokság, nyugati csoport
G. : Matusek Csaba, illetve Stoltz András

A tavalyi ezüstérmes Szentendre tartalékok
nélkül volt kénytelen felállni erre a meccsre.
Az első félidő elején a vendégek több jó tá-
madást vezettek, sokáig volt náluk folyamato-
san a labda, aztán a félidő derekától
kiegyenlítettebb lett a játék. Gól nem született
ebben a félidőben!

A második játékrészben többet volt a hazaiak-
nál a labda, de veszélyes támadásaik végén lö-
véseik továbbra is elkerülték a kaput, illetve a
vendégek kapusa, oláh Attila két nagy lövést is
védett. A szentendrei védelem ügyesen előzte
meg a kiugrani szándékozó piliscsabaiakat.
Vaczó, Nagy, Pivarcsek, Smohai és Tóth egy-
mást múlták felül a védekezésben, Szabó , Bíró
és Váradi pedig már a középpályán igyekeztek
szűrni, sokszor sikerrel. A hazai védelmet gyak-
ran megzavarta az előretolt  Stoltz és Sisa.
Stoltz jól megtartotta a hozzá előretett labdá-
kat, sőt a 70. percben a hazai védő hibáját ki-
használva a leperdült labdát megszerezte,
majd egy lövőcsellel ziccerbe játszotta magát
és kilőtte a jobb alsót. Elkeseredetten táma-
dott ezután a hazai csapat, és az utolsó perc-
ben szabadrúgáshoz jutott. A jobbról belőtt
labda a kapu előtt pattogott ide-oda, az oda-
ugró Matusek Csaba közelről a bal felsőbe lőtt.
Igazságos döntetlen született a színvonalas
mérkőzésen, amely mintha előre "kottázta"
volna az esti északír–magyar selejtezőt az
eredményében és fordulataiban is. Sport-
szerű, jó meccs volt, a játékvezetők kézben
tartották az eseményeket. Mindkét csapat
nyerhetett volna, ha szerencsésebb.

Gerlai P. 

Úszás
XXVII. Nagy Sándor nemzetközi emlékverseny
Szeptember 12., Orosháza, Gyopárosfürdő

Csodálatos idő, vénasszonyok nyara fogadta a három nemzet (magyar,
szerb, román) 16 egyesületének 208 versenyzőjét a hagyományos Nagy
Sándor-emlékversenyen a gyopárosfürdői vizes komplexumban. A
Békés megyei ÚSZ és az orosházi ÚE által rendezett szezonkezdő ese-
ményen a szentendrei Kossuth SE 12 versenyzője is rajtolt, és a nyári
szünetet követően ott
folytatták, ahol abba-
hagyták. Az eredmény:
14 arany-, 5 ezüst-, 3
bronzérem; a csapat-
pontversenyben bron-
zot szereztek 239
ponttal. Csapatunk a
versenyt követően
strandolással, napfür-
dőzéssel, játékkal bú-
csúztatta a nyarat…
Dobogósok
50 m pillangó: Szabó Teodóra, Pintér Áron, Szabó Inez, Szabó Álmos,
Beregszászi E., Katula Panni
50 m mell: Szabó Teodóra, Pintér Áron, Szabó Inez, Gémesi Márton,
Beregszászi E., Katula Panni
100 m hát: Szabó Teodóra, Szabó Álmos, Szabó Inez, Pintér Áron, Ka-
tula Panni
100 m gyors: Szabó Teodóra, Pintér Áron, Szabó Inez, Beregszászi E.,
Katula Panni
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10 éves a Szentendrei
Kinizsi Honvéd Sport-
egyesület
Családi nappal ünnepelte 10. születésnap-
ját a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sport-
egyesület szeptember 12-én.

Ezen a jubileumi születésnapon az MH Altiszti
Akadémia Sportobjektuma megtelt a egyesü-
letben sportoló gyermekekkel, szüleikkel és
hozzátartozóikkal. Kicsik és nagyok egyaránt
megtalálhatták a számukra kedvező progra-
mot, öröm volt látni ennyi mosolygós arcot. A
rengeteg színes és látványos programot felso-
rolni is nehéz, de azért mi mégis megpróbál-
juk. Az ide látogatók kipróbálhatták az
íjászkodást, kézműveskedést, lovaglást, lövé-
szetet, futóversenyt a Rendőrség trafipaxával
mérve, kutyás bemutatót, akadálypályát, 
hagyományőrző előadásokat. A tűzoltóautók
segítségével 37 méter magasba emelkedhet-
tünk, megismerve a magasság minden szép-
ségét és félelmét.

Mindemellett főzőversennyel és finom ebéd-
del várták a szervezők a résztvevőket. Ezen a
napon került megrendezésre a 4. Budai II.
László  Labdarúgó emléktorna is, amelynek
nyitóeseményeként Vura Zsolt, a Szentendrei
Kinizsi Honvéd Sportegyesület Elnöke és Bozó
Tibor dandárábornok megkoszorúzta Budai II.
László emlékművét. A labdarúgó-tornát Duna-
bogdány csapata nyerte meg.
A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület
születésnapját két koncerttel és tombolával
zártuk.
Ennek a napnak a különlegessége – a progra-
mok mellett – az volt, hogy az egyesületben
sportoló gyermekek szülei bejuthattak a sport-
objektumba, és megnézhették, hogy gyerme-
keik hol sportolnak nap mint nap. Láthatták,
hogy milyen jó és harmonikus körülmények
között tanulhatják meg nálunk a mozgás és a
sport szeretetét.
A Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület
2005-ben alakult. A 10 éves fennállás alatt,
több mint 1000 utánpótlás korú gyermek
sportolt az egyesület atlétika, triatlon, öttusa,
vagy a versenyúszó szakosztályában.

Köszönet az előadóknak, résztvevőknek, segí-
tőknek, az Altiszti Akadémiánk és a Magyar 
öttusa Szövetségnek, hogy ez a nap fantaszti-
kusan sikerült.

III. Nagy Sportágválasztó
Szeptember 4-5-én, pénteken és szombaton zajlott Szentendrén a III. Nagy Sportágvá-
lasztó, amit a tavalyi nagy siker után ismét a Postás-strandon rendeztek meg.

A 28 kiállító a nagyobb városi egyesületektől a
rétegsportokon át a sakkig széles kínálatot je-
lenített meg. Az érdeklődők összesen 44 sport-
ággal ismerkedhettek, köztük lovas íjászattal,
sárkányhajózással, különféle labdajátékokkal
és táncokkal.
A sportágválasztó első napján főként intézmé-
nyek, a másodikon inkább családok érkeztek a
bemutatókra. A szentendrei iskolák, óvodák
többségén túl Dunabogdány is képviseltette
magát iskolás, óvodás érdeklődőkkel.
A színpadon a sportágakat bemutató egyesü-
letek váltották egymást, a műsorvezető, ahogy
tavaly is, Bíró Ádám volt, aki gondoskodott a jó
hangulatról.

VII. Pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúra
A négy különböző erősségű távon induló túra
szeptember 5-én, szemerkélő esőben rajtolt el
a Postás-strandról, de mint ahogy Verseghi-
Nagy Miklós polgármester Bill Bowermant, a
Nike egyik alapítóját idézte: „Rossz idő nincs,
csak gyenge akarat”. Így a borult idő ellenére
szép számban, több mint kétszázan indultak el
a családi (10-30 km-es), kalandos (45 km-es) és
extrém (70 km-es) túraútvonalakon a kerékpá-
rosok. Tahitótfalu, Szigetmonostor, Leányfalu,
Pilisszentlászló, Csobánka, Pomáz és Szent-
endre 2015-ben hetedik alkalommal rendezte
meg a hét település közös kerékpáros tömegsportrendezvényét. Ahogy az korábban is meg-
szokott volt, a rendezvényre nagyrészt családok regisztráltak. A túrákon résztvevők a sportállo-
másokon játékos feladatokat is teljesítettek, és ezen a napon  a Leányfalu Termálfürdő vendégei
lehettek.  A Pilisi Tekerő tombolajátékának fődíja egy Neuzer kerékpár volt, melyet idén Tóth
Gáspár vihetett haza Csobánkára, a Kalandos túra nyertese pedig László Péter lett. 
Az idei túra rajtja előtt írták alá azt a nyilatkozatot, melyben a Dunakanyar kilenc települési pol-
gármestere és Óbuda-Békásmegyer első embere foglalt állást a nemzetközi kerékpárút miha-
marabbi megépítése mellett. (Kapcsolódó írásunk a 9. oldalon)

Sakkparti 
a polgármesterrel

A Nagy Sportágválasztó megnyitóján Ver-
seghi-Nagy Miklós köszöntötte a megje-
lenteket, majd barátságos mérkőzést
vívott kihívójával, a szentendrei sakkélet
korosztályos magyar bajnokával, a mind-
össze 8 éves Zakar Ádámmal. Tusák József
sakkedző tehetséges ifjú tanítványa ala-
posan megizzasztotta ellenfelét, ám a 
szoros végjátékban Szentendre polgár-
mestere került ki győztesként. A vissza-
vágó egy év múlva lesz, Ádám addig is
szorgalmasan edz, október végén, a Gö-
rögországban megrendezésre kerülő vi-
lágbajnokságon ő szeretné képviselni
Magyarországot, s azon belül Szentendrét. 
Ha már sportágválasztó, a sakkmérkőzés
után rákérdeztünk, ki, melyik sportot
gyakrolja még. Ádám a szellemi sporton
kívül az úszást kedveli, míg ellenfele – aki
maga is gyerekkora óta sakkozik és első-
osztályú sakkozóként mintegy 1965 élő-
pont birtokosa –, a focit és a kerék-
pározást szereti. Ez utóbbit a polgármes-
ter be is bizonyította másnap, a Pilisi Te-
kerő „Kalandos” túraútvonalán.
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ADÁSVÉTEL

Magas áron vásárolok mindennemű
régiséget, bútorokat (Koloniált is), órá-
kat, festményeket, porcelánokat, kerá-
miákat, bronzokat, ezüstöket, kitünte-
téseket, érméket, szőnyegeket, csipké-
ket, varrógépet, hanglemezeket, ha-
gyatékokat (!) díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel. Medveczky Zsuzsanna,
06-20-365-1042.

Eladó: oszlopkaktuszok (155-200 cm maga-
sak), Agave filifera (70 cm-es). Tel. 06-20-
342-6609.

Szarvasagancsot vásárolok magas áron.
Hétvégén is hívjon bizalommal! Tel. 06-70-
222-9707.

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

Almási Katalin vásárol bútorokat, festmé-
nyeket, órákat, dísztárgyakat, porcelánokat,
szobrokat, csillárt, csipkét, könyveket, szőr-
mét, kitüntetést, bizsukat, borostyánt, ezüs-
töt, hagyatékot díjtalan kiszállással. Tel.
06-20-597-8280.

ÁLLÁST KERES

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

Nyugdíj előtt álló hölgy alkalmi munkát
keres: gyermekfelügyelet, takarítás, idős-
gondozás. Tel. 06-20-461-3682. 

ÁLLÁST KíNÁL

Járőrszolgálati munka! Távfelügyelettel
foglalkozó cég vagyonőröket keres já-
rőrszolgálati munkára 24/48-as mun-
karendben Szentendrén és környékén.
Érvényes vagyonőri igazolvány és B-ka-
tegóriás jogosítvány szükséges. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal az
allasajanlat5555@gmail.com e-mail
címen lehet.

Pék munkatársat keres a szentendrei Skan-
zen! Elvárás: főállású pékként éjszakai és

önálló munkavégzés. A munkakör betölté-
sének feltételei: pék szakmunkás, szakirá-
nyú végzettség. Jelentkezések a
kereszturi.tamas@sznm.hu címen.

Az In-Store Team, Magyarország egyik 
vezető Field Marketing ügynöksége 
asszisztenst keres szentendrei irodájába.
Szeret önállóan, precízen és hatékonyan
dolgozni? Jól tűri a stresszt és szereti a 
határidős munkákat? Ha van irodai, 
adminisztrációs, szervező munkában 
szerzett tapasztalata, könnyen dolgozik
Excel és Powerpoint programokkal, eséllyel
pályázhat az állásra. Az angol nyelvtudás
előnyt jelent. Jól szót ért a legkülönbözőbb
partnerekkel? Jó a problémamegoldó
képessége? Kész arra, hogy teljes energia
bedobással hozzájáruljon a cég eredménye-
ihez? Ha mindez illik önre, jó képességeket
megkövetelő munkát ajánlunk, kellemes,
támogató környezetben. Várjuk magyar
nyelvű önéletrajzát az info@instoreteam.hu
e-mail címre.

Szentendrén, az öreg Malom Étterem &
Steak Bar szórólaposztó munkatársat keres
12-től 17 óráig helyben végzendő munkára.
Tel. 06-20-996-3964.

EGÉSZSÉG

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

Érszűkület kezelése szén-
dioxid-fürdővel. Nehézjárás, görcs, hidegér-
zet esetén próbálja ki a Mafetta-kezelést.
Tel. 06-30-340-1392.

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

40 nm-es önálló lakás kiadó Pismány déli ol-
dalán, a  busz vonalán. Tel. 06 20-237-7777.

Garázst vagy tiszta raktárhelyiséget bérel-
nék bútorraktározásra, 2-3 hónapra. Tel.
06-30-893-4424.

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén, a Füzesparkban 14 la-
kásos, téglaépítésű társasház IV. eme-
letén (lift nincs) 54 nm-es, 2 szobás,
felújítandó, de akár azonnal költöz-
hető, erkélyes, egyedi fűtésű, teher-
mentes lakás tulajdonostól eladó.
Irányár: 11,9 millió Ft. Tel. 06-30-255-
6273, 06-70-252-1547.

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 sze-
rint) 190 000 Ft/nm áron eladók. Tel. 06-30-
949-6456.

Új lakások eladók Budakalászon, 52 és 67
nm-esek. Tel. 06-330-4777. www.szivar-
vanytarsashaz.hu.

OKTATÁS

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

Matematikakorrepetálás, érettségire felké-
szítés nagy gyakorlattal a Belvárosban. Tel.
06-30-642-3379.

Rajztanítást, vizsgára felkészítést vállal mű-
vésztanár a Belvárosban. Tel. 06-30-617-
6750.

Történelem, magyar korrepetálás, érettsé-
gire felkészítés nagy gyakorlattal. Tel. 06-
30-540-5639.

SZOLGÁLTATÁS

Szalagavatós ruhák kölcsönzése nagy vá-
lasztékban lányoknak-fiúknak. Cím: Szent-
endre, Kucsera F. u. 4/A. Tel (26) 317-919,
06-20-924-9125.

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

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

Gyermekfelügyelet vállal – egész napra is –
megbízható, empatikus, referenciával és
bébiszitter-oklevéllel rendelkező pedagó-
gus. Tel. (26) 386-858.

Lakossági villanyszerelés, bojler-vízkő
eltávolítása. Minden, ami villany. Tel.
06-20-243-3065, Szatmári László. 

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

Asztalos munkát vállal. Fából mindent. Tel.
(26) 318-219, 06-30-319-7278.

ÜDÜLÉS

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

ÜZLET

Szentendre belvárosában teremgarázs
kiadó. Tel. 06-20-322-9311.

Szentendre szívében étterem kiadó. Felsze-
relt konyhával, nagy belső udvarral, vala-
mint pincehelyiséggel rendelkezik, amely
kiváló helyet adhat boresteknek és rendez-
vényeknek egyaránt. Ár megegyezés alap-
ján. Tel. 06-20-437-1153.

Szentendre óvárosában, a Péter-Pál utcában
felújított (10 nm eladótér + raktár) üzlethe-
lyiség kiadó/eladó. Tel. 06-20-311-3007.

A Püspökmajor-lakótelepen 15 nm-es üzlet
kiadó. Tel. 06-20-997-0671.

100 nm-es iroda Szentendre belvárosában
bérbeadó. Tel. 06-20-924-9125.

24 nm-es üzlethelyiség kiadó a 11-es főút
mellett, a Pismány ABC-nél. Tel. 06-30-643-
1100.
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AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

• márkafüggetlen gépjármű
javítás

• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható

• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

Békési Körös Kolbász
VALÓDI BÉKÉSI ÍZEK ÍNYENCEKNEK

Garantáltan „E”-mentes
Minden szerdán 7-től 18-ig, 
minden szombaton 7-től 13-ig
Szentendrén, a Városkapu üzletház 
parkolójában

bekesikolbaszbolt.hu 
+3630/5524377

Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap • Megjelenik 11 000 példányban, havonta kétszer
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. • Felelős kiadó: Csató Kata ügyvezető   

Szerkesztőség: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22. (Tourinform épülete) • Tel: (26) 505 120 • e-mail: szevi@szentendre.hu 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra 

Lapzárta: hétfő, 12 óra • Hirdetések felvétele: 20/260 4642, szevi@szentendre.hu. 
Apróhirdetések felvétele a szerkesztőségben: Dumtsa Jenő u. 22. (Tourinform épülete), hétfőn, kedden 9–17-ig. Apróhirdetést a megjelenés előtti keddig fogadunk el.   
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HASTÁNC
Kiscsoportos hastánc-oktatás
kezdő, középhaladó 
és haladó szinten 
magánháznál

Koreográfia oktató órák

Rendelésre személyre szóló
koreográfiák készítése és be-
tanítása

Tel.  06 20 540 3490 (14 órától)

Shaolin csikung (Zhongyuan) oktatás ugyanitt
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Perfect Homes
Tökéletes választás a minőségi élet kedvelőinek

• ingatlanértékesítés
• bérbeadás
• értékbecslés, tanácsadás
• építészeti, belsőépítészeti tanácsadás
• ingatlanról fotó- és videokészítés
• kerttervezés, -gondozás
• generálkivitelezés
• energetikai tanúsítvány
• ügyvédi szolgáltatás

Horváth Barbara
Tel. +36 20 491 9120
www.perfecthomes.ingatlan.com
www.perfecthomes.hu
Szentendre, Dunakorzó 13.



VÁROS ÉS TÉRSÉG XXIX. évfolyam, 16. szám24

Gát-próba Szentendrén
Rekordgyorsasággal építették fel az árvízvédelem szakembe-
rei a mobil falat a Dunakorzón szeptember 10-én. Az éves ár-
vízvédelmi gyakorlat nagyon fontos a város biztonsága
szempontjából.

Czakó Ádám építésvezető szerint az előzetes terveknek megfelelően
3 óra alatt építették fel a mobilfalat, a teljes előkészítési idő is csu-
pán 8 órát vett igénybe. A próbaépítés előkészítésében közel 50
ember, konkrétan a gátépítésben az a harminc fő vett részt, akiknek
éles helyzetben kell megvédeniük a várost az árral szemben.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester szerint az árvízvédelmi gyakor-
lat szervezetten és jó ütemben haladt, a szentendreiek maximálisan
biztonságban érezhetik magukat.

Megépült Tahitótfalu védőgátja 

A szentendrei mobilgát rendszer után elkészült a Dunakanyar
második árvízvédelmi bástyája. A Szentendrei-sziget kapujá-
ban, Tahitótfaluban szeptember 17-én sajtótájékoztatóval és
helyszíni bejárással összekötve átadták a több mint tízezer
ember biztonságát szavatoló védelmi töltést.

Tahitótfalu önkormányzata 2012 nyarán írta alá a kétfordulós pá-
lyázat támogatási szerződését a Szentendrei-szigeti hídfőtől a Kis-
oroszi bekötőútig húzódó 852 méter hosszú árvízvédelmi gát
megépítésére. A kivitelezési munkálatokat a Diamit Zrt. végezte. A
770 millió forintos projekt teljes egészében az Európai Unió és Ko-
héziós Alap támogatásával valósult meg. Elkészültét a kedvezőtlen
időjárási viszonyok és a helyszínen feltárt több ezer köbméter, ko-
rábban idehordott építési törmelék kitermelése és elszállítása kés-

leltette. A tavaly nyár végén megkezdett építés, több hónap kény-
szerleállást követően, 2015 májusától folytatódott, és a védmű au-
gusztus végére készült el. A kivitelező munkagépei közel 90 ezer
köbméter agyagos földet mozgattak meg az építés során, továbbá
megtisztították a munkaterületet a hídlábnál felgyülemlett veszé-
lyes hulladéktól. 
A gáttest átlagos talpszélessége 34, magassága pedig 2,7 méter,
amely a 2013 évi rendkívüli árvíz mértékét mintegy 70 cm-rel ha-
ladja meg. A háromméter széles töltéskoronán a gát teljes hosszá-
ban kerékpáros- és gyalogos forgalmat bonyolító aszfaltút húzódik,
melyet a gépkocsi-forgalomtól sorompók zárnak el. A töltéstest a
közeljövőben kiépülő Euro Velo 6 kerékpárút szakasza lesz.
A kivitelezés során, a Tildy Zoltán híd dunabogdányi kőből készült
lábazatát is megerősítették, megelőzve a további károsodást. A leg-
utóbbi árvíz már olyan mértékben mosta alá a hídfő becsatlakozását,
hogy csak a szigorú súlykorlátozásoknak köszönhetően sikerült meg-
óvni az útpálya beszakadását. 

Fenntartható vidék 
– Helyi érték, helyi termék 
a Pilis-Dunakanyarban II.
A Budapest-Környéki Népfőiskola Szövetség (BKNSZ) és a Dunaka-
nyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet (Dunakanyar-Pilis
HTSZSZ), mindkét szervezet székhelye Szentendre, több alkalommal
rendezett öko-termelési és helyi termék (termelői) piac témákban
tanácskozást, tanulmányutat a Szentendrei-szigeten. A Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat támogatásával a fórumok következő állo-
mása: szeptember 9-én Csobánka, szeptember 16-án Kisoroszi, és
szeptember 30-án Pomáz a záró konferencia helyszíne. A fórumok és
a konferencia fő témája és címe a „Fenntartható vidék - Helyi érték,
helyi termék a Pilis-Dunakanyarban II.”.
A fórumok célja egyfajta közösségi tervezése a fenntartható vidéki
életnek a kisvárosokban, a falvakban, a Dunakanyarban, a Pilisben.
A fórumokon, a témavezetők közreműködésével a résztvevők két
témát beszélnek meg részletesen, az egyik: „A táj és a települések
kapcsolatai, a helyi termékek minősége és piaca érdekében”, ezen
belül szó lesz az agglomeráció kistelepülésekre gyakorolt hatásáról,
a helyi termelői piacokról, a tudatos vásárlókról. A másik téma:
„A Dunakanyar, mint táj és a helyi gazdálkodók lehetőségei és kor-
látai, ezek elemzése”, ennek keretében beszélnek a Dunakanyar, a
Szentendrei-sziget, mint helyi termék piac sajátos szerepéről, jel-
lemzőiről, arról, hogy van-e verseny vagy együttműködés és ha van,
az miben érinti a résztvevőket.
A záró konferencián, Pomázon szó lesz a kistermelők lehetőségeiről
a vidékfejlesztési programban, a 2014-2020-as időszak pályázati le-
hetőségeiről, különös tekintettel Pest megyére, a tudatos utazás,
egészséges táplálkozás, fenntartható fejlődés összefüggéseiről. 
Jó gyakorlatokat és jó példákat mutatnak be, a rövid ellátási láncról
(REL), a helyi termékek marketingjéről és a helyi közösségi gazdaság
köreiből, továbbá összefoglalják a csobánkai és a kisoroszi fóru-
mokat.
Az idei rendezvények célja a Dunakanyarban a tájra jellemző, minő-
ségi helyi élelmiszer termékek értékesítésének elősegítése. Ennek
érdekében a szervezők fontosnak tartják a hely értékeihez méltó mi-
nőségi turizmus fellendítését, a helyi élelmiszertermelők, szolgálta-
tók és a tárgyi, kézműves kultúra alkotóinak, támogatási
lehetőségeinek ismertetését, illetve a folyamatot szolgáltató szer-
vezetek megerősítését. 
A szeptember 30-án, Pomázon megrendezésre kerülő 
„Fenntartható vidék – Helyi érték, helyi termék a Pilis-Dunakanyar-
ban II. „c. konferenciáról további információ és jelentkezés:
Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet 
2000 Szentendre, Deli A. u. 34.
E-mail: dunakanyar.pilis.helyitermek@gmail.com
Tel: +36 30 478 3173
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