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Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel hív mindenkit az Aradi Vérta-
núk Emléknapján tartandó városi megemlékezésre a Kálvária-dombi Emlék-
műhöz, október 6-án, kedden 16 órára. Beszédet mond: Petricskó Zoltán
alpolgármester és Kun Csaba, a Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyomá-
nyőrző Egyesület elnöke, képviselő. Közreműködnek: az MHAA Helyőrségi Ze-
nekara és diákok.

A következő év egyik legnagyobb, egészében önkormányzati finanszírozású
beruházása lesz az Egres úti óvoda környékének infrastrukturális fejlesztése. 
A terület közlekedési viszonyai miatt eleve indokolt fejlesztést az új intézmény
létesítése halaszthatatlanná teszi: a reggeli és délutáni forgalom biztonságos
elvezetéséhez nélkülözhetetlen a híd kapacitásának növelése, az Egres út egy
szakaszának szélesítése és bizonyos forgalomtechnikai változások bevezetése.

3-4. oldal

Szentendre Város Önkormányzata jótékonysági koncertet rendez a Söndörgő
Együttes közreműködésével a kárpátaljai Beregszász-Bulcsú református egy-
házközsége javára október 25-én, vasárnap 19 órai kezdettel Szentendrén, a
Pest Megyei Könyvtár színháztermében. A koncertre jegyek kaphatók a szent-
endrei Tourinform irodában (Dumtsa u. 22.) és a jegy.hu-n. Jegyár: 3500 Ft. A
bevételt 100%-ban Beregszász-Bulcsú javára ajánlják fel.

8. oldal

Söndörgő jótékonysági koncert

Október 6. – városi ünnep

Közlekedésfejlesztés az új óvodánál

Werner Ákos, a Pest Megyei Könyvtár idén augusztusban kinevezett igazga-
tója Budapesten él, de ferences diák lévén jól ismeri a várost és a könyvtárat
is. Mint mondja, akkoriban, a 80-as évek végén egészen másképp nézett ki az
intézmény: a terek nagyobbak voltak, a gyűjtemény viszont kisebb. „Csupa jó
emlék fűz a városhoz, ifjúságom legszebb éveit itt töltöttem, nagyon örülök,
hogy itt dolgozhatok” – mondja az igazgató.

9. oldal

Interjú a PMK új igazgatójával
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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
Hétfőn Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa György út 1. Tel.: 500-248
Kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4.  Tel: 310-487
Szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel: 505-779
Csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel.: 312-825
Pénteken Napvirágcsepp Gyógyszertár
Dózsa György út 20 (Lidl mellett). Tel: 319-354
Szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796
Október 23-án PÉNTEKEN a Napvirágcsepp Gyógyszer-
tár 8-16.-ig nyitva. Utána ügyeletes szombat reggel 7
óráig, a többi gyógyszertár zárva.
Vasárnap Vasvári Patika nyitva  8-13-ig    
Szentendre, Sas u. 10.  T: 312-825
Kálvária Gyógyszertár nyitva    7-21-ig            
Szentendre, Kálvária u. 33.  T: 787-796 
VASÁRNAP ESTE 9 ÓRÁTÓL ÜGYELETES:
Október  11. Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy. u.1.  T: 500-248
Október  18. Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u. 33.   T: 787-796
Október  25. Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u. 11.  T: 505-779

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  

SOS

A Szentendre Közlekedési Kártya bevezetésé-
vel több megoldás közül választhat minden
szentendrei polgár, aki a közösségi buszközle-
kedést kívánja igénybe venni. A cél, hogy min-
denki megtalálja a számára legkedvezőbb
verziót. 2015 októberétől településen belül is
helyközi díjszabással vehetők igénybe a bu-
szok, tehát a helyközi bérletek Szentendre ha-
tárain belül is érvényesek. Egyénenként
érdemes mérlegelni, hogy adott esetben
jegyet vesz, bérlettel utazik, az újonnan beve-
zetett Szentendre Közlekedési Kártyát veszi
igénybe, vagy a kettőt kombinálja az utas.

Helyközi díjszabás
Egész árú /felnőttek:
Akik csak alkalmanként veszik igénybe a busz-
járatokat, azoknak érdemes jeggyel utazni.
A helyközi bérletet érdemes választani mind-
azoknak, akiknek a munkáltatója költségtérí-
tést fizet a munkába járásra, hiszen ezzel a
megoldással kedvező áron közlekedhet az utas
nem csak a lakóhelye és munkahelye között,
de Szentendrén belül is.
A munkába járással kapcsolatos utazási költ-
ségtérítés feltételeit a 39/2010 (II.26) Kor-
mányrendelet szabályozza. Ennek alapján
költségtérítés jár annak a munkavállalónak,
akiknek a lakóhelye és a munkahelye nem azo-
nos helységben van.
A fenti jogszabály szerint a munkáltatónak kö-
telező megtéríteni a munkavállaló munkába
járását szolgáló teljes áru, valamint utazási
kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpo-
litikai kedvezménnyel csökkentett bérlet vagy
menetjegy árának legalább 86%-át.
Ez a helyközi bérletekre vonatkozik, mely a
Szentendre Közlekedési Kártyára nem érvé-
nyes!

Diákok:
Az országos, regionális, elővárosi közösségi
közlekedésben a nappali és esti tagozatos diá-
kok és hallgatók jelentős mértékű utazási ked-
vezményben részesülhetnek, amelyek érvé-
nyes diákigazolvánnyal vehetőek igénybe.
Az országos, regionális és elővárosi járatokon
az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmé-
nyek nappali és esti tagozatos tanulói érvé-
nyes magyarországi diákigazolvánnyal bár-
mely útszakaszon 50%-os menetjeggyel, il-
letve a lakóhely / tartózkodási hely és az okta-
tási intézmény közötti útszakaszon 90%-os
kedvezményű bérletszelvénnyel utazhatnak.
Érvényes magyarországi diákigazolvánnyal
rendelkező levelező tagozatos hallgatók kizá-
rólag 50%-os menetjegy váltására jogosultak
a lakóhely / tartózkodási hely és az oktatási in-
tézmény közötti útszakaszon. Kedvezményes
bérlet a levelezős hallgatók számára nem jár.

Nyugdíjasok:
65 év felett az utazás a személyi igazolvány fel-
mutatása díjmentességet biztosít a menetjegy
díjának megfizetése alól. A menetjegy díjának
megfizetése alóli mentességre való jogosult-

ság a 65. életév naptári betöltésétől számí-
tandó.
65. életévét be nem töltött személy az orszá-
gos, regionális és elővárosi közlekedésben évi
16 alkalommal 50%-os kedvezményű menet-
jegyet válthat, illetve lehetősége van két 50%-
os utazási kedvezmény összevonásával egy
90%-os kedvezményű utazást igénybe venni.
A 16 alkalomra szóló 50%-os kedvezmény fel-
használását követően lehetséges további két
alkalommal 90%-os kedvezményű menetjegy
váltása.
Nyugdíjasok számára javasoljuk Szentendrén
a Szentendre Közlekedési Kártyát, melyet
2700 Ft-ért válthatnak meg.

Helyközi bérletek ára:
Havi (30 napos) és félhavi bérletjegy ártáblázat

Km Havi (30 napos) Félhavi bérlet 
bérlet ára (Ft)    ára (Ft)

0,0-5 5940 2970
5,1-10 9580 4790
10,1-15 11 900 5940
15,1-20 14 200 7090

Bérletek érvényessége:
Havi bérletjegy: tárgyhónap 1-jén 00:00 órá-
tól a következő hónap 5-én 24 óráig,
30 napos bérlet: az utas által kívánt és a bér-
leten feltüntetett naptári nap (az érvényesség
első napja) 00:00 órától a következő hónap
ugyanazon naptári napját megelőző nap 24.00
óráig érvényes.
Első félhavi bérlet:a tárgyhónap 4-én 00:00
órától 20-án 24 óráig.
Második félhavi bérlet:19-én 0 órától a követ-
kező hónap 5-én 24 óráig.

Szentendre Közlekedési Kártyák:
Teljes árú – Felnőtt 4800 Ft
Diák 2700 Ft
Nyugdíjas 2700 Ft

Szentendre Közlekedési Kártya
A Szentendre Közlekedési Kártyát mind a fel-
nőttek, mind a diákok és a nyugdíjasok
igénybe vehetik, akik Szentendrén belül köz-
lekedni szeretnének, korlátlan számú utazásra
a kártya adott hónap 1. napjától (00.00-tól) kö-
vetkező hónap 5. napjáig (24:00-ig).
A Szentendre Közlekedési Kártya, mely a tele-
pülés közigazgatási határán belül jogosít uta-
zásra, megvásárolható Szentendre, Budapest,
Árpád híd és Újpest–Városkapu, autóbusz-ál-
lomások pénztáraiban 4800 Ft-ért. A kártyát a
diákok, valamint a nyugdíjasok kedvezménye-
sen, 2700 Ft-ért válthatják meg.
A kártya adott hónap 1. napjától (00.00-tól)
következő hónap 5. napjáig (24:00-ig) érvé-
nyes.
A korábban megvásárolt helyi bérletek érvé-
nyességi idejük végéig felhasználhatóak. A me-
netjegyek október 1-jétől nem jogosítanak
utazásra, azokat november 30-áig visszavált-
hatják Szentendre, autóbusz-állomás pénztá-
rában.

Számolj, válassz, variálj! 
– jön a Szentendre Közlekedési Kártya
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Egres úti óvoda – 
közlekedésfejlesztési
koncepció
A következő év egyik legnagyobb, egészé-
ben önkormányzati finanszírozású beru-
házása lesz az Egres úti óvoda környé-
kének infrastrukturális fejlesztése. A terü-
let közlekedési viszonyai miatt eleve in-
dokolt fejlesztést az új intézmény léte-
sítése halaszthatatlanná teszi: a reggeli és
délutáni forgalom biztonságos elvezeté-
séhez nélkülözhetetlen a híd kapacitásá-
nak növelése, az Egres út egy szakaszának
szélesítése és bizonyos forgalomtechnikai
változások bevezetése.

Szentendrén sok a kisgyermek, nagy az igény
az óvodai férőhelyek bővítésére. Új óvoda épí-
tésére egy pályázat segítségével nyílt lehető-
ség. Az alkalmas területet az Egres út 66. sz.
alatt találták meg a szakemberek, az intéz-
mény működéséhez azonban elengedhetetlen
a környék közlekedési infrastruktúrájának fej-
lesztése és új parkolóhelyek kialakítása.
A tervek szerint a jelenlegi, egy nyomsávos,
járda nélküli híd helyett új, nagyobb kapaci-
tású híd épülne, az Egres útnak a hídtól a Nap

utcáig terjedő szakaszát pedig kiszélesítik.
Ezekkel a várhatóan jövő nyáron megvalósuló
fejlesztésekkel biztonságosabb és zökkenő-
mentesebb lesz a közlekedés, addig pedig a
környező utcák forgalmi rendjének módosítá-
sával, valamint alternatív útvonalak kijelölésé-
vel biztosítaná az önkormányzat a meg-
növekedő forgalmat.
Az óvoda nyitásával nem csak a gépjárműfor-
galom nő majd a környező utak és mellékutak
felöl, hanem több parkolóra is szükség lesz. A
parkolási igények kielégítésére az épülő óvo-
dánál 17 parkolóhelyet alakítanak ki.

Az óvodaépület a tervek szerint október 20-ra
készül el, október 5-én tartották a beiratko-
zást. Az intézmény várhatóan 2015 végén,
2016 elején kezdi meg működését, első kör-
ben 50-60 gyermekkel (a létszám később 100-
ra bővülhet).
A közlekedési feltételek biztosítása két lép-
csőben valósulhat meg, a 2016 nyarán elké-
szülő új híd és a kapcsolódó fejlesztések előtti
átmeneti időszakban alternatív útvonalak ki-
jelölésével és forgalomtechnikai módosítások-
kal biztosítják a forgalmat. 

Folytatás a 4. oldalon

Fórum az új óvodáról
Az Egres úti óvoda építése kapcsán szer-
vezett lakossági fórumot a város vezetése
a Gondozási Központban szeptember 24-
én. A sok érdeklődőt vonzó rendezvényen
dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgár-
mester ismertette az óvoda megépítésé-
nek alapvető céljait, és Kolozs János városi
főmérnök ismertette az óvoda és környé-
kének fejlesztési terveit.

Igények és érdekek szorításában
Az alpolgármester elmondta, hogy városunk-
ban nagyon sok a kisgyermek, ezért évek óta
napirenden van az óvodák felújítása és bőví-
tése. Eddig csak konténeres fejlesztésben tud-
tak gondolkodni, de most egy pályázat
segítségével lehetőség nyílt új óvoda építé-
sére. Sajnos menetközben a kivitelezőnek fel
kellett mondani, rövid időre leállt az építkezés,
de az új kivitelezőnek köszönhetően most jó
ütemben halad. A tervek szerint október 20-
ra készül az óvoda épülete, és kezdődhet a
használatba vételi eljárás.

Mint mondta, nagy szükség volt erre az óvo-
dára, amelynek alkalmas területet csak itt, az
Egres úton találtak, ami – ezzel a városvezetés
is tisztában volt – nem ekkora forgalomra
épült. Tervezik a kishíd helyett egy új híd épí-
tését és az Egres út hídtól a Nap utcáig tartó
szakaszának szélesítését, amelyek következté-
ben jövő évben már zökkenőmentesebb lehet
a közlekedés. Egyelőre a környező utcák for-
galmi rendjének módosításával szeretnének
javítani a helyzeten. „Az önkormányzat igyek-
szik az érdekek és igények között megtalálni az
egyensúlyt, ezt a fórumot is azért szerveztük,
mert megismerjük az érintett lakosok vélemé-
nyét, javaslatait, melyekre teljesen nyitottak
vagyunk – zárta szavait az alpolgármester. 
Hajnal Szilvia óvodavezető elmondta, hogy a
beiratkozás október 5-én lesz. Az óvodában
négy csoportszoba lesz, induláskor két csoport
indítását tervezik, tehát mintegy 50-60 gyere-
ket vesznek fel, ennyi ugyanis a jelenleg eluta-
sítottak száma. A létszám a későbbiekben
bővülhet 100-ra. 

A lakók panaszai, kérései és javaslatai
• Több lakó is elmondta, hogy a közlekedés je-
lenleg, az óvoda megnyitása nélkül is kataszt-
rofális, különösen a reggeli és délutáni
időpontokban, és szerintük előbb az infra-
struktúrát kellett volna kialakítani, és utána
megépíteni az óvodát. Török Balázs elmondta,
hogy a városvezetés szerint is ez lett volna az
ideális, de az óvoda pályázati forrásból valósul
meg, és a pályázat nem nyújtott lehetőséget
az óvoda környékének fejlesztésére. Az Egres
út érintett szakaszának infrastrukturális fej-
lesztését teljes mértékben önkormányzati for-
rásból fogják megvalósítani, ami a tervek

szerint az egyik legnagyobb városi forrásból fi-
nanszírozott útépítés lesz a következő évben.
• A lakók jelezték az Egres út vízelvezetési hi-
ányosságait: az ott lévő nyitott árok áteresz-
tőképessége egy szakaszon nagyon kicsi,
esőzés után gyakran 30 cm magasan áll a víz.
A Zöld utcáról az eső lehordja a murvát, ezért
mielőbb aszfaltozni kellene. Török Balázs elis-
merte az igények jogosságát, ugyanakkor rá-
mutatott arra, hogy Szentendrén jelenleg 140
km aszfaltnélküli út van, amelyeket fontossági
sorrendben igyekeznek felújítani. A városve-
zetés célja, hogy minden évben 100 millió Ft-
tal növelje az útépítésre szánt keretet, illetve a
szentendrei polgárokkal együttműködve is épí-
tenének utakat, ezért hirdették meg az 1+1 pá-
lyázatot. 
• Az óvoda kapjon hátsó bejáratot, amit egy
bekötő út kössön össze a Sztaravodai úttal.
Török Balázs elmondta, hogy az óvoda körbe
van építve, így közvetlen kijárást nem lehet
biztosítani a Sztaravodai útra. Hosszú távú
célok között szerepel az Egres út és a Sztara-
vodai út között egy szilárdburkolatú út építése,
mely majd telekkisajátítást is igényel. 
• További kérések és javaslatok: a kishídnál le-
gyen közlekedési lámpa; a környékén oldják
meg a közvilágítást; az Egres útról tiltsák ki a
teherforgalmat; a lakók figyelmét hívják fel a
házuk előtti bokrok megnyesésére; az Egres út
és 11-es főút kereszteződésében jobbra kis
ívben ki lehessen kanyarodni. Egy lakó szerint
a hídnál érdemes lenne meghagyni az szűkü-
letet, mert ez lassítana a forgalmat. Az alpol-
gármester ígéretet tett az ötletek, javaslatok
megvizsgálására.                                           
Bővebben a fórumról honlapunkon:
http://szevi.hu/forum-az-uj-ovodarol/
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Alternatív útvonalak, 
forgalomtechnikai eszközök:

1. Jelenlegi földút átépítésével tehermentesítő út létesítése: az Egres
utcán felfelé haladva, a Jegenye utca utáni elágazás bal ágának a vo-
nalán, a Ménes utcán kb. 70 m után a mezőn át déli irányban és a Szta-
ravodai úthoz vezető úton (jelenleg földút), valamint a Sztaravoda-
patak hídján becsatlakozva a Sztaravodai útba.
A jelenlegi földút több magántulajdonú, illetve önkormányzati telken
halad át. Úthasználati hozzájárulások beszerzése után makadám jelle-
gűvé építik át a mindennapos személyautós forgalom érdekében. To-
vábbi aszfaltos átépítés szükséges a híd és a Sztaravodai út közötti rövid
szakaszon. Ez az út az óvoda nyitása után nem sokkal kapcsolódhat be
az elkerülő utak sorába.
2. Kijárat a 11-es főútra: az Egres úton a híd irányában haladva, a híd
előtt az Óvíz utcát választva, a Csend és a Remény utcán át jutunk a Ba-
rackos útra. A Barackos úton a pékség után a Cseresznyés út felé a sza-
kasz kétirányúvá tételével, illetve az Eper utcai lámpás
kereszteződésnél hajthatunk a 11-es főútra.
3. Egyirányúsítás: Az Egres – Nap – Szélkerék utcák által határolt há-

romszögnek a Pismány ABC irányából történő összefüggő egyirányús-
írása, amellyel a Nap utca Törökvölgyi és Egres köz közötti szűk szaka-
sza mentesíthető.
4. Egyirányúsítás: a Szélkerék utca a Nap utcai kereszteződéstől a Szta-
ravodai út irányában lenne egyirányú, gyorsabb kijutás biztosítva egy
főközlekedési útra.

A fenti megoldási javaslatok közül a 2-4. pont alatti közlekedési átren-
dezések az óvoda nyitásáig bevezethetők. Az 1. pont alatti átépítés az
óvoda nyitása után mintegy egy hónappal készülhet el.
A jelentősebb minőségi javulást, egyben végleges megoldást az új
Egres-híd és a rávezető utak átépítése jelenti majd.
Az ezzel kapcsolatos tervek műszaki részletei:
A tervezési szakasz hossza 110 m, amely a Nap utcától a hídon át az
Óvíz utcáig tart. Az útpálya szélessége 5 m, egy oldalon 1,5 m széles
gyalogjárdával, mely az út nyugati, Egres köz felőli oldalán épülne. A
útpálya két széle közül az egyik (keleti oldala) beton szegélygerendába
rakott beton szegélykővel kialakítva csatlakozna az útpadkához, a járda
felöli (nyugati oldala) kiemelt szegélykővel csatlakozna a  tervezett jár-
dához.
A híd és a hozzátartozó konzolos járda szerkezete helyszínen zsaluzott
és öntött monolit vasbeton szerkezet, 5 m széles útpályával és egyoldali
konzolos gyalogos átkelővel, a tervezett járdákhoz csatlakoztatva mind-
két irányból. A tervezett út a jelenleg rendelkezésre álló helyen (ke-
resztszelvény mérete miatt) nem fér el. Így a hatályos rendezési vonal
figyelembevételével az út menti ingatlanok különböző mértékben érin-
tettek. Az érintett tulajdonosokkal az önkormányzat közös megegye-
zésre törekszik, a tervek megvalósítása érdekében a szükséges
kártalanítási eljárásokat le kívánja folytatni.
A jelen állapotban rendelkezésre álló vázlattervek változatlanul hagyják
az Egres út keleti, a város felé eső felét. A nyugati oldalon lévő (az Egres
köz felőli) ingatlanból kb. 120 m2-nyi terület kisajátítására kerülne sor.
Az ezen az oldalon lévő nagyobb méretű, 3-4 db akácfa kivágása elke-
rülhetetlen. A területen található többi nagy fa érintetlen marad.
Az új híd a kétirányú autós és gyalogos forgalom biztosításával gyöke-
resen megváltoztatja az Egres utca forgalmát. 
A híd és a hozzákapcsolódó egyéb műtárgyak építésének előkészítése,
tervezése elkezdődött. Az engedélyezés, valamint az építés, majd for-
galomba helyezés több hónapot vesz igénybe. A létesítmények átadá-
sára a tervek szerint a 2016/2017-es tanév kezdetekor kerül sor. 
Az építkezés idején a hídon és környékén nem lehet közlekedni. Erre
az időszakra az ismertetett tehermentesítő utakat javasolják használni.

Elektromos autókat
tesztel a Magyar Posta
Az idén, nyár végétől elektromos autókat
és motorokat tesztel a Magyar Posta. Az
autókat az első hónapokban Budapesten,
később pedig vidéken használják csomag-
kézbesítési feladatok ellátására, a moto-
rokat futárpostai területen tesztelik.

Szeptember 25-én, a Magyar Posta budaörsi
Országos Logisztikai Központjában tartott saj-
tótájékoztatón bemutatott 6 gépjárművet a
Citroen (Citroen Berlingo), a Nissan (Nissan
ENV 200), a Volkswagen (VW Golf7), a Kia (Kia
Soul), valamint a Renault (Renault Kangoo) bo-
csátotta a cég rendelkezésére, a motorokat
pedig a Govecs biztosította. A tesztidőszak át-
lagosan fél évig tart – mondta el Szarka Zsolt,
a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója.
A tesztautókkal a Magyar Posta az eddigi ta-
pasztalatok szerint – feladattól függően – átla-
gosan 60–100 km-t tesz meg naponta. A
tesztelési időszak végén a Magyar Posta kiérté-
keli az eredményeket, a kapott adatok függvé-

nyében hoz döntést arról, hogy bővíteni kí-
vánja-e elektromos autókkal gépjárműflottáját.
A Magyar Posta az elmúlt két évben elkezdte
autóflottája korszerűsítését. 2013 óta idáig
500 autót cserélt le, a közeljövőben pedig to-
vábbi több száz új autó üzembe helyezését
tervezi. A korszerűsítésnek köszönhetően a
Posta 12 000 járműből álló flottájának átlag-
életkora jelentősen csökkent, a gépkocsiállo-
mány életkora 10 évről 8 évre.
A posta járművei egy év alatt nagyságrendileg
80 millió kilométert tesznek meg, ez annyit je-
lent, mintha kétezerszer megkerülnék a Földet.
A járműflotta üzemanyag-felhasználása 2014-
ben összesen több mint 8 millió liter volt.
2013-ban a vállalat autóit műholdas járműkö-
vető rendszerrel szerelték fel az optimálisabb
járatszervezés és a  hatékonyságnövelés érde-
kében, így csökkent a szállítással járó környe-
zetterhelés is. 

Pótlóbusz a HÉV helyett
A HÉV Aquincum megállóhely átépítése
miatt hétvégén, október 10-11-én, vala-
mint 17-18-án a HÉV rövidített útvonalon,
Békásmegyer és Szentendre között közle-
kedik. A Batthyány tér és Békásmegyer kö-
zött H5-ös, az Árpád híd és Békásmegyer
között pedig H5B jelzéssel pótlóbuszok köz-
lekednek. A pótlóbuszokon kerékpárok
szállítása megengedett. A H5-ös pótlóbusz
kora reggel 10 perces, napközben 5 perces,
21 óra után 7-8 perces, üzemzárás előtt 10
perces követési időközzel közlekedik Batt-
hyány tér és Békásmegyer között. A H5B
jelzésű pótlóbusz reggel és este kb. 30 per-
cenként, napközben 10 percenként közle-
kednek az Árpád híd M és Békásmegyer H
között.
Hétköznapokon a HÉV-szerelvények a 
menetrend szerinti végállomásaik között
változatlan indulásokkal közlekednek,
Aquincum megállóhelyen nem állnak meg.
A 34-es, a 106-os és a 134-es autóbusz hét-
köznapokon a délutáni csúcsidőszakban
sűrített menetrenddel közlekedik.
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Szeptember 22-én, az Európai Mobilitási
hét zárónapján ismét az alternatív közle-
kedési járműveké volt a főszerep a Duna-
korzón. Idén ugyanekkor és ugyanitt
rendezték meg hagyományteremtő szán-
dékkal az Őrzők Napját a Szentendrei
Rendőrkapitányság, a megyei Katasztró-
favédelem, a helyi Tűzoltóság és a Magyar
Honvédség Altiszti Akadémia Központi 
Kiképző Bázisának bemutatóival. 

A honvédség katonazenekari felvezetője után,
a megnyitón Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester köszöntőjében kiemelte a rendezvény
fontos üzenetét: a felnövekvő generációknak
példát kell mutatni nemcsak a környezetvéde-
lem területén, de a bátorságot és hősiességet
követelő hivatások tiszteletével is. 
A rendezvényt a pomázi Sashegyi Sándor Álta-
lános Iskola Manu-Art bábcsoportjának elő-
adása indította. A közlekedésbiztonsági
bábversenyen első helyezést nyert műsor já-
tékos formában hozta közelebb a KRESZ tud-
nivalóit a gyerekekhez.

„Tűzoltó leszel, s katona…”
Ahogy Kovács László, a Szentendrei rendőrka-
pitányság vezetője is elmondta köszöntő be-
szédében: nem titkolt cél, hogy a látványos
bemutatókat egyben kedvcsinálónak is szán-
ták a helyi óvodásoknak és kisiskolásoknak,
hogy a segítők, őrzők mindennapi feladataiba
bepillantva válasszanak az egyenruhás hiva-
tások közül. Elsőként egy balesetet szimulál-
tak, ahol egy roncstelepre szánt autót
áldoztak fel annak bemutatására, hogy adott
esetben a sérültet milyen eszközökkel mentik
ki a gépkocsiból. A tűzoltósági bemutatón
füsttel teli sátorban próbálhatták ki a legbát-
rabbak, milyen lehet egy égő házat eloltani. A
harci eszközöket, katonai járműveket, fegyve-
reket közelről mutatták meg a gyerekeknek a
katonák.

Vuk és a többiek akcióban
A legnagyobb sikere a rendőrségi kutyás be-
mutatóknak volt. A kutya és kiképzője játé-
kosnak tűnő, de nagyon összehangolt és
fegyelmezett munkájába nézhettek bele az ér-
deklődők. Játékos feladatok, a kiképzett kutya
intézkedés közben és a meggyőző nyomkere-
sés után Vuk, az okos németjuhász kutya az ál-
terroristát is elkapta és földre terítette.

Egy, két, három és több keréken
Mindeközben a korzón különleges járgányokat
lehetett kipróbálni. A segway, az e-bike, a hill
dog, az e-roller, és a háromkerekű roller, a
trikke mellett talán a négyüléses, négykerekű
gokart volt a legnépszerűbb, ami szintén szi-
gorúan környezetkímélő jármű: mindössze az
izmokat nem kíméli, ezt is lábbal kell hajtani.
Az ovis korosztály rendkívül jól mulatott a szél-
turbina keltette „orkánban” és hihetetlen len-
dülettel jöttek-mentek, közlekedtek a mini
pályán, a KRESZ-suli lámpái között, remélhe-
tőleg már most, észrevétlenül elsajátítva a
közlekedés szabályait.

Sz. N.

Autómentes Nap és Őrzők Napja Szentendrén

Közbiztonsági Konzultációs Fórum
A Szentendrei Rendőrkapitányság szeptember 23-án megtartotta a már
hagyományossá vált Közbiztonsági Konzultációs Fórumot, amelyre
meghívta az illetékességi terület polgármestereit, jegyzőit, oktatási
intézmények vezetőit és képviselőit, a polgárőrségek vezetőit, az egy-
házak képviselőit és sok más együttműködőt. A fórumon a kapitány-
ságvezető tájékoztatta a jelenlévőket az idei év eddigi eredményeiről és
a felmerült problémákról. A meghívott vendégek részéről is több 
javaslat, illetve értékelés hangzott el. Összességében a jelenlévők arra
a megállapításra jutottak, hogy az együttműködés hatékony, ezt az elért
eredmények is alátámasztják. 



Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat

1. Felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiataloknak

Az ösztöndíjpályázatra azok a Szentendre
területén állandó lakóhellyel rendelkező,

hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolások;

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt

nem nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően 

felsőoktatási intézmény keretében teljes
idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot

és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan képzésben 

vagy felsőoktatási szakképzésben 
kívánnak részt venni. 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerében egyszeri
pályázói regisztráció szükséges, melynek

elérése: bursa@emet.gov.hu.

2. Felsőoktatási hallgatók számára

Az ösztöndíjpályázatra Szentendre 
területén állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási

hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben nappali

tagozatos, alapfokozatot 
és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot 

és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzésben

vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica

Elektronikus Pályázatkezelési 
és Együttműködési Rendszerében 

egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx

A pályázatokat az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglegesítve, 

onnan kinyomtatva, aláírva 
a Szentendrei Közös Önkormányzati 

Hivatal (2000 Szentendre, 
Városház tér 3.) Közigazgatási 

és Adó Iroda fsz. 12-es szobájába 
kell benyújtani.

Benyújtási határidő: november 9.
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PÁlyÁzAT Szelektív hulladékgyűjtés másképp
Az elmúlt időszakban
számos panasz érke-
zett az önkormányzat-
hoz a szelektív
hulladékgyűjtő szige-
tek körül kialakult 
illegális hulladéklera-
kók, valamint az ezzel
járó zajártalom és
megnövekedett gép-
járműforgalom miatt.
Különösen sok beje-
lentés volt a Vasvári
utcai szigettel kapcso-
latban, ezért onnan a

hulladékgyűjtő konténereket a VSZ Zrt. elszállíttatta. Ezáltal a szelektív hulladékgyűjtés az érin-
tett területen nehézkesebb, ugyanakkor a környéken lakó polgárok nyugalma szintén fontos
szempont.
A szelektív hulladékgyűjtés más formában történő megvalósítását tervezi az önkormányzat
Szentendrén, erre ugyanis jelentős igény mutatkozik a helyiek körében. Ugyanakkor sok a pa-
nasz a miatt, hogy a városban a legtöbb szelektív hulladékgyűjtő szigetet nem a rendeltetésnek
megfelelően használják ismeretlenek. A gyűjtőszigetek gyakorlatilag illegális szemétlerakó cent-
rumokká alakultak, ahol az építési törmeléken, a lomtalanítási hulladékon át a veszélyes hulla-
dékig szükségtelenné vált holmik széles skáláját helyezik el a háztartási hulladék mellett.
Az eredeti funkció így háttérbe szorult, és a máshol már korábban megszüntetett szigetek kör-
nyezetéből is a maradék gyűjtőkhöz járnak az illegális szemétlerakók gépjárművekkel. Az ezzel
járó zaj és fertőzésveszély nagy terhelést jelent az érintett lakókörnyezeteknek, valamint az ott
élőket is akadályozza a rendeltetésszerű használatban.
A városvezetés célul tűzte ki, hogy a szelektív hulladékbegyűjtés átszervezésével megoldja a
problémát, és a település más területén már bevált begyűjtési rendszert fogja kiterjeszteni. Az
új rendszer bevezetéséig a szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére a jelenleg üzemelő 10
gyűjtőpontot lehet igénybe venni (Rózsa köz ltp. belső része, Pipacs u., Hamvas B. parkoló, Ham-
vas B.- Pomázi u.4., Fehérvíz u., Károly u., Radnóti szerviz út, Füzespark ABC, Barackos buszfor-
duló, Rózsakert ltp.), vagy a hulladékudvarban tudják leadni a szelektív hulladékot.
Az önkormányzat kéri a szentendreiek megértését és türelmét!

Parktisztítás
Példaértékű összefogással tette rendbe
Barna Attila és családja, valamint a barátaik
a Kőzúzó utcai sportpálya mellett lévő, évek
óta elhanyagolt Skate&Dirt parkot. A terü-
letet gyönyörűen megtisztították, a szeme-
tet – betondarabokat, üvegeket, hulladékot
– bezsákolták. A szelektíven összegyűjtött
hulladékot a VSZ nZrt. két napon belül el-
szállította.
Köszönet illeti a családot, a barátaikat és a
VSZ nZrt. munkatársait a gyors és szép mun-
káért.

Átadták a Spartacus
ösvényt
A Pilisszentlászló és Visegrád között, mintegy
5 km-en kanyargó Spartacus ösvény, a Vi-
segrádi-hegység egyik legszebb ösvénye idén
szeptembertől zöld kereszt turistajelzéssel
jelölt és információs táblákkal ellátott turis-
taútként áll a természetjárók rendelkezé-
sére. 
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Városismeret játékos
formában
Az önkormányzat az idei tanévben 
újszerű, több fordulóból álló városi hely-
történeti vetélkedősorozat megrende-
zését kezdeményezi. A vetélkedő temati-
kájáról, a fordulók részleteiről Petricskó
zoltán alpolgármestert kérdeztük.

Miért tartja fontosnak a városvezetés egy
városismereti vetélkedő megszervezését?
A legfontosabb célunk, hogy a diákok a felada-
tokon keresztül alaposabban megismerjék
Szentendre gazdag örökségét, ezáltal erősöd-
jön kötődésük lakóhelyükhöz. 2009-ben már
szervezett a hivatal egy kétfordulós versenyt a
gyerekeknek Városi Millenniumi Vetélkedő
címmel, neves és lokálpatrióta közreműködők-
kel és támogatókkal. Mostani rendezvényünk-
kel szeretnénk ezt a kezdeményezést folytatni,
de kicsit más formában. A vetélkedő kidolgo-
zásában Szondi Andrea vállalt óriási szerepet,
akinek munkáját ezúton is köszönjük. 

Mi a vetélkedő fő tematikája?
A vetélkedőt ősszel és tavasszal, három-három
fordulóban szeretnénk megrendezni. Minden
fordulónak lesz egy központi témája, a hato-
dik, befejező eseményen pedig a tanulók gá-
laműsor keretében adnak számot az addig
elsajátítottak tudásukról. Célunk, hogy váro-
sunk fiataljai játékosan, interaktív módon el-
sajátítsák azokat az ismereteket, amelyek
elengedhetetlenül fontosak lokális és nemzeti
identitásuk megerősödéséhez. 

Milyen korosztálynak szervezik a vetélke-
dőt?
A helyi általános iskolák és a gimnáziumok 7-8.
osztályos tanulói számára. Iskolánként nyolc-
fős csoportok jelentkezését várjuk. A csapatok
összetétele fordulónként változó lehet, a ta-
nulókat a felkészítő tanárok jelölik ki. Tervez-
zük, hogy a következő évben másik korosztályt
vonunk be a versenybe. 

Milyen felkészülést igényel a vetélkedő a
diákoktól?
Az egyes fordulók különböző nehézségi foko-
zatúak: lesznek fordulók, amelyek nem igé-
nyelnek előzetes felkészülést, mert a
helyszínen kapott információk alapján a fel-
adatok teljesíthetők. Lesznek viszont olyan al-
kalmak, amikor a sikeres szerepléshez előzetes
kutató- és alkotómunka szükséges. A szerve-
zők arra törekednek, hogy a segítő tanárokra
elsősorban koordinátori szerep háruljon, a
gyerekek felkészüléséhez szükséges informá-
ciókat, segédanyagokat a tanulók kézhez kap-
ják. A vetélkedő tematikája összhangban van
a kiadás előtt álló, az általános iskolák felső ta-
gozatának szóló helytörténeti olvasókönyv
anyagával.

Mire számítsanak a jelentkező diákok az
idei fordulókban?
Az októberi első forduló várostörténeti séta
lesz, amelynek során különféle feladattípusok
lesznek: rejtvény, teszt, kvíz, fotózás, adat-

gyűjtés, alkotómunka. A feladatok megoldá-
sához szükséges ismereteket a séta állomásai
szolgáltatják. Befejezésül a megszerzett isme-
reteket a diákok kollázs formájában mutat-
hatják be „Az én Szentendrém” címmel. 
A novemberi forduló a képzőművészetre kon-
centrál, célja, hogy minél érzékletesebben be-
mutassa, hogy a 20. század eleje itt alkotó
művészek mit alkottak/alkotnak. Ebben a for-
dulóban szeretnénk átadni a diákoknak a leg-
fontosabb ismereteket városunk művésze-
téről, a feldolgozásukhoz bibliográfiát és tám-
pontokat kapnak majd. 
A decemberi forduló célja, hogy a diákok meg-
ismerjék a Szentendre lakosságát egykor al-
kotó és arculatát meghatározó nemzetisé-
geket. Egymás megismerésének legértéke-
sebb módja a beszélgetés, a közvetlen, sze-
mélyes kapcsolat, ezért a téma feldolgozása az
interjúkészítés módszerén alapul. 

Mit kell tudni a tavaszi fordulókról?
Márciusban a Városháza működésével ismer-
kedhetnek meg a diákok, áprilisban Szent-
endre természeti adottságaival egy kőhegyi
kirándulás keretében, ahonnan megfi-
gyelhetőek a várostelepítő tényezők, az egy-
kori szőlő- és más gazdálkodási területek, és a
legújabb idők terjeszkedése is. A májusi gála-
műsor látványos záróeseménye lesz a vetél-
kedősorozatnak, a diákok itt számot adnak a
versenyben szerzett tudásukról, valamint kre-
ativitásukról. 

Milyen jutalom jár majd a legjobbaknak?
A vetélkedő iskolák közötti verseny, ahol az
önkormányzat jóvoltából az első három helyen
végző iskola összesen 600 ezer forint értékben
lesz jutalmazva. Ezen kívül díjazzuk az egyes
fordulók győztes iskoláit is.
Köszönjük az iskoláknak, hogy nyitottak voltak
a kezdeményezésünkre, és sok sikert kívánok
a csapatoknak. Remélem, hogy élvezetes és
tartalmas programot tudunk nyújtani váro-
sunk fiataljainak. 

N. E.

Ismét Művésztea a Városházán
A Városházán Verseghi-Nagy
Miklós polgármester és Gyürk
Dorottya kulturális alpolgár-
mester  szeptember 29-én 
ötödik alkalommal látta vendé-
gül városunk művészeit. A teá-
zás, beszélgetés mellett a
meghívott képzőművészek mi-
nikiállítása is látható a polgár-
mesteri és alpolgármesteri
irodában. Ez alkalommal Baksai
József, Márkus Péter és Nagy
Barbara  képzőművészek voltak
a „Művésztea” meghívottjai.

A háziasszony, a beszélgetés moderátora most is Musza Györgyi, a Lakástárlat Alapítvány el-
nöke volt. A hat hetente megrendezett párbeszéd Szentendre művészei és a városvezetés kö-
zött nemcsak a jó kapcsolatok ápolására szolgál, hanem tartalmas beszélgetések mentén új
együttműködési lehetőségek, továbbgondolásra érdemes ötletek is megfogalmazódnak.
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Szentendre Város Önkormányzata jótékonysági koncertet 
rendez a Söndörgő Együttes közreműködésével a kárpátaljai Be-
regszász-Bulcsú református egyházközsége javára 2015. október
25-én, 19 órai kezdettel Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében.

• A koncert kapcsán Petricskó zoltán alpolgármestert kérdeztük
a részletekről.
–  Magyarország kormánya felhívással fordult minden városhoz, hogy
vállaljanak felelősséget egy-egy kisebb kárpátaljai magyar közösség sor-
sáért, nyújtsanak segítséget a humanitárius katasztrófa elkerüléséhez,
így Szentendre is bekapcsolódott a programba. Az idén már támoga-
tásban részesítettük a kárpátaljai Munkácsi járásban található Bereg-
rákosi és Kajdanói településeket. Most a jótékonysági koncerttel
szeretnénk felhívni a figyelmet a magyarlakta, nehéz helyzetben lévő
településre. Beregszász 24 ezer lakosából 12 ezer magyar ajkú, a vá-
roshoz csatolt Bulcsú közösségét igyekszünk támogatni a koncertből
befolyt összeggel. A bulcsúi református közösség sokat tesz a hitápolá-
sért, az identitás, a tradíciók megőrzésért. Közadakozásból újították fel
templomukat, az anyaországgal jó kapcsolatot ápolnak, minden ere-
jükkel igyekeznek a mostoha állapotokat ellensúlyozni. Mivel jómagam
is Kárpátaljáról származom, tisztában vagyok az ottani eseményekkel,
és azzal, milyen nehézségeken ment már át ez az elcsatolt vidék a tör-
ténelem viharai alatt. Amikor megkeresett a helyi presbitérium, és se-
gítséget kértek, örömmel láttunk neki a feladatnak. Gyürk Dorottya
kulturális alpolgármesterrel átgondolva döntöttünk a jótékonysági kon-
cert megszervezése mellett. Mivel a Söndörgö zenekarhoz baráti kap-
csolat fűz, megkerestem hát Eredics Áront, a zenekar vezetőjét
ötletünkkel, aki azonnal igent mondott a felkérésre. 

• Eredics Áront kötődésekről, a jótékonysági koncert műsoráról
kérdeztük.
– A jótékonysági koncert felkérését nagy örömmel vállaltuk, hiszen 
Kárpátaljához több, nagyon közeli szállal kötődünk. Anyukám és nagy-
apám Munkácson, nagymamám Beregszászon született, az anyai ági ro-
konság idekapcsolódik. A II. világháborúban a zsidó családot Auschwitzba
deportálták, kevesen élték túl és tértek vissza. Édesanyám 9 éves volt,
amikor a család áttelepült Magyarországra. A személyes kötődésen túl
számos fellépésünk helyszíne volt Kárpátalja, jó barátságban vagyunk Pál
István „Szalonnával”, akivel több alkalommal zenéltünk együtt. 
Október 2-án, a MÜPÁ-ban Bartók és a Balkán címmel léptünk fel a 
Kelemen Kvartettel. Bár ők a szentendrei koncerten nem vesznek részt,
a repertoárból, Bartók szerb, délszláv népzenei gyűjtéséből elhangzik
majd néhány dallam. Október közepén jelenik meg új lemezünk, mely-
nek utómunkái zajlanak a napokban. Együttesünk 20 éves jubileumi
évének koronájaként az elmúlt 5-6 év koncertfelvételeiből válogattunk
ehhez a lemezhez. Az albumon olyan kuriózumok szerepelnek, melyek
a világ különböző pontjain hangzottak el, akár egyetlenegyszer, vagy
olyanok, melyeket már nagyon rég nem hallott a közönség. A szent-
endrei koncert tehát ünnepi lesz abból a szempontból is, hogy ezt a le-
mezt elsőként itt nyújthatjuk át a közönségnek. A koncertre meghívtuk
az október 21-én megrendezésre kerülő Word Music Expo külföldi ven-
dégeit is, barátokat, zenészeket, zenei szakembereket, szervezőket Ka-
nadából, az USÁ-ból, Franciaországból, Angliából. Szeretnénk, ha
vendégeink megismernék városunkat, azt a vidéket, melynek népzenei
hagyományait gondozzuk.

A koncertre jegyek kaphatók a szentendrei Tourinform irodában
(Dumtsa u. 22.) és a jegy.hu-n. Jegyár: 3500 Ft. A bevételt 100%-ban
Beregszász-Bulcsú javára ajánlják fel.

Sz. N.

Elhunyt Békés András, a Teátrum
alapítója

Életének 89. évében,
hosszan tartó, súlyos be-
tegség után szeptember
18-án elhunyt Békés
András Kossuth- és Erkel
Ferenc-díjas rendező, a
Magyar Állami Operaház
örökös tagja és mester-

művésze. 1969-ben zsámbéki Gáborral alapította a Szent-
endrei Teátrumot, melynek éveken keresztül rendezője és
művészeti vezetője volt. 1997-től Szentendre díszpolgára.

Békés András Debrecenben született 1927. március 23-án. A Szín-
művészeti Főiskolán 1949-ben végzett, majd a Nemzeti Színházhoz
szerződött.
1951 és 1955 között a kecskeméti Katona József Színház főrende-
zője, 1955 és 1960 között az Ifjúsági, a József Attila és a Szegedi
Nemzeti Színház tagja, 1958-tól a Színművészeti Főiskola tanára.
1960-tól az operaház rendezője, 1987-től 1990-ig főrendezője, ké-
sőbb címzetes főrendezője. Az 1990-es években a Zeneakadémia
opera tanszakát is vezette.
Csak az operaháznak mintegy ötven produkciót rendezett, televí-
ziós alkotásai között több operafilmet is jegyez. Békés András pro-
fessor emeritus volt, munkásságát számos szakmai elismeréssel
díjazták. Érdemes és kiváló művész kitüntetései után a Kossuth-díjat
1995-ben kapta meg.

Búcsúztatása október 6-án 11 órakor az Operaház előcsarnoká-
ban, 13:30-kor a Farkasréti temető művész parcellájában lesz
(25-ös parcella, I. szakasz, 1. sor 5,6.). Emberi nagyságára, művé-
szetére kegyelettel emlékezünk.

Rendhagyó kiállításmegnyitó

Szánthó Imre (1925–1998) szentendrei grafikus és festőművész szep-
tember 21-én lett volna 90 éves. Ebből az alkalomból nyílt meg újra ál-
landó emlékkiállítása lakóházában, a Berekeke Galériában (Pannónia
utca 10.). Özvegye, Martos Katalin köszöntője után egy 1994-es rádió-
interjút hallgathattak meg a jelenlévők, amelyben Szánthó Imre – ahogy
magát nevezte: a sokműfajú epizódfestő – visszaemlékezett gyermek-
korára, könyvének – Szentendrei pillanatok, Írások egy komódfiókból –
születésének a körülményeire, a számára fontos eseményekre. Az in-
terjú lejátszása után Martos Katalin válaszolt a vendégek kérdéseire, il-
letve elevenítették fel a közös emlékeket.
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Werner Ákos, a Pest Megyei Könyvtár
idén augusztusban kinevezett igazgatója
Budapesten él, de ferences diák lévén jól
ismeri a várost és a könyvtárat is. Mint
mondja, akkoriban, a 80-as évek végén
egészen másképp nézett ki az intézmény:
a terek nagyobbak voltak, a gyűjtemény
viszont kisebb. „Csupa jó emlék fűz a 
városhoz, ifjúságom legszebb éveit itt töl-
töttem, nagyon örülök, hogy itt dolgozha-
tok” – mondja az igazgató.

Megyei feladatok
A megyei könyvtárak feladatköre alaposan át-
rendeződött az utóbbi években. A könyvtár –
egy 2013-as rendelet alapján – ellátja a me-
gyében lévő összes, 5000 főnél kisebb telepü-
lés könyvtárának szakmai felügyeletét. Ha a
települések belépnek a rendszerbe, a könyv-
tár munkatársai mindent a kezükbe adnak, az
igazgató megfogalmazásában: „az utolsó 
jancsiszögig”. Segítik a helyiség kialakítását,
bebútorozását, jelen vannak a meglévő könyv-
állomány leltározásánál, selejtezésénél, rajtuk
keresztül történik az adott település igényei
szerinti gyarapítás és a számítógépes rendszer
kiépítése is. A kistelepüléseken szolgáló kol-
légáknak továbbképzéseket tartanak, szakmai
tanácsadással segítik munkájukat. S hogy kö-
zösségi tér is lehessen a könyvtár, rendszeres
programokat, író-olvasó találkozókat, gyerek-
foglalkozásokat is szerveznek számukra.
„Jelenleg 66 kistelepüléssel vagyunk kapcsolat-
ban, és 14 új szerződés van előkészítve. Könyv-
tárunk feladata és küldetése ezen kívül még az
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer üze-
meltetése könyvtárközi kölcsönzésekkel.”

A legnagyobb érték a gyűjtemény
A könyvtár gyűjteménye nagyon gazdag, a
könyvállomány tavaly 220 ezer kötet volt, de ez
a szám évről évre gyarapszik. A gyűjtemény gaz-
dagságához hozzátartozik a folyóiratok 
széles választéka is: 300 sajtótermékből lehet vá-
lasztani magyar, angol, francia és német nyelven
is. „Szerencsére az anyagi helyzetünk megen-
gedi, hogy minden, számunkra fontos kiadványt
megvehessünk. Nemrégiben Csiffáry Gabriella
írónő volt a vendégük, és jó volt hallani, hogy
könyvtárunkat a legjobbak között tartja számon:
a Széchenyi Könyvtár mellett a mi gyűjtemé-
nyünket szereti a legjobban használni.”

Fejlesztési tervek
2006-ban készült terv az épület felújítására és
bővítésére – utóbbira a feladatok bővülése
miatt lenne nagy szükség, hogy a funkcióhoz
igazodjon a helyiségek mérete, kialakítása –,
de ennek megvalósítására egyelőre kilátás
sincs. Az intézmény költségvetése csak kisebb
lépéseket tesz lehetővé.
Elsőként a gyermekkönyvtárban terveznek ko-
molyabb átalakításokat: az oda vezető folyo-
són baba–mama-sarkot, illetve egy kis
„előszobát” szeretnének kialakítani, ami ruha-
tárként is működne. A folyosót, ahol most is

rendszeresen állítanak ki gyerekrajzokat, sze-
retnék még alkalmasabbá tenni kiállítások
megrendezésére.
A Fonotéka szintén nagyon gazdag audio-vizu-
ális gyűjteménnyel rendelkezik, ahova még tá-
voli helyekről is járnak. A technika fejlődése
sajnos egy részét elavulttá tette, pedig nagyon
értékes felvételeik vannak például feketeko-
rongos lemezeken. „Át kell térnünk a modern
adathordózókra, amelyeket a ma embere
használ. A korral nekünk is haladni kell, lépést
kell tartanunk az elvárásokkal.”
A helytörténeti gyűjteményben olyan doku-
mentumok vannak, amelyek sehol máshol az
országban, hiszen ezek Szentendre és kör-
nyező települések történetét tárják fel. Itt ko-
moly feladat egyrészt a gyűjtemény bővítése,
másrészt a már meglévő anyagok archiválása,
digitalizálása, tárgyszavakkal való ellátása, fel-
tárása és közzététele. „Ez hatalmas munka, hi-
szen több tízezer fényképről, képeslapról,
aprónyomtatványról beszélünk, számos helyi
újságot és a Pest Megyei Hírlap teljes anyagát
is őrizzük. A munkát már elkezdtük, és indul-
tunk a helytörténeti gyűjtemények digitalizá-
lására kiírt pályázaton is.”

Együttműködés a Kulturális 
központtal
Már csak aláírásra vár az épület használatának
megosztásáról szóló szerződés, mely szerint a
színház működtetését átveszi a Kulturális köz-
pont, illetve közösen használják az előcsarno-
kot és a ruhatárat. Az igazgató szerint, mint
mindennek, ennek is van jó és rossz oldala. A
jó része, hogy profi művelődésszervezőkkel
jobban lehet működtetni a színháztermet, a
könyvtárnak pedig ez alapvetően nem profilja,
sok feladattal és felelősséggel járt. Konfliktus
forrása lehet viszont, hogy az épületen belül
két különböző intézmény működik, más-más

feladattal. A könyvtári tevékenység például
csendes, a színházi tevékenység viszont han-
gos, és a színházterem hangszigetelése nem
megoldott. „Részint örülök, hogy a felelősség
egy része lekerült a vállamról, de kérdés, hogy
mit hoz a gyakorlatban az együttműködés. A
legfontosabb, hogy békés egymás mellett élést
alakítsunk ki. Megegyeztünk abban, hogy az
együttműködési megállapodást egy év eltelté-
vel elővesszük, és a tapasztalatok birtokában
módosíthatjuk.”

Nem pusztán könyvek halmaza
„Minden fórumon elmondom, hogy ez az ér-
tékes gyűjtemény közös kincsünk. A könyv-
tárba járás nem csak szórakozás, hanem sok
információhoz juthatunk hozzá. Szeretném tu-
datosítani a fiatalok körében is, hogy milyen
nagyszerű lehetőség van a birtokukban, hiszen
könyvtárunk nem csupán könyvek halmaza,
ennél sokkal többet tud nyújtani.”
A könyvtár feladatának tartja a digitális írás-
beliség terjesztését is, hiszen aki ma nem ért a
számítógépekhez, alulmarad a versenyben.
Ennek érdekében előzetes időpont-egyeztetés
mellett az informatikus kolléga a könyvtár-
használók rendelkezésére is áll, hogy a felme-
rülő kérdésekben segítsen. „Sokaknak eszébe
sem jut, hogy ilyen jellegű kérdéssel keressen
meg minket, ezen feltétlenül változtatni sze-
retnénk.”

Fiatalos és lelkes csapat
Az igazgató szerint a jelenleg rendelkezésre
álló létszámmal egyre nehezebb ellátni a so-
kasodó feladatokat, amelyek jelentős admi-
nisztrációval és pénzügyi mozgással járnak.
Úgy alakult, hogy az idősebbek, akik együtt
kezdték el a munkát, szinte egyidőben mentek
nyugdíjba, ezért az utóbbi 1-2 évben sok új
munkatárs jött. „Fiatalos és lelkes csapat 
vagyunk, bízom benne, hogy sikerül olyan kö-
zösséget formálni, szellemi műhelyt létre-
hozni, amely hosszabb távon is együtt marad.”

„Könyvtárunk nem pusztán könyvek halmaza”

Werner Ákos 
1972-ben született, a szentendrei Ferences
Gimnáziumban érettségizett. Az ELTE
könyvtár-informatika szak elvégzése után a
Szabó Ervin Könyvtárban, majd az Országos
Széchenyi Könyvtár kutatóosztályán dolgo-
zott. A könyvkereskedelemben tett kitérő
után Nagykovácsi könyvtárában dolgozott.
2015. augusztus 2-án nevezték ki a Pest
Megyei Könyvtár igazgatójának, megbíza-
tása öt évre szól.
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A Pest Megyei Könyvtár programjai
a 10. Országos Könyvtári Napok –
október 5-12. – keretében

Október 6. kedd 18.00
VENDÉGÜNK SCHäFFER ERZSÉBET
Pulitzer-emlékdíjas újságíró, író, publicista

Október 10. szombat 10.30
TÁNC A KÖNYVTÁRBAN: a Bailar Tánciskola 
bemutatója

Folyamatos programok az Országos Könyvtári
Napok ideje alatt
• Álláskeresés tanfolyam a Szántó Piroska-te-

remben
• Közfoglalkoztatási tanfolyam az Internet-te-

remben
• Ingyenes beiratkozás az 1 éven aluli babaol-

vasóknak és szüleiknek, akiknek ez alkalom-
ból ajándékkal kedveskedünk
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Régi, kedves angol barátaink szeptember
18-án este érkeztek, hogy az elkövetkező
néhány napban – ismét – felfedezzék ha-
zánkat. Ez az összetartó csoport évente
többször útra kel, hogy meglátogassa a
testvérvárosokat. Az idei látogatásuk már
a harmadik alkalom volt.

Szombaton Budapest megtekintését tűztük ki
célul, amit ugyan megnehezített az „Autó-
mentes Nap” és a Nemzeti Vágta, de a város
látképe a Citadelláról kárpótolta a társaságot a
hosszabb túra hiányáért. Délután a Csobánkai
Önkormányzat által rendezett szüreti bálra
voltunk hivatalosak, hiszen nem csak Szent-
endre áll testvérvárosi kapcsolatban az angol
kisvárosokkal, hanem Csobánka is. Színvona-
las műsort láthattunk, fantasztikus lezárása
volt a napnak a polgármester asszony által fő-
zött finom vacsora és a táncház, amely össze-
hozta a helybelieket és az angol társainkat.
Fáradtan, de annál vidámabban térhetünk
nyugovóra.
Vasárnap felkerekedtünk, és egy rövid kirán-
dulás során bemutattuk a Dunakanyar csodá-
latos látványosságait, többek között az
esztergomi Bazilikát és a visegrádi Várat is. A
látvány ismét lenyűgözte a csapatot, többen
megjegyezték, hogy ez a táj mennyivel színe-

sebb, érdekesebb, mint a síkság, ahol élnek
(hiszen Huntingdon és Godmanchester is Ang-
lia „Sárga Föld”-nek nevezett részén helyezke-
dik el). Egy kései, könnyű ebéd után
Szentendre felé vettük az irányt, ahol egy kis
pihenő után a Szentendrei Nemzetközi Kap-
csolatok Egyesülete (SzNKE) szervezésében va-
csora várta a briteket. Itt nemcsak őket,
hanem a Kézdivásárhelyről érkezett Női Civil
Szervezetének néhány tagját is fogadhattuk.
Kölcsönös ismerkedés után, jó hangulatban

töltöttük el az estét. Kedves angol barátaink
kórusa tette igazán különlegessé, meghatóvá,
sőt emlékezetessé a vacsorát, úgy az erdélyi
vendégek, mint egyesületünk tagjai számára.
Hétfőn Egerbe kirándultunk. Egy pár monda-
tos történelmi bevezető után megnéztük a leg-
főbb helyi nevezetességeket, majd rövid
egerszalóki kitérő után, a vacsorát a Szépasz-

szony-völgyében költöttük el, cigányzene mel-
lett, egy remek borkóstoló kíséretében.  A
hangulat itt hágott igazán a tetőfokára, együtt
táncoltunk, nevettünk, bolondoztunk. A ha-
zaút során megtekintettük a korábban kény-
szerből kimaradt budapesti látnivalókat,
csodás  esti kivilágításban. A csoport elragad-
tatását leírni nem lehet, rengeteg fotót készí-
tettek, mint mondták, így teljesebb képet
kaptak fővárosunk szépségéről. 
Az utolsó Magyarországon töltött napjukon a
vendégek a Szentendrei Önkormányzatnál tet-
tek látogatást, megismerkedtek a polgármes-
ter úrral, és a jövőbeli tervekről is szót ejtettek.
A közös búcsúebéd után sokan városunk ala-
posabb megismerésére használták ki a repü-
lőtérre indulásig fennmaradt időt.
Szeretnénk köszönetet mondani a Csobánkai
és a Szentendrei Önkormányzatnak, a Szent-
endrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületé-
nek, a csobánkai-szentendrei barátainknak a
támogatásért, és azért, hogy a brit testvérvá-
rosi egyesület tagjai ilyen tartalmasan, élmé-
nyekben gazdagon tölthették köreinkben ezt
a néhány napot! Nem utolsósorban hálásak
vagyunk, hogy ez a kapcsolat ilyen szoros, sze-
retetteljes, reméljük és hisszük, hogy ez sokáig
így marad!

Havasi Ida SzNKE-alelnök
Somogyi Zsófia SzNKE-tag

Brit testvérvárosi vendégeket fogadtunk

Hoi An-ban jártunk
2014-ben kötött Szentendre és Hoi An testvérvárosi szerződést.
A vietnámi delegációnak a vendégház udvarán adott fogadást
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete. Már ekkor
néhányan elhatároztuk, hogy közelebbről megnézzük ezt az ősi
kultúrával rendelkező országot. Szentendre város vezetése, pol-
gármestere segített a látogatás megvalósításában: levelet és
ajándékot küldött a Hoi An város elöljáróinak.

Érkezés 
Vietnamba
Augusztus 20-án, a
testvérvárosi szerző-
dés megkötésének év-
fordulóján, öten
keltünk útra Szentend-
rét képviselve: Wil-
lemse Jolanda, Vighné
Bozó Kati, Göllner Judit
és a Bányai házaspár.
Hanoiban a testvérvárosi kapcsolatunk motorja, Mr. Luu Ba Linh várt
bennünket, és segített a tájékozódásban. Erre nagy szükség volt, mert
a 38 fok és 90%-os páratartalom mellett a közlekedés is sokkot jelen-
tett. 9 millió ember, 4 millió motor közlekedési szabályok nélkül. Az
átkelés az utca egyik oldaláról a másikra igen veszélyes kalandnak mi-
nősült, amíg meg nem tanultuk, hogy bátran, a zebra és lámpa figye-
lése nélkül lóduljunk előre, bízva a motoros jóindulatában.
Első este egy hagyományos vietnami étterembe mentünk vacsorázni.
Közel tízfogásos vacsorát kaptunk, amiből minden ízlett, így minden
félelmünket félretéve mindent megettünk. Nagyon élveztük a viet-
nami konyhát: minden menüben volt hal, kevés hús, sok zöldség, rizs-
tészta és rizs. Szembesültünk ennek a világnak a szépségeivel és
ellentmondásaival is. Láttunk gyönyörű műemlék épületeket, ápolt

parkokat meseszép virágokkal és a szomszédságukban igen szegény
házakat és utcákat. De bárhol jártunk, mosolygó, kedves arcokkal ta-
lálkoztunk.

Az elbűvölő Hoi An
A Hanoiban tett kitérőnk után a helyi repülőjárattal Da-Nang-ba 
utaztunk, hogy elérjük Hoi An-t. Rendkívüli szeretettel fogadtak ben-
nünket, különösen Jolandát, hiszen az előző évi, 10 napig tartó gon-
doskodását szerették volna viszonozni. 
25-én a polgármesteri hivatalban fogadott bennünket az alpolgár-
mester, a kulturáért és sportért felelős vezető és helyettese, és a 
képviselő-testület. Információt kaptunk a kulturális- és sport-
tevékenységekről, az idegenforgalmi helyzetről. A műemlékvédelem
kiemelt fontosságú, hiszen az egész város a világörökség része. A ter-
mészetvédelem is nagyon fontos az életükben, erről bemutatót is
kaptunk. Willemse Jolanda átadta Szentendre város vezetésének üd-
vözletét és a polgármester levelét. A beszélgetés során körvonalazó-
dott, hogy milyen dolgokban lehet kölcsönösen előnyös kapcsolatokat
kialakítani: turisztika, kultúra, gazdaság, vietnami-magyar napok ren-
dezése. 
A turisztikáért felelős vezető mutatta be ezt a rendkívül szép várost,
amely a világörökség része. Csodálatos műemlékeket láttunk, régi ke-
reskedő-, kínai közösségi házakat és pagodákat. A kivilágított város
hangulata leírhatatlan. A városvezetés olyan programokat szervezett,
amelyből megismerhettük mindennapi életüket és ősi kultúrájukat. 

Búcsú a várostól
A búcsúpartit egy elegáns szállodában szervezték meg számunkra,
ahol átadtuk az ajándékainkat, megköszöntük rendkívüli vendégsze-
retetüket. Egyesületünk nagyon szép képet kapott ajándékba a kivi-
lágított óvárosról, melyet szeretnénk a Városházán elhelyezni.
Az igazi meglepetés másnap hajnalban ért bennünket, amikor a szál-
loda portáján több mint tízen – művészek, városi képviselők, vezetők
– vártak, hogy elbúcsúzhassanak tőlünk. 

A cikk teljes terjedelmében honlapunkon olvasható.
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Az alábbiakban dr. Sipos József – aki or-
vosi pályafutásának első 20 évét zilahon
és környékén kezdte – írásának befejező
részét közöljük.

zilah az 1970-es években
Zilah 1968 tavaszán újra megyeközpont lett.
Erdély nagyobb városaiból kiszorult magyar ér-
telmiségiek nagy számban telepedtek le a vá-
rosban. Az egészségügyben, tanügyben új
állások jöttek létre, amelyeket részben frissen
végzett magyar orvosokkal, gyógyszerészek-
kel, tanárokkal töltöttek be, köztük festőmű-
vész rajtanárok is voltak.
Miután Kolozsváron és Bukarestben befejez-
tem szakorvosi tanulmányaimat, a város szak-
rendelőjében kerültem. Rövid idő után
kineveztek az intézmény aligazgatójává, majd
miután felépült az új megyei kórház, az ötve-
nágyas fül-orr-gégészeti osztály vezető főor-
vosává. A többnyire fiatal értelmiségiekből
összekovácsolódott baráti társaságunkat rend-
szeres összejövetelek, kirándulások jellemez-
ték. Érdeklődésünk kiterjedt a helyi kulturális
hagyományok ápolására, mindamellett ko-
lozsvári írókat, költőket hívtunk meg előadást
tartani, és képkiállításokat rendeztünk. A kép-
zőművészetek iránti érdeklődés akkor, ott na-
pirenden volt. Nemes versengés volt köztünk
egy-egy jobb festmény megszerzéséért.

Erősödő magyarellenesség
Mindez kezdetben úgy tűnt, hogy lehetséges
és működik. Ceausescu uralmának elején ez
volt az az időszak, amikor enyhült az erdélyi
magyarságra nehezedő nyomás. A  magyar
nyelvű sajtóban addig nem tapasztalt nyílt
hangvételű írások jelenhettek meg. Minden-
nek aztán egyik napról a másikra hirtelen vége
lett, az elnyomás úgy politikailag, mint etnika-

ilag fokozódott. Magyarellenes megnyilatko-
zások láttak napvilágot a helyi sajtóban.
A Ceausescu-rendszer egyre elképesztőbb ren-
deletekkel nyomorította meg az emberek
életét. Nem érdektelen mindezt leírni, mert a
mai generációk el sem tudják képzelni, hogy
egy bomlott agyú diktátor és kiszolgálói mikre
voltak képesek. Az intézkedések, még ha sok-
szor burkoltan is, elsősorban az erdélyi ma-
gyarságot sújtották. A magyar értelmiségieket
állandó megfigyelés alatt a tartották, összejö-
veteleinket lehallgatták. Romániai specialitás
volt, hogy a lakosságnak széles körben enge-
délyezték a telefon bevezetését, hogy ezáltal
le tudják hallgatni őket. Besúgórendszert igye-
keztek kiépíteni minden intézménynél. A ma-
gyar állampolgárságú személyek elszállásolása
tilos volt, ennek megszegését súlyos bünte-
téssel sújtották. Külföldi állampolgárral való
minden kapcsolatteremtést be kellett jelen-
teni a rendőrségen, és informálni kellett a be-
szélgetés tartamáról az illetékeseket. A
magyar zászló birtoklásáért börtönbe zártak.
A magyar Himnusz elénekléséért pénzbünte-
tés járt. Az egykor Lechner Ödön által terve-
zett Wesselényi Kollégium (ekkor már Ady
líceum) épületének homlokzatáról 1960 körül
az iskola román igazgatója leverette a gyö-
nyörű szecessziós díszítést, mert azt magya-
rosnak ítélte. Ez a barbár műkincsrombolás
sokkolta a város akkori magyar lakosságát.
A város könyvtárából eltüntették a régebbi
magyar nyelvű történelmi könyveket. A román
történetírás hamis, mesterségesen fabrikált
mítosza a dáko-román kontinuitás elmélet
nemzeti identitástudatuk alapja lett, és nép-
szerűsítése, szajkózása állandóan napirenden
volt. Az erdélyi helységneveket csak román
változatban volt szabad leírni. Ellenőrizték,
hogy az iskolák, közintézmények kertjeiben ne

legyen piros-fehér-zöld virágkompozíció. A ha-
talom képmutató módon azt hazudta, hogy
nemzeti egyenlőség van, közben pedig minden
alá volt vetve a legfontosabb célnak: a ma-
gyarság elnyomásának, hatalmi pozíciói gyen-
gítésének. Nekünk akkor, ott nem jutott más
osztályrészül, mint a néma hallgatás és az ösz-
szekacsintás. Ők becsaptak minket, s ameny-
nyire lehetett, mi is átvertük őket, vagyis
balkáni módra mindenki mindenkit félreveze-
tett. Mindezen elnyomó intézkedéseknek nagy
részét az idők folyamán saját bőrömön is meg-
tapasztaltam.

Kirakatper, házkutatás, zsarolás
Az erdélyi népi fazekastermékek szépsége, a
parasztság díszes használati eszközei felkel-
tették az érdeklődésemet, ezeket elkezdtem
rendszeresen gyűjteni. Megszállottként jártam
a Szilágyság és Erdély tájegységeinek falvait,
notórius padlásjáró lettem (e szenvedélyem a
mai napig sem szűnt meg). Ekkoriban kezdtem
el a fafaragást is. A 70-es években több cso-
portos és egyéni kiállításom volt Zilahon és Ko-
lozsváron.
A rendszer urainak nem tetszett sokrétű, szak-
mán kívüli tevékenységem. Következtek a 
sorozatos megtorlások: büntetésből vissza-
vonták az érvényes útlevelemet, mert egy
debreceni barátommal együtt jártunk a kör-
nyező falvakba gyűjteni. Kirakatpereket ren-
deztek ellenem, azt firtatva, hogy a népi
tárgyakat pénzért vásároltam, vagy ajándékba
kaptam-e a páciensektől. Házkutatást tartot-
tak úgy, hogy tekintélyrombolás és megalázás
céljából a munkahelyemről, a kórházból  mun-
kaidőben vezettek el. Egy jelentéktelen kihá-
gásért zsaroltak, és arra akartak kényszeríteni,
hogy besúgó legyek.
Mindezek után úgy döntöttem, hogy elha-
gyom az országot. Előbb illegális határátlépést
kíséreltem meg Szegednél, a zöld határon Ju-
goszláviába, de ez nem sikerült. Azután hamis
útlevéllel Csehszlovákiából Ausztriába akartam
szökni, sajnos ez sem sikerült. Szerencsémre
az otthoni hivatalos szervek nem szereztek tu-
domást ezekről a kalandokról. Aztán eltelt egy
kis idő, és közben sikerült megszereznem a
megyei párttitkár és felesége támogatását a
Nyugatra szóló útlevél megszerzésében. Hó-
napokig tartó huzavona után végül a Securi-
tate engedett, és kaptam turistaútlevelet
feleségemmel együtt Németországba, úgy,
hogy hároméves fiunkat garanciaként a nagy-
mamánál kellett hagyni. Egy év után a Vörös-
kereszt útján kaptuk meg a gyereket.
Elutazásunk előtti nap a pártfőtitkár felesége
megkérdezte, de ugye biztos, hogy vissza fog
jönni domnu doktor, s én szemrebbenés nél-
kül mondtam, hogy persze, igen. Bár volt
utána némi lelkiismeretfurdalásom a hazugság
miatt, de azt azóta már leimádkoztam. Nagyon
merem remélni, hogy időközben már a Fentiek
is megbocsájtották a vétkem, és ha mégis a
pokolba jutok, az biztos nem emiatt lesz.

A sorozat mindhárom része honlapunkon ol-
vasható: www.szevi.hu

zilah és a Szilágyság, ahogy én láttam III.

Zilahi társaság a ‘70-es évek elején
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Az ulmi Donauschwäbisches zentralmuse-
umban, a Donau-Blicke kiállítás keretében
dr. S. Nagy János magángyűjteményéből
származó alkotások, illetve kortárs ma-
gyar képzőművészek – Csontó lajos, Szíj
Kamilla, Vincze Ottó – munkái jelennek
meg. A kiállítás október 9-én nyílik, és
március 28-ig tekinthető meg.

Az alapító nyolcak művei

A kiállításra kerülő anyag a szentendrei mű-
vésztelep alapításától kezdve mutat be váloga-
tást S. Nagy János szentendrei műgyűjtő
gyűjteményéből valók. Legutóbb egy egységes,
a gyűjteményt bemutató kiállítás 2013-ban két
hónapon keresztül volt látható a Művészet-
Malomban. Ennek a kiállításnak a törzsanyaga
került Ulmba Göllner László (Göllner Miklós
szentendrei festő unokaöccse) közreműködé-
sével. Az ulmi kurátor, Andrea Vándor szemé-
lyesen tekintette meg a 2013-as kiállítást,
amely nagyon tetszett neki, így az ő javaslatára
idelátogatott az ulmi Donauschwabisches Zent-
ralmuseum igazgatója, Herr Christrian Glass,
aki Frau Vándorral együtt válogatta ki az Ulm-
ban bemutatásra szánt anyagot.

A szentendrei képzőművészet mai fogalmához
a köztudat mindenekelőtt a városban önálló
múzeummal rendelkező mesterek, a Ferenczy
család, továbbá Ámos Imre, Anna Margit, Bar-
csay Jenő, Czóbel Béla, Kmetty János és Vajda
Lajos munkásságát kapcsolja. A régi művész-
telep alkotóinak a munkássága évtizedeken át
csak néha-néha került be a művészettörténész
szakma érdeklődésének körébe, kiállításon rit-
kán volt látható. Mindazonáltal a nagybányai
festészet és a neoklasszicizmus szellemében
dolgozó, szervezetileg az 1920-as évek végén
színre lépő „alapító nyolcak” – Bánáti Sverák
József, Bánovszky Miklós, Heintz Henrik, Jeges

Ernő, Onódi Béla, Pándy Lajos, Paizs Goebel
Jenő és Rozgonyi László – tevékenysége egy
régebbi hagyomány folytatását, a természet-
elvű festészet létezésének folyamatosságát je-
lenthette.
Nem szabad elfelejteni, hogy a hosszas kere-
sés után megtalált Szentendre számukra álom-
világ volt. 1926-ban alapították meg a
művésztelepet, és két évvel később, 1928-ban
hivatalosan is beiktatták a festőcsoportot
„Szentendrei Festők Társasága” címén. Az ala-
pítók és követőik festészetükbe beépítették a
posztnagybányai iskola hagyományait, másré-
szük a barbizoni iskola szellemében – mint
Jeges Ernő és Onódi Béla, valamint Jeges és
Heintz, mint a neoklasszicista hagyományokat
ápoló művészek – próbáltak Szentendrén egy
egyénileg sajátos stílust megvalósítani.
A gyűjtemény egyik fő vonulatát alkotó város-
képek közül több annak is bizonysága, hogy a
patinás település épületeinek, különösen ház-
tetőinek látványa már önmagában is elegendő
lehetett ahhoz, hogy a megörökítésükre vál-
lalkozó festő a természetelvű ábrázolás hatá-
rain belül maradva is közelítsen az absztrakció
felé, melyre jó példa Perrey Peron Fedor
„Szentendre” című városképe és Deli Antal
szenzációs pasztellképei.
Így válhat egy hagyományőrző szemléletű – ha
úgy tetszik, jó értelemben vett konzervatív –
gyűjtemény a modernség majdhogynem szük-
ségszerű létrejöttét érzékelhető,  nemcsak pil-
lanatnyi élményt nyújtó, hanem művészet-
történeti tanulságokkal is szolgáló műtárgy-
együttessé.

S. N. J.

Kortárs képzőművészek alkotásai

Múzeumi hajók
Vincze Ottó Törvényes keret című installációja
első pillantásra egy monumentális álomkép: öt
hajó úszik a múzeum terében. A horganyzott

lemezből készült stilizált papírhajók, mint egy
kimerevített jelenetben a padlón állnak, olda-
lukon feliratok. A szövegek nyomán az álom-
ból racionális kép bontakozik ki; a hajókon a
magyar múzeumi törvény – bárhol a világon,
ahol jelenleg létezik ilyen szabályozás, ezek a
szavak elmaradhatatlanok – kifejezései jelen-
nek meg, az intézmények fő funkcióinak egy-
egy szóba sűrített tartalma: gyűjtés,
bemutatás, megőrzés, állományvédelem, ku-
tatás, oktatás, szórakoztatás. (…)

Vonalfolyam
Ha képzeletben egymás mellé állítanánk Szíj
Kamillának az elmúlt évtizedek során készített
valamennyi rajzát, akkor a művekkel kapcso-
latos asszociációk között bárhol a világon elsők
között szerepelne az áramlás. A ceruza nyo-
mán keletkező vonal a képeken belül és a
képek során át jobbra-balra hullámzik, több-
ször van Gogh ecsetvonásainak mintázatait
vagy a kínai kalligráfia elemeit idézve a jelen-
téseket kereső pillantás számára kötegekbe
rendeződik, azután körkörösen halad: hol ki-
rajzolódik belőle valamilyen felismerhetőnek
látszó forma, hol teljesen céltalannak mutat-
kozik. A végtelenül folytatható vonalrendszer
távolról tekintve geometrikusan kidolgozott-
nak tűnik, közelnézetből organikusan áradó-
nak: a minták kisebb vagy nagyobb egy-
ségekben visszatérnek, de sohasem egyfor-
mák. (…)

Kiszolgáltatott lebegés
A kiállításon bemutatott három művéhez
Csontó Lajos műfaji keretként a videoklipet vá-
lasztotta: a zenei kísérettel futó képsorok a
hétköznapok megszokottá vált formátumához
hasonlóak. Itt azonban a mindennapos, nép-
szerű műfajjal ellentétben a jelentésgyártás
nem lép azonnal működésbe, a kép-hang kom-
binációval az alkotó sokkal tartósabb, egyben
közvetettebb hatásra törekszik. A pillanatnyi
benyomáson túlmutató, végtelenítve ismétel-
hető klipekben Csontó mintha eltolná a való-
ság síkjait – mintha a youtube-on össze-
keverednének a képsorok és a hangok –, tágas
lehetőséget hagyva az értelmezésre: művei
egyszerre töltődhetnek fel aktuális tartalmak-
kal, személyes jelentésekkel és általános em-
beri összefüggésekkel. (…)

Kognitív térkép
A három művész közös alkotása egy falkép,
amely a kiállítás közegében egymáshoz köti az
egyes korokat és műalkotásokat – a Duna rajza
Szentendre környékén. Egy stilizált térkép,
amely már önmagában is mindig absztrakció:
a valóság sűrített és egyszerűsített képe. Aki
nem ismeri a kódrendszert, annak megfejthe-
tetlen, a jelrendszer ismeretében viszont 
pontos helymeghatározás. A folyami térkép a
jelzések révén pontos helymeghatározást ad,
átvitt értelemben történeti, kulturális, társa-
dalmi szempontból kijelöli, hol helyezkedünk
el. (…)

Mélyi József

Szentendrei alkotások Németországban
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Könyvbemutató és az új állandó
helytörténeti kiállítás bemutatója

Október 10-én, szombaton 10 órakor 
szeretettel várják az érdeklődőket Kép,
önkép, múltkép – fejezetek Szentendre tör-
ténetéből című tanulmánykötet és a Múlt a
mélyben – Mozaikok Szentendre történe-
téből című helytörténeti kiállítás bemuta-
tójára

• Könyvbemutató
Ferenczy Múzeum, Pajor-kúria előadó-
terme (Kossuth Lajos utca 5.)
10.00: A vendégeket Gulyás Gábor, 
a Ferenczy Múzeum igazgatója és Gyürk
Dorottya, Szentendre kulturális alpolgár-
mestere köszönti
10.30–11.00: A tanulmánykötet bemuta-
tása. A kötet szerzői: Ábrahám Barna,
Darkó Jenő, Erdősi Péter, Faragó Tamás,
Kende Tamás, Majorossy Judit, szerkesz-
tette: Erdősi Péter, Majorossy Judit. A kö-
tetet bemutatja Czoch Gábor történész
11.00–12.00: Erdősi Péter történész elő-
adása A múlt és a látvány – Történeti kuta-
tás és kulturális örökség Szentendrén
címmel

• Kiállítás-megnyitó
Kereskedőház (Fő tér 2-5., Vastagh György
utca felőli bejárat)
14.00–15.00 és 15.30–16.30: Bemutató
tárlatvezetések. Tartják: Bózsa Anikó, Er-
dősi Péter, Majorossy Judit, Szabó Mag-
dolna, Szigetiné Tóth Judit

• Restaurálási bemutató
Ferenczy Múzeum, Pajor-kúria előadó-
terme
A tárlatbemutatókkal párhuzamosan a Mú-
zeumok Őszi Fesztiválja keretében M. Lu-
kács Katalin és Schrett László restaurátorok
várják az érdeklődőket Tárgydoktor rendel
című restaurálási bemutatójukkal. A prog-
ram a helytörténeti kiállításba bekerült tár-
gyak restaurálására is kitér.

zARÁNDOKlAT – TURIzMUS
ZASZLAVIK JENŐ EMIL

GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSA

A kiállítás megtekinthető 
november 1-jéig,

szerdától vasárnapig, 10 és 18 óra között.

Kmetty János Múzeum
Szentendre, Fő tér 21. 

www.femuz.hu

Ferenczy Múzeum –
Múzeumok Őszi Fesztiválja
Október 10. (szombat) 14:00–16:30
Tárgydoktor rendel!
Hogyan válhat egy töredékes, kopott, piszkos
tárgyból kiállításra méltó használati vagy
éppen dísztárgy? 
Tárgydoktorunk az érdeklődőknek bemutatja,
mi is történik egy régészeti kerámiával a felfe-
dezés után. A restaurátor szakma mélységeibe
avatja be a látogatókat, ismerteti a restaurá-
lási technikát, a különböző anyagokat, eszkö-
zöket. Lehetőséget adunk természetesen saját
tárgyak „restaurálására” is szakmai vezetés és
jó tanácsok mellett.

Október 15. (csütörtök) 16:00–18:00
„Vegye-Vigye”: A kereskedő Szentendre
Bemutatjuk új állandó helytörténeti kiállítá-
sunkat. 
Teréz napi programunk keretében az óvoda-
pedagógusokat, a hagyományőrző óvónőket
várjuk a Szentendrei Képtár pincéjében látható
helytörténeti kiállításunkba. A kiállítás kuráto-
rai Szentendrét mint kereskedővárost mutat-
ják be. Az óvónők megismerhetik azokat
városban működő céheket, műhelyeket, az ál-
taluk készített tárgyakat, a kereskedők jelvé-
nyeit, ládáit, kiváltságleveleiket, árucikkeiket. 

November 7. (szombat)
Szentendrei emlékek – Kérdezd a nagyit!
Kutassunk fel régi dokumentumokat, feljegy-
zéseket és rendezzünk közös kiállítást belőlük!
A Szentendrei Képtár pincéjében megnyílik
egy átfogó, minden fontosabb, a városunkhoz
szorosabban kapcsolódó történelmi korszakot
feldolgozó és bemutató állandó helytörténeti
kiállítás. A kiállításban fontos szerepet kapnak
a régészeti, néprajzi, történeti tárgyak, térké-

pek és dokumentumok mellett azok a várossal
kapcsolatos feljegyzések, levélrészletek, ma-
gániratok, fotók, amelyek a városban történt
eseményekkel foglalkoznak. Felhívást intézünk
a szentendrei általános-és középiskolás diá-
kokhoz, hogy keressék fel nagyszüleiket, isme-
rőseiket, beszélgessenek velük a „történelmi”
időkről és kutassák át együtt a régi családi
házak pincéit, padlásait. Gyűjtsenek össze min-
den olyan dokumentumot (képeslapot, levél-
részletet, szakácskönyvet, imakönyvet régi
bejegyzésekkel, fotót), ami kapcsolódik Szen-
tendréhez. Arra kérjük a diákokat, ezeket a do-
kumentumokat hozzák be a Múzeumba, ahol
beszkenneljük őket és novemberben egy kiál-
lítás a kiállításban keretén belül bemutatjuk a
„Mi Szentendrénk” címmel. 

SzENIOR SzERDA 

MINDEN HÓNAP NEGYEDIK SZERDÁJÁN
kiállításokhoz kötődő program 

nyugdíjasok részére

Következő időpontok: 
október 28., 17.00 óra

TÉRHAJlATOK ÉS ÁTHATÁSOK
FARKAS ÁDÁM életmű-kiállítása

november 25., 17.00 óra 
FlOW/ÁRAMlAT

Kortárs fotográfiai kiállítás a Pictorial 
Collective csoport alkotóinak részvételével

Belépőjegy: 750 Ft/fő
web: www.femuz.hu;  

facebook:
ferenczymuzeum, muveszetmalom
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Ki ne ismerné Szentendrén Bihon Győző
festőt és párját, Gulyás Andreát? Évek óta
elképzelhetetlen nélkülük a Fő tér, a
Görög utca. Győző ismert és befutott mű-
vész, nemrégiben jelent meg eddigi élet-
művét bemutató albuma Égi képek
címmel, Andrea viszont „pályakezdő”, de
már az első bemutatkozása is nagyon si-
keres volt. Egymáshoz tartozásuk szép
példája az ideális férfi és nő a kapcsolat-
nak, melyet a mester és tanítvány viszony
még szorosabbá és gazdagabbá tett. Ket-
tejükkel beszélgettem a szakma nehézsé-
geiről és örömeiről, a közösen elképzelt
jövőről.

„Ha egyszer művész leszek, Szentendrén
fogok élni”
Győző: Nyíregyházán születtem 1959-ben, ott
végeztem el a főiskolát. Kalandos kitérők után
– Budapest, Bécs, Pomáz – költöztem Szent-
endrére 1994-ben. Ez nem váratlan döntés
volt, hiszen már sokkal korábban elhatároz-
tam, hogy ha egyszer művész leszek, akkor itt
fogok élni. 
Andrea: Várpalotai vagyok, Győzővel Balaton-
füreden ismerkedtünk meg 2003-ban, a mo-
dellje voltam. Rá két évre jöttem hozzá ide,
Szentendrére.

A hely szelleméről…
Győző: A város tele van kreatív emberekkel,
mindig alakul egy új zenekar, nyílik egy új ét-
terem vagy kocsma. A Duna-part, a barokk
főtér, a Budapesthez való közelség, a renge-
teg kiállítás nagyon inspirál. Számomra ez a
város Európa közepe. 
Andrea: Mindig fel lehet fedezni egy újabb, ér-
dekes vonalvezetésű tetőt, sikátort vagy
házat. A Kacsakőtől kezdve mindent lehet itt
szeretni.

A kezdetekről…
Számomra különösen a bécsi időszak adott al-
kalmat a tapasztalatszerzésre. Az Angewandte
Kunst akadémia főiskolai karának festő szakán
tanultam Adolf Frohner osztályában, de Bécs
túlságosan „becsomagolt” volt számomra,
nem inspirált. Arra volt jó, hogy visszaigazo-
lást kaptam a munkámról, a tehetségemről,
ami önbizalmat adott. 1989-ben lettem tagja a
Művészeti Alapnak, amely a MAOE elődje volt.
Örülök, hogy hivatalosan már a szabad világ-
ban lettem művész, amikor kikiáltották a köz-
társaságot.
Andrea: Mindig szerettem a művészeteket, de
igazából Győző szerettette meg velem a festé-
szetet. A vele töltött 12 év egy tanulási folya-
mat volt. Öt-hat éven keresztül tanultam
rajzolni, illetve akvarellezni, egy éve festek ak-
rillal vászonra. Kopin Katalin művészettörté-
nész javasolta, hogy állítsuk ki Győző
kiállításán az én képeimet is. Hatot kitettünk,
ötöt már a megnyitón megvettek. Ez jó vissza-
jelzés volt, azt mutatta, hogy érdemes csinálni. 

Andrea képeiről…
Győző: Andrea érzékenységét jól tükrözik a
képei. Rend van körülötte, és ugyanígy képes
rendet tenni a képein is. A halvány, pasztell-
színeket szereti, vékonyan viszi fel a festéket,
és sokat dörzsöl vissza, ettől „lebegősek” a
képei. 
Andrea: Valóban törekszem a rendre, legin-
kább a hard-edge (kemény él) irányzat áll hoz-
zám közel. Rengeteg kiállítást néztük meg
közösen, és az itt szerzett tapasztalatok érlel-
ték meg bennem ezt a stílust. 

Győző képeiről…
Győző: Az én fejemben káosz van, expresszio-
nista lökettel, de próbálok a rendre törekedni.
Barcsay a nagy példaképem, aki rendkívül ra-
cionális volt, árad a rend a képeiből. Az Égi
képek sorozatomban is azt szeretném meg-
mutatni, hogy felülnézetből, 2-3000 méteres
távolságból milyen szép a szerkezet, milyen
nagy a harmónia. Erőteljesen használom a szí-
neket, „testesen” festek, és szeretek textil-
anyagokat applikálni a képekbe. Stílusomat
egyfajta expresszív konstruktivizmusnak ne-
vezném, tehát egyszerre szeretnék lenni
konstruktivista és expresszionista. A kettő tűz
és víz, de szerintem nem zárják ki egymást,
jelen lehetnek egyszerre. 

A mester és tanítvány viszonyról…
Győző: Korábban nagy dilemmát jelentett,
hogy Andreát tanítsam, vagy inkább hagyjam
a maga útját járni. Öt évig hallgatott rám,
most pedig már hagyom, hogy menjen a feje
után. Ha elkészült egy képpel, a legvégén
mondok véleményt, mintha egy kiállításon
beszélnénk meg egy festmény kompozícióját,
színvilágát. A festészet kicsit olyan, mint egy
sakkjátszma: sokféle lépés lehetséges, én
pedig arra vagyok kíváncsi, hogy ő mit lép, mi-
lyen lehetőséget lát meg, és nem akarom a
saját logikámat ráerőltetni. Szívből örülnék
neki, ha Andrea jobban boldogulna ezen a pá-
lyán. Nagyon nehéz ez a hivatás, könyörtelen
szakma. Sok benne a szubjektivitás, időnként

előtérbe kerülnek bizonyos stílusirányzatok,
ettől olyan, mint egy hullámvasút: hol fenn,
hol lenn. 

Az utcai életről…
Győző: Áprilistól októberig vagyunk kinn.
Nehéz ez az időszak, de szép. Gyerekkorom-
ban is nagyon tetszett, amikor láttam a nagy
mestereket az utcán festeni, talán innen van
a késztetés. Úgy gondolom, ha élek, még 80
éves koromban is kint fogok festeni az utcán.
Jó ebben az élettérben létezni. Festhetek és
beszélhetek, s mindkettőt nagyon szeretem.
Gyakran odajönnek hozzánk a helyi művé-
szek, például Deim Pali bácsi is heti rendsze-
rességgel. Itt közeli kapcsolatba kerülhetek
az emberekkel, nem úgy, mint egy kiállítá-
son, ahol csak pár szót tudunk váltani. Be-
szélgetünk a politikáról, a képekről, a
kiállításokról – ennél nagyobb élmény talán
nincs is.
Andrea: Így ismertem meg Győzőt, szeretek
mellette lenni, ez így természetes a szá-
momra.
Győző: Sajnos nagy kárt okozott az az időszak,
amikor felújították a várost. Majd’ belehaltunk
abba nyárba. Az idegenvezetők kivették Szent-
endrét a városnéző programokból, más hely-
színeket kerestek, a turistaforgalom sajnos
azóta sem éri el a régi szintet. 

A hasonlóságokról… 
Győző: Amikor megismerkedtünk, elkezdtük
keresni a közös pontokat, és meglepetésünkre
rengeteget találtunk. Közös pont volt például
a művészetszeretetünk, ha tehetjük, Szent-
endrén és Budapesten is az összes jelentős ki-
állítást megnézzük.
Andrea: Zenei ízlésünk is hasonló, mindketten
szeretjük például a dzsesszt.

…és ellentétekről…
Győző: Én Andreát felpörgetem, ő pedig lehűt
engem. Ez mindkettőnkre jó hatással van.
Andrea: Ha külön vagyunk, sokkal feszülteb-
bek vagyunk.

Eljegyzésről, házasságról…
Győző: Tavaly volt az eljegyzésünk, titokban
csináltattam a jegygyűrűt. Mallorcán, egy gó-
tikus katedrálisban húztam rá Andrea ujjára,
és éppen abban a pillanatban hangzott fel az
orgonaszó. Megható pillanat volt.
Andrea: 2021-ben lesz az esküvőnk, már min-
dent elterveztünk. Waszlavik Gazembert kér-
jük fel vőfélynek, és Jorgosz fog zenélni. A
helyszín egy hotel lesz, amelynek kiállítóter-
mében kiállítást rendezünk a képeinkből.
Aukció keretében mindenki vásárolhat, a
végén pedig mi ajándékozzuk meg a vendé-
geket. 

A közeljövő terveiről...
Győző: Már javában készülök a jövő év elején
Angliában, Bristolban nyíló kiállításomra.
Andrea: A Miskolci Galériában Gáspár Géza
szobrászművésszel nyílik közös kiállításunk ok-
tóber 29-én.

N. E.

„Féltve is óvlak, szállni is hagylak”
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Jubilál a Musica Beata Kórus
„Minden jó zenélés az énekhangnál kezdődik.” (Solti György)

A Musica Beata Kórus ebben az évben ünnepli fennállásának 65. évét. A vegyeskart
Kovács lajos karnagy alapította 1950-ben. A siker bizonyítéka, hogy a kórus a mai
napig töretlen lelkesedéssel működik. Tagjait a közösséghez tartozás és az együtt-
éneklés örömén túl a fellépések okozta sikerélmény is motiválja, hiszen a hatvanöt
év alatt számtalan alkalommal szereztek felejthetetlen zenei élményt a hallgató-
ságnak. 

Idei fellépések
A kórus ebben az évben is gazdag programot tudhat magáénak. Virágvasárnap, március 29-
én a Református Gimnázium kápolnájában adott telt házas hangversenyt a Musicantus Gyer-
mekkar az Új Szentendrei Kamarazenekar, Szili Gabriella és Balogh Eszter szólisták, valamint
Szotyori Nagy Gábor orgonaművész közreműködésével, Bokorné Forró Ágnes és Dinyés
Soma vezényletével.
Május 16-án a Péter-Pál templomban a svédországi Täby Toner és a Musica Beata kórus
közös koncertjére került sor, Wolfné Kovács Zsuzsanna, Bokorné Forró Ágnes és Erik Wad-
man karnagyok vezényletével, Major Éva és Zádor Mariann énekes szólisták, valamint Ba-
laskó Mária zongoraművész közreműködésével. A svéd kórus látványában színfoltot
jelentett, hogy tagjai közül többen népviseletben léptek fel, és repertoárjukban népdalok
feldolgozásai is szerepeltek. 
A kórus tagjai június 20-21-én Sárospatakra és Kassára látogattak. A hely szellemének meg-
felelően énekeltek a sárospataki vár lovagteremében, a kápolnában, a Vöröstorony tetején
és az erdőbényei Illés pincében is, borkóstolás közben. Vizsolyban megnézték a XVI. szá-
zadban nyomtatott, első magyar nyelvű Bibliát, majd a református templomban Goudimel
42. zsoltára hangzott fel a kórus református tagjaitól. Kassán a Szent Erzsébet Dómban éne-
keltek II. Rákóczi Ferenc sírjánál. A kiránduláson a kórustagok önköltségükön vettek részt.
A nyár közepén, július 23-án a MűvészetMalomban Perlrott Csaba Vilmos „Szenvedély és
ráció” című életmű kiállításán szerepelt a kórus. Ahogyan azt az intézmény Facebook olda-
lán olvashatjuk: „A Musica Beata Kórus megadta az alaphangulatot a TEMPLOMTORNYOK té-
májú tárlatvezetéshez, amit Krizbainé Szabó Éva vezetett a számos érdeklődőnek.
Szeptemberben egy berlini vendégkórussal léptek fel a Ferenczy Múzeum udvarán.

Jubileumi koncert október 17-én
A kórus fennállásának 65. évfordulójára szervezett jubileumi koncertre a szentendrei vá-
rosháza dísztermében várják az érdeklődő közönséget október 17-én, szombaton 18 órai
kezdettel. Szeretettel várják egykori kórustagjaikat közös éneklésre, akik az alábbi elérhető-
ségeken jelentkezhetnek. Az ünnepi koncertre a belépés ingyenes.

A kórus nyitott az új jelentkezők irányában is. Különösen a férfi szólamokba – tenor, basszus
– várnak énekelni vágyókat. Jelentkezni a kórusvezetőnél, Bokorné Forró Ágnesnél lehet:
b.forro.agi@gmail.com, 70-977-5930. A próbákat keddenként a Szentendrei Református
Gimnáziumban tartják 18-20 óráig.

Támogatást a kórus szívesen fogad. Erre különösen jó alkalom a mostani jubileumi év!
Amennyiben cég vagy magánszemély támogatni szeretné a kórus munkáját, úgy megteheti
a következő bankszámlaszámon: 10403112-31110985-00000000.

Orgoványi Anikó

Alma Mater koncertsorozat:
TANÁRI HANGVERSENy
Szeretettel várják az érdeklődőket október
9-én, pénteken 18 órakor a Vujicsics Tiha-
mér Zeneiskola (Dunakorzó 16.) Oltai Ad-
rien-termébe, ahol ezen az estén –
közkívántra – az iskola művésztanárai
adnak koncertet. Közülük többen az iskola
növendékei voltak, ma pedig a tanári kar
értékes tagjai.
A koncert bevételét az iskola súlyosan
beteg tanárnőjének gyógykezelésére
ajánlja fel a Vujicsics Tihamér Zeneiskolai
Alapítvány.

Támogatójegy ára: 1500 Ft, bérlet 3000 Ft,
családi bérlet 8000 Ft (két felnőtt + két gye-
rek)

Múzeumpedagógiai 
Nívódíj a Skanzennak
Szeptember 28-án Hoppál Péter kultúráért fe-
lelős államtitkár átadta a múzeumpedagógia
legjobbjainak az idei Múzeumpedagógiai Ní-
vódíjakat. A díjazottak között szerepel a Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum fogyatékossággal
élő fiatalokat és iskolai közösségi szolgálatos
középiskolásokat együtt foglalkoztató Integrált
tábora is.

Két turnusban indította a Skanzen a nyár fo-
lyamán a különleges Integrált tábort, ahol a fo-
gyatékossággal élő fiatalok és a közösségi
szolgálatos középiskolások közötti kapcsolat
kialakítása, egymás megismerésének elősegí-
tése, a toleranciára nevelés kapott kulcsszere-
pet. Összesen tizennégy halmozottan fo-
gyatékos és tizenhárom egészséges fiatal 
ismerte meg a múzeum kiállításain és prog-
ramjain keresztül egymás képességeit, lehető-
ségeit, mindezt teljes értékű partnerként,
életre szóló élményeket szerezve. 
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Advent Szentendrén
A Szentendrei TDM Kft. idén is megszervezi az Adventtől Vízkeresztig Szentendrén című ren-
dezvénysorozatot és kirakodóvásárt. A szervezők szeretettel várják mindazon magas színvo-
nalú termékeket forgalmazó kereskedők jelentkezését, akik szeretnének kiállítóként
megjelenni az Adventi vásáron a Dumtsa Jenő utcában. 
A vásárral kapcsolatban kérdéseikkel, javaslataikkal kérjük, mihamarabb vegyék fel a kap-
csolatot Lakatos Judit főszervezővel (tdmszentendre@gmail.com, 20/945-1909).

Hüm

1848. tavaszán virult a táj
Lángra lobbantak az emberi szívek
Egy nemzet lelkében feszült a remény,
Támadt a tenni akarás
Kardcsörgések, árgyúdörgések zajában 
Lerázni magáról az igát.
Szép hazánknak földjét áztatta
A kiontott emberi vér
Tombolt, rikoltott az idegtépő kín.
Fejek-virágok hullottak.
Miért?
Hogy a támadt vihar
A hőn óhajtott szabadságot fájón 
Elsodorta.
Arad felől fúj ma a szél,
Lengeti a bánatot – alig is emlékezünk...
S ma?
Poros, koszos, mocskos megint a virág.

PuTu

Öregdiák-találkozó a Móriczban

A Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egye-
sülete szeretettel meghívja az elmúlt 56
évben az Alma Mater-ben végzett minden
diákot és érdeklődőt a Gimnázium alapítá-
sának 60. évfordulója alkalmából október
17-én, szombaton 16.30-kor megrende-
zésre kerülő ünnepélyes öregdiák-találko-
zóra.
A találkozó színhelye a gimnázium épüle-
tében lesz (Kálvária út 16.)
A részvételt október 9-ig kérjük visszaje-
lezni a horvath.vilmos@vallalkozohaz.hu
vagy a helyesek@yahoo.com e-mail címen,
illetve a 06-20-501-0201 vagy a 06-70-402-
5502 telefonszámon.

Elérhetőség: http://moriczalapitvany.hu/
mzsgvendiak.hu/index.html

Jótékonysági bazár

Október 10-én, szombaton
9.00-től 12.00-ig

a Baptista Imaház épületében 
(Rákóczi u. 27.)

• használt ruhák
• háztartási eszközök
•csecsebecsék

Az ott kihelyezett tárgyakért adományokat
elfogadunk, melyet karitatív célokra fordí-
tunk

A szervezők

Újra szól a „Magyarnóta” Szentendrén

Sírdogál az őszi szél címmel magyarnóta műsor lesz a Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)
színháztermében november 7-én, szombaton 15 órakor. A műsorban fellépnek: B. Tóth Magda,
Fényes György, Gyöngyösi Kiss Anna, Pék László, Balázs Anikó, Kapi Gábor és a Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klub Ezüstfény Együttese. Műsorvezető Horváth László, kísér: ifj. Oláh Kálmán és Oláh
Albert cigányzenekara.
Belépőjegyek megrendelhetőek (26) 315-508, 06-20-954-1093 telefonszámokon, illetve meg-
vásárolhatók a helyszínen, az előadás előtt. Ára: 1500 Ft

ANYANYELVÜNK ÉRDEKESSÉGEI

„Az fordolt farkasról”
Nemrég közölte lapunk, hogy a Szentendre
kapcsolatai közül még Gubbioval nem kö-
tötték meg a testvérvárosi szerződést. A
város a legrégebbi magyar nyelvű kódexbeli
történet révén is nevezetes. A kódexet a
XIV–XV. században írták, Szent Ferenc-le-
gendákat tartalmaz. A történésben szere-
pelő Eugubia városa a mai Gubbio, amely
Olaszország Perugia tartományában van,
harmincezret meghaladó lakossága lignit-
bányászattal, dohányiparral, majolika- és
cementgyártással foglalkozik. XIV. és XV.
századi műemlék paloták és székesegyház
vonzza az idegenforgalmat. 
„Történék némi csudálatosság és tisztes
emlékezésvel méltó Eugubia várasában”,
amelynek környékén „egy szernyű farkas
testének nagyságával és gyülhözésnek éh-
ségével keménységes, ki nemcsak baromi
lelkeseket veszt vala el, de embereket és
asszonyokat es” – így kezdődik mai írás-
móddal közölve az a történet, amelyiket az
említett, Jókai Mórról elnevezett kódexból
idézünk. Az utálatos fenevadat a fegyveres
városi népek nem tudták elpusztítani, Szent
Ferenchez fordultak segítségért. Ferenc az-
után „szent keresztnek jegyvel jegyzvén
magát kiméne” a városból, a megjelenő or-
dashoz így szólt: „Jöjj ide, Atyám fia, farkas,
és Krisztusnak felőle parancsolok neked,
hogy sem nekem, sem egyébnek, valakinek
ne árts!” A város aparaja-nagyja a városfal-
nak, a fáknak tetejéről ámulva látta a cso-
dát, hogy szavára a fene farkas Ferenc
lábaihoz hajtja fejét, s mint írja a kódex:
„farkasbalól lőn bárány”.
Az idézetekből láthatni, hogy sok száz esz-
tendő múlása ellenére ma is jól érthető a régi
magyar nyelv. Talán a „gyülhözés” kíván ér-
telmezést, bár a gyűlöl, a gyűlölet szavak ma
is használatosak: ’utálatos’ a jelentése. A far-
kas jelentése ma is ’farkas’, de emellett tű-
nődhetünk, miért a farkáról van elnevezve ez
a ragadozó, hiszen se szeri, se száma azoknak
az állatoknak a mókustól a macskáig, ame-
lyeket ugyanígy elnevezhettek volna őseink.
Tudvalévő: a rénszarvasok és gazdáik rémét
szibériai nyelvrokonaink (obi-ugorok, szamo-
jédok) sem nevezik meg a nevén, hanem kü-
lönféle körülírásokkal említik: szőrfedte állat,
harapós állat, rénharapó állat, hosszú farkú,
farkas öreg, farkas állat. Úgy vélték, ha ki-
mondják a nevét, megsértik, megbántják, il-
letőleg megigézik, így nem is tudjuk, mi
lehetett a farkas valódi neve.
Szent Ferenc a „nagy szelédségre” fordult
farkasnak megígérte, hogy amíg nem bántja
Gubbio lakosait, „addiglan adatok neked
elég eleséget”. Erre „az farkas felemelé jobb
lábát, és szépen veté Szent Ferencnek ke-
zébe” – így lett Gubbioban nyugalom eztán.

Büky László
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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 és a
Farkas Ádám-osztály (1990–2015)
Kurátorok: Bodonyi Emőke és Ist-
vánkó Bea
Megtekinthető november 29-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

FERENCZY MÚZEUM 
Kossuth L. u. 5.
Nyitva tartás: kedd–vasárnap 10–18
óra
Kmetty János Múzeum
Fő tér 21. 
Nyitva tartás: szerda–vasárnap, 14–
18 óra 
zARÁNDOKlAT – 
PIHENŐ TURIzMUS
Zaszlavik Jenő Emil gyűjteményes
kiállítása
Megtekinthető október 31-ig

MANK GALÉRIA
Bogdányi út 51.
JElENlÉT
Temesvári kortárs magyar képző-
művészek csoportos kiállítása
Megtekinthető október 14-ig, hát-
köznapokon 9-17 óra között

SKANZEN GALÉRIA
Sztaravodai út
AHOl ÉlTüNK
Kocsis Imre festőművész kiállítása
Megtekinthető december 31-ig

BOLYAI KLUB, KÖPECZY-TELEKI HÁZ
Marosvásárhely, Forradalom u. 1.
Október 16. péntek 17.00
AKNAy JÁNOS KIÁllíTÁSA
Megnyitja Markó Béla, közremű-
ködnek Bogdán Zsolt és a Barabási
Tivadar színművészek
Megtekinthető október 30-ig

Előadás
PETŐFI KULTURÁLIS 
ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET
Stéger köz

Október 9. péntek 18.00
A KERESzTÉNySÉG MINT VAllÁS
Dr. Bolberitz Pál professzor elő-
adása

Helyszín: Ferences Gimnázium (Áp-
rily Lajos tér 2.)
Október 16. péntek 18.00
EGy JÁSz PÁRIzSBAN – 2. RÉSz
Molnár János festőművész vetített-
képes előadása

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 15. csütörtök 15.00
Vác, püspöki palota
MIT TEHETNEK Az EGyHÁzAK 
Az EMBERIBB ÉlETÉRT?
Vendégségben dr. Beer Miklós váci
megyéspüspöknél

STÚDIÓRUM SZELLEMI MŰHELY
Cseresznyés út 152.
Október 8., 15. csütörtök 18.00
MAGyARNAK lENNI 
ElŐADÁSSOROzAT
www.studiorum.civilmultimedia.com

FERENCZY MÚZEUM
Kossuth u. 5.
Október 16. péntek 19.00
MűGyűJTÉS ITTHON 
ÉS KülFÖlDÖN
Előadó Marghescu Mária, aki saját
gyűjteményének bemutatására lét-
rehozta Hannoverben a Galerie
Marghescu-t

MAGYAR HONVÉDSÉG ALTISZTI
AKADÉMIA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Dózsa György út 12-14.

Október 15. csütörtök, 18:00
Hadtörténeti esték
„A NÉMET HADISíRGONDOzó NÉPI
SzÖVETSÉG” 
Kovács Imre nyá. ezredes, 
Volksbund  magyarországi 
megbízott előadása 

zene
DUNAPARTI MŰVELŐDÉSI HÁZ,
BARLANG
Dunakorzó 11/A.
Október 6. kedd 19.00
ÉVADNyITó JAzz KlUB A BORBÉly
MűHEllyEl
Koncertek minden hónap első kedd-
jén. Belépő 1000 Ft, diákoknak,
nyugdíjasoknak 700 Ft

VUJICSICS TIHAMÉR ZENEISKOLA
Dunakorzó 16.
Október 9. péntek 18.00
AlMA MATER KONCERTSOROzAT:
TANÁRI HANGVERSENy
Támogatójegy ára: 1500 Ft, bérlet
3000 Ft, családi bérlet 8000 Ft

VÁROSHÁZA DÍSZTEREM
Városház tér 3.
Október 17. szombat 18.00
MUSICA BEATA-KONCERT
a kórus fennállásának 65. jubileuma
alkalmából

PEST MEGYEI KÖNYVTÁR
Pátriárka u. 7.
Október 25. vasárnap 19.00
SÖNDÖRGŐ JóTÉKONySÁGI 
KONCERT
A koncert teljes bevételét 
a Beregszász-Bulcsú Református
Egyházközség (Kárpátalja) számára
ajánlják fel
Jegyek kaphatók: Tourinform Iroda,
jegy.hu. Ára: 3500 Ft

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

október 5. hétfő
17.00 EVEREST (132’)(12)(2D)- az
expedició elképesztő útjának króni-
kája, f: Keira Knightley
19.20 VOLT EGYSZER EGY VADNYU-
GAT (165’)(16)(2D) Charles Bron-
son, Henry Fonda, C. Cardinale
október 6. kedd
18.00 ROGER WATERS: A FAL
(135’)(12E)(2D)
20.20 HERCEGNŐK ÉJSZAKÁJA
(97’)(12)(2D) - angol romantikus
film
október 7. szerda
18.00 VÍKEND (100’)(16)(2D)
19.45 ROGER WATERS: A FAL
(135’)(12E)(2D)- A legjobb film a
Pink Floydról…
MOZINET FILMNAPOK október 8-
11-ig
október 8. csütörtök
18.30 FUSI (90’)(16)- romantikus
dráma  – A film előtt bevezetőt
mond és a film után beszélgetést
vezet: Tanner Gábor filmesztéta
20.00 COWBOYOK (116’) 
október 9. péntek
17.00 AFERIM! (108’)(18) 
18.30 KOSOK (93’) 
20.05 LEGÚJABB TESTAMENTUM
(113’) luxemburgi-francia-belga víg-
játék
október 10. szombat
16.00 SAUL FIA (107’)(12) –  ren-

dező: Nemes Jeles László
18.00 MACBETH(113’) (12E)
20.00 IFJÚSÁG (118’) 
október 11. vasárnap
16.15 A LECKE (105’) 
18.00 SHORT SKIN (86’)  olasz vígjá-
ték
19.40 ESZEVESZETT MESÉK 2014
(122’) (16) - fekete komédia, produ-
cer: Pedro Almodóvar
október 12. hétfő
16.00 45 ÉV (95’) (12)
17.45 HERCEGNŐK ÉJSZAKÁJA
(97’)(12)(2D) - angol romantikus
film
19.30 LEGENDA (131’) (16) f: Tom
Hardy és Emily Browning 
október 13. kedd
18.30  A MÁSODIK ESÉLY ( 102’) (  )-
- LÉLEKMOZI SOROZAT
20.15 45 ÉV (95’) (12)
október 14. szerda
18.00 LEGENDA (131’) (16) f: Tom
Hardy és Emily Browning 
20.00 HERCEGNŐK ÉJSZAKÁJA
(97’)(12)(2D) - angol romantikus
film
október 15. csütörtök
16.30 HOTEL TRANSYLVANIA 2-
AHOL MÉG MINDIG SZÖRNYEN JÓ
(89’) (6)
18.00 LIZA, A RÓKATÜNDÉR
(98’)(16)
20.00 KÖTÉLTÁNC (120’)(12)
október 16. péntek
14.30 TITITÁ - közönségtalálkozó
16.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2-
AHOL MÉG MINDIG SZÖRNYEN JÓ
(89’) (6)
18.00 KÖTÉLTÁNC (120’)(12)
20.00 MENTŐEXPEDICIÓ (136’)
(12E)
október 17. szombat
16.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2-
AHOL MÉG MINDIG SZÖRNYEN JÓ
(89’) (6)
18.00 KÖTÉLTÁNC (120’)(12)
20.00 MENTŐEXPEDICIÓ (136’)
(12E)
október 18. vasárnap
16.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2-
AHOL MÉG MINDIG SZÖRNYEN JÓ
(89) (6)
18.00 LEGENDA (131’) (16) f: Tom
Hardy és Emily Browning
20.00 MENTŐEXPEDICIÓ (136’)
(12E)
október 19. hétfő
16.30 FUSI (90’)(16) romantikus
dráma
18.00 KÖTÉLTÁNC (120’)(12)
19.30 FILMPIKNIK: 
TOVÁBBÁLLÓK (93’) (16) házigazda:
Sergő András filmesztéta
október 20. kedd
16.00 MENTŐEXPEDICIÓ (136’)
(12E)
18.00 KÖTÉLTÁNC (120’)(12)
20.00 VICTORIA (140’)(16)

A P’Art Mozi műsora:
http://partmozi.hu
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ÉMI-adomány az Árvácskának
Az ÉMI dolgozói állateledelt és pénzadományt gyűjtöttek az
Árvácska Állatmenhely lakói számára. A mintegy 60-70 kg-nyi
kutya és macskaeledelt, több tízezer forintnyi pénzadományt,
meleg takarókat a cég munkatársai szeptember 30-án adták
át a menhely vezetőségének, Sztakó Jánosnénak és  Horváth
Máriának.

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs NKft. szeptember
25-én rendezett dolgozói napján játékos csapatjátékok és főzőver-
seny mellett – az egyik helyi dolgozó ötlete nyomán – a szentend-
rei Árvácska Állatmenhely lakói részére tartottak gyűjtést. 
Az összegyűlt adományokat Hondonner Péter operatív vezető, 
Sólyomi Péter szabványügyi igazgató és Mühlbert Kornél üzletfej-
lesztési vezető adta át a menhely Szentlászlói úti telepén, szep-
tember 30-án. A jelentős mennyiségű állateledel csak első
pillantásra tűnik soknak, mert, ahogy Horváth Mária elmondta: a
telepen élő 104 felnőtt és 6 kölyökkutya, a több mint 100 árva cica
fejadagja havonta legalább 150 kg! A telep üzemeltetése egy hó-
napban 900 ezer vagy akár 1,5 millió forintba kerül (ebbe a rezsi, az
alkalmazottak bére, a könyvelés, az apróbb karbantartások is bele-
tartoznak). Tervezik a meglévő, rossz állapotú hűtőszekrények le-
cserélését egy hűtőkamrára, s hamarosan az 5-6 naponta kiürülő,
11 kg-os gázpalackok helyett nagy gáztartályt állítanak fel a telep-
helyre. A menhelynek tehát nagy szüksége van minden támoga-
tásra, s ezúton is köszönik az ÉMI segítségét!

liliput Családi Nap: „törpe király
fia-lánya” is itt játszott
12. születésnapját ünnepli a liliput Toys Kft., amely idén június-
ban nyitotta meg új szentendrei üzletét a Kőzúzó utcában liliput
Játékország néven. Hajdu Helga, a Kft. egyik tulajdonosa családi
napot szervezett Szentendrén szeptember 27-én, vasárnap.

Móricz zsigmond nyomában 
leányfalun
A Váci Szakképzési Centrum
Petzelt József Szakközépisko-
lájának és Szakiskolájának
KUL-TÚRA irodalmi baran-
goló csapata Leányfalun járt.
A Hely- és Irodalomtörténeti
Kiállítóhelyén Jékely Endréné
várta a diákokat. A Móricz
emlékszobában tartott ne-
künk különleges történetekkel fűszerezett, nagyon színvonalas tár-
latvezetést Móricz Zsigmond életéről és alkotói korszakairól.
Külön örömünkre szolgált a sok új információt adó, családi fotókból
összeállított „Évfordulók” című kamarakiállítás is. Móricz Lili szüle-
tésének 100. évfordulója tiszteletére nyílt meg ez a kiállítás. Meg-
emlékeztünk Móricz Virágról is, halálának 20. évfordulóján.
2015 az évfordulók éve a Móricz-családban, hiszen az unokák, déd-
unokák és ükunokák között is többen kerek születésnaposak ebben
az évben. Szeretettel gratulálunk nekik!
Köszönjük ezt a sok új ismerettel gazdagító, szép délutánt!

Kutas Laura magyartanár
Páliné Szappanos Zsuzsanna magyartanár, kulturális antropológus

Hajdu Helga úgy gondolta, hogy
Szentendrén a színes programok
városában: „rengeteg családos,
nagycsaládos él, akik talán szíve-
sen veszik, ha a sok megpróbálta-
tással járó szeptembert meg-
könnyíthetik egy jó kis ingyenes
családi programmal, ahol renge-
teg élmény, program várja a gyer-
mekeket.” Mindehhez támoga-
tást, szponzorakat is keresett, és
csodálatos, tartalmas rendez-
vényt szervezett a cég szentend-
rei telephelyén. Játszóház, lo-
vagolás, a MintaPinty gyerekze-
nekar előadása, Pócs Ági zenés,
interaktív mozgása, arcfestő és
kincskereső várta a gyerekeket és
szüleiket. A kicsik LEGO® és
DUPLO® kockákkal játszhattak,

zenebölcsis foglalkozáson vehet-
tek részt, rajzoltak, fényképez-
kedhettek a STAR WARS ikonikus
szereplőivel, és kipróbálhattak
számos játékot a bolt kínálatából.
Kóbor Edit a város nevében kö-
szöntötte a résztvevőket és Weö-
res Sándor Bóbitáját idézve a
helyszínre. A kedvenc gyerekvers-
ben: 
Bóbita, Bóbita épít,
hajnali ködfal a vára,
termeiben sok a vendég,
törpe király fia-lánya.
„Itt, a Liliputnál nem ködfalból
vannak a várak, hanem igazi szí-
nes sátrakban játszhatnak a helyi
családok fiai-lányai. Szentendre, a
színek városa, mondja a nyári
szlogenpályázat egyik nyertese,
itt ezt most valóban megvalósulni
látom” – mondta köszöntőjében.
A színes kínálat délutánig várta a
családokat, több százan jártak a
rendezvényen, ahol a programo-
kon túl nyeremények, ajándékok
is vártak a lelkesen játszó, éneklő,
táncoló gyerekekre.
A pozitív és jó kezdeményezések-
nek jó helye van a városban, szí-
vesen látjuk a folytatást.

Isten éltesse laci bácsit!

Gaján László Pilisszentkereszten született 1925. augusztus 1-jén. A het-
venes évek végén vett házat Szentendrén. Egy lánya, három unokája
és egy dédunokája van. Szakmája szerint férfiszabómester, de munkás
életének nagy részét a kereskedelemben töltötte. Laci bácsi nyugdí-
jasként is jó pár évig dolgozott, miközben gyümölcsfáit, szőlőjét gon-
dozta, emellett déligyümölcsökkel, méhekkel, nyulakkal, galambokkal
foglalkozott. Kilencvenedik születésnapja alkalmából Petricskó Zoltán
alpolgármester köszöntötte.
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Szüreti mulatság dallal,
tánccal és bállal
A felvonulás
Szeptember 19-én délután gyönyörű napsü-
tésben és vidám hangulatban indult a szüreti
menet az Orbán-kereszttől. A felvonulást lovas
lányok nyitották meg Horváth László vezeté-
sével, majd következtek a dalmát szőlőharan-
got vivő hölgyek, a hegybíró hintója, benne a
bíróné, jegyző és kisbíró, őket követték a hin-
tók, a szekerek, a civil társaságok és a nemze-
tiségek (horvát, szlovák, görög) képviselői, akik
dallal, tánccal mutatták be a kultúrájukat,
végül a sort lovasok zárták. A menet a Duna-
parti Művelődési Házhoz érkezett, ahol Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármester köszöntötte
a felvonulókat. Egy közös csárdás után kezde-
tét vette a táncos mulatság, a felvonuláson
résztvevőket estebéddel vendégelte meg az
Ipartestület és a Gyökerek. A napot a központi
konyha éttermében megrendezett szüreti bál
zárta.

Egy kis történelem
Az idei szüreti felvonulást a Szentendre Gyö-
kerei Hagyományőrző Baráti Társaság szer-
vezte a Kulturális Központ közreműködésével
és a Szentendréért Közalapítvány anyagi tá-
mogatásával. Boda Anikó, a baráti társaság el-
nöke lapunknak elmondta, hogy a mulatságot
mintegy három hónapig tartó előkészítő

munka előzte meg, de nagy örömöt jelentett a
számára, hogy mindenki rendkívül pozitívan
állt hozzá, lelkesen és örömmel mondtak igent
a felkérésre és vettek részt a felvonuláson.
„Célunk a korábbi szép hagyomány felelevení-
tése volt, és a továbbiakban is szeretnénk ezt
a hagyományt továbbvinni, ápolni és meg-
őrizni” – mondta Boda Anikó. „A 18-19. száza-
dig városunkban rendszeresek voltak ezek a
felvonulások, sőt a filoxéra-vész után is meg-

szervezték, de később betiltották. Az 50-es
évek végén két éven keresztül újra megren-
dezte a Szentendrei Legényegylet id. Czveiber
Feri bácsi irányításával, de megint betiltották.
Ezek után elevenítette fel a Szentendre Gyö-
kerei Hagyományőrző Baráti Társaság, és al-
kalomszerűen – 2006-ban, 2009-ben, majd
2011-ben – megrendeztük az önkormányzat
támogatásával.

lelkes közreműködők
Eredetileg az Altiszti Akadémia Rézfúvós 24
tagú együttese zenélt volna a felvonuláson, de
az együttes tagjait váratlanul a déli határra irá-
nyították. Ők nagyon segítőkészen átadták a
zenei anyagokat, így a baráti társaság egyik
tagja, Kazi László gondoskodott a zenei él-
ményről. „A jó hangulat ezen kívül a sok lelkes
közreműködőnek köszönhető: a Dézsma utcai
és a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub, illetve a
Szentendre Gyökerei HBT tagjai öltöztek be, a
Filibili Népdalkör, a szlovák Nefelejcs Népdal-
kör és az Ezüstfény Együttes dallal köszöntötte
a nézőket, Trombitás Titánia és tánccsoportja
néptánc-összeállítását, Pék László magyar nó-
taénekes előadását és a Welldance Spottánc
Egyesület vidám, színes táncprodukcióját nagy
tapssal köszönték meg a nézők. Ezúton is kö-
szönöm a segítséget minden szervezőnek és
résztvevőnek, külön kiemelve Dragon Józsefet
és csapatát, akik vállalták a gulyásleves elké-
szítését, és társaságunk hölgytagjainak a finom
süteményeket” – mondta a rendezvény fő-
szervezője, Boda Anikó.

Szüreti felvonulás egykor és ma

HOSSZÚ TÁVÚ,
BIZTOS MUNKALEHETŐSÉGGEL,
AZONNALI KEZDÉSSEL 

keresünk könnyű fizikai munkára, megbízható,
munkájára igényes férfi/női munkaerőt, 
egyedi betonburkolatokat készítő üzemünkbe.

Munkavégzés helye: 
Szentendre, Szentlászlói út 160.

További felvilágosítás hétköznap
8:00-17.00 között a 20/371-7269-es 
telefonszámon vagy a helyszínen.

www.kazaconcrete.com
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Miért pont a Csillagszemű?
• mert a néptáncot a gyermekek „ANYANYELVKÉNT” tanulják

• mert a kisgyermekek UTÁNZÁSSAL sajátítják el a táncot

• mert az oktatás a TIMÁR-MÓDSZER segítségével történik, amely a
néptánc világában azt jelenti, amit a KODÁLY-MÓDSZER a zenében

• ennek a módszernek a lényege, hogy MINÉL TÖBB GYERMEK MINÉL
KISEBB KORBAN ismerkedjen meg a még elevenen élő néptánc- és
népzene-hagyománnyal

• fontos, hogy a néptánc és a népzene ne csak a színpadi megjelení-
tés által és muzeális értékként, hanem mint MEGÉLT TAPASZTALAT
épüljön be a mindennapi életükbe

• mert a gyermekek egy nagyobb közösség, a CSILLAGSZEMŰEK kö-
zösségének tagjai, amely együttes 700 gyermeket foglalkoztat már
3 ÉVES KORTÓL

• mert a gyermekeknek évente több alkalommal van lehetőségük
SZÍNPADI FELLÉPÉSEKRE, amelyek sikerélményhez juttatják a gyer-
mekeket

Néptánc-oktatás ÓVODÁSOKNAK ÉS KISISKOLÁSOKNAK
minden kedden 16:30-tól a CASTRUM CENTER-ben
(Szentendre, Paprikabíró u. 21-23.)

A csoporthoz való csatlakozáshoz egész évben lehetőség van! Előze-
tes egyeztetés nélkül ki lehet próbálni, amikor a gyermek biztos
benne, hogy szeretne táncolni, csak akkor kerül sor a beiratkozásra. 

Mindenkit szeretettel várunk!

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

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

Ingyenes látás-ellenőrzés 
Márkázott szemüvegkeretek

50% kedvezménnyel

MÁTÉ FOTÓ OPTIKA
Szentendre, Sztaravodai út 54. 

Tel. 26/311-841
Nyitva: 

H-P: 9.00–17.00, Sz. 9.00–13.00
www.matefotooptika.hu

Október a látás hónapja!

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

Hirdessen nálunk!
Hirdetéseinkről kérdezze:
Németh Erika
06 20 260 4642
nemeth.erika@szentendre.hu

Keressen minket 
a Facebook-on is!
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Szentendrének I. osztályú férfi 
teniszcsapata van!

A 2015-ös Országos Tenisz Csapatbajnokság II. osztályában szereplő Du-
nakanyar Tenisz Klub Sportegyesület a hétvégén csoportját megnyerve,
jogot szerzett arra, hogy az OB I. osztályába való feljutásért megküzd-
jön a budapesti Metro RSC csapatával. A vasárnap Szentendrén leját-
szott találkozón a hazai csapat magabiztos győzelemmel 6/3 arányban
legyőzte riválisát, így a 2016-os csapatbajnoki idényt már a nyolc csa-
patos I. osztályban kezdheti meg a szentendrei férfi teniszcsapat.

Csapatunk a székesfehérvári Honvéd Szondi György SE-t, a budakalászi
BUTEC, a Fővárosi Vízművek, a kaposvásri TC és a szekszárdi Hahn TC-
t előzte meg csoportjában.

A csapat összeállítása: Szappanos Márton, Varga-Tóth Olivér, Sipos And-
rás, György Tamás, György Károly, Bónyai Gábor, dr. Nagy Viktor, Szabó
Zsolt, Eke László, Pintér Antal, Valentin Dominik, Balla Gábor és Bihar-
vári Péter.

ETKA JóGA
a Dunaparti Művelődési Házban

(Dunakorzó 11/A.)

Felnőtteknek: szerdánként 18.30-19.30
VEZETI: SZABÓ ÁGNES SZILVIA

ETKA JÓGA OKTATÓ
gszaboagnes@gmail.com

06-30-536-1030

Az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer lényege: visszaszerezni és meg-
őrizni a velünk született természetes képességeinket: a természe-
tes testtartást, a természetes légzést, mozgást és rugalmasságot.
Legyünk újra derűsek, egészségesek, kiegyensúlyozottak. A módszer
segítségével bárhol, bármikor tudjuk gyűjteni az erőnket, ott, ahol
éppen vagyunk. 
A módszer alkalmazása során javul: a légzés, a szív munkája, a vér-
keringés, a méregtelenítés gyorsasága, az agy vérellátása, az izmok,
ízületek mozgékonysága, a testtartás, a közérzet. Felébrednek ben-
nünk azok az öröklött egészséget megőrző, illetve öngyógyító me-
chanizmusok, amelyek mindig is a testi-lelki egészségünk legfőbb
őrzői voltak.
A módszer szülőanyja: Kártyikné Benke Etka, Etka Anyó, aki 55 évig
elhitte az orvostudománynak, hogy az ő betegsége gyógyíthatatlan.
Ekkor találkozott a jógával, majd a saját tapasztalatai, megfigyelé-
sei alapján egy teljesen új módszert hozott létre, amely még a mai
napig is alakul, újul. 
A foglalkozás felépítése: vannak benne légző, csavaró, hajlító,
nyújtó, álló, járó, egyensúlyozó, csonterősítő, keresztező, ülő, fekvő,
gyakorlatok és egy vezetett relaxáció. 



ADÁSVÉTEl
Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bé-
lyeggyűjteményeket, régi képeslapo-
kat, kitüntetéseket, jelvényeket. Tel.
(26) 385-387.

Eladó 5 darabos szekrénysor, 3 dara-
bos ülőgarnitúra. Tel. 06-20-579-
3619.

Magas áron vásárolok minden-
nemű régiséget, bútorokat (Kolo-
niált is), órákat, festményeket,
porcelánokat, kerámiákat, bron-
zokat, ezüstöket, kitüntetéseket,
érméket, szőnyegeket, csipkéket,
varrógépet, hanglemezeket, ha-
gyatékokat (!) díjtalan kiszállás-
sal, értékbecsléssel. Medveczky
Zsuzsanna, 06-20-365-1042.

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

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

ÁllAT
Kitűnő házőrző anyától született,
első oltással beoltott, 4 hónapos, ke-
verék snaucer középtermetű kan kis-
kutyák elvihetők. Még itt várja egy
elhagyott, kb. 6 hetes fekete fiúcica
is gazdiját, akit az udvarunkban talál-
tunk. Tel. 06-20-974-1063.

ÁllÁST KíNÁl
Szervizlakatost, villanyszerelőt kere-
sek. Tel. 06-30-931-0956.

Budapesti munkahelyre gyakorlott
lakatos, csőszerelő, hegesztő, víz-és
gázszerelő munkatársakat keresünk.

Jelentkezés e-mailben, önéletrajzzal:
viktor40@freemail.hu.

Szentendrén, forgalmas helyen lévő
üzletbe idegen nyelvet beszélő mun-
katársakat felveszünk. Jelentkezés:
macuka70@yahoo.com.

EGÉSzSÉG
Mozgásgyógyászat félárú nyitási ked-
vezményt hirdet, munkatársakat
fogad a csillaghegyi HÉV-megállónál.
Tell 06-20-257-8483.

KIADó lAKÁS
40 nm-es önálló lakás kiadó Pismány
déli oldalán, a  busz vonalán. Tel. 06
20-237-7777.

lAKÁS, INGATlAN
Szentendrén, a Füzesparkban 14
lakásos, téglaépítésű társasház
IV. emeletén (lift nincs) 54 nm-
es, 2 szobás, felújítandó, de akár
azonnal költözhető, erkélyes,
egyedi fűtésű, tehermentes
lakás tulajdonostól eladó. Irány-
ár: 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 szerint) 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.szivarvanytarsashaz.hu.

Pesten, az Árpád hídhoz közel szoba-
konyhás lakás eladó. Tel. 06-20-551-
0736.

OKTATÁS
Történelem, magyar korrepetálás,
érettségire felkészítés nagy gyakor-
lattal. Tel. 06-30-540-5639.

SzOlGÁlTATÁS
Szalagavatós ruhák kölcsönzése nagy
választékban lányoknak-fiúknak.
Cím: Szentendre, Kucsera F. u. 4/A.
Tel (26) 317-919, 06-20-924-9125.

Egyedi, színes bútorüvegek, 
tükrök, lámpák, üvegékszerek
készítését vállaljuk. Tel. 06-20-
317-6455, www.czirjak-glass.hu

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

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

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

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

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

üzlET
Szentendre szívében étterem kiadó.
Felszerelt konyhával, nagy belső ud-
varral, valamint pincehelyiséggel
rendelkezik, amely kiváló helyet
adhat boresteknek és rendezvények-
nek egyaránt. Ár megegyezés alap-
ján. Tel. 06-20-437-1153.

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

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

Szentendre belvárosában, a Dumtsa
Korzó sarokházában dongaboltoza-
tos, hangulatos, 95 nm-es pincehelyi-
ség kiadó. Ár: 280 000 Ft/hó. Infó:
szivarvany58@gmail.com.

70 nm-es helyiség kiadó a Paprika-
bíró utcában a 7 évig működött fog-
orvosi rendelő helyén. Tel.
06-20-971-3779.
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Minden, ami borostyán
FELVÁSÁRLÁS KéSZPénZbEn, MaGaS ÁROn!
Hozza el hozzánk borostyán-, korall ékszereit, bizsuit, majd mi
kiválogatjuk
Borostyánt 5000 Ft-tól akár 100 000 Ft-ért készpénzben

Ezen kívül magas árat fizetünk antik bútorokért, csillárokért, por-
celánokért, bronz tárgyakért, asztali-, fali- és márkás karórákért
(hibásért is), katonai eszközökért, háború előtti képeslapokért.
Kimagaslóan nagy árat fizetünk körpecsétes, eozinmázas Zsol-
nay-tárgyakért.
Fazon- és törtarany-ezüst felvásárlás legmagasabb napi áron
Arany 6000-tól akár 10 000 Ft-ig, ezüst 1000-től akár 5000 Ft/dkg
áron

Telefonon további információk: 06-20-800-5211

Megtalálhatóak vagyunk: október 12-én, hétfőn 9-től 15 óráig
a Dunaparti Művelődési Házban: Dunakorzó 11/A.

Anyakönyvi hírek

Augusztusban 
temetett elhunytak

Lázár Árpád élt 47 évet
Püspöki János élt 83 évet
Suller Tibor élt 56 évet
Varga László élt 84 évet
Újvári István Mátyás élt 64 évet
Horváth Béla Lászlóné élt 69 évet
Szalai Lászlóné élt 71 évet
Pataki Vincéné élt 92 évet
Schwender Andrea élt 41 évet
Mokos György élt 68 évet
Dr. Prokopp Lászlóné élt 75 évet
orosz Józsefné élt 70 évet
Vinke Béláné élt 49 évet
Kontra Magdolna élt 68 évet
Koschek Ferenc élt 65 évet
Kincses Istvánné élt 89 évet
Hajba Kálmán élt 60 évet
Mikó Tiborné élt 90 évet
Iván Sándor élt 88 évet
Holovits János élt 73 évet
Birkásné Tóth Mária élt 66 évet
Révész Endre élt 69 évet
Gyuricz Imréné élt 91 évet
Kőhalmi Sándor élt 67 évet

Szeptemberben 
temetett elhunytak
Kulcsár János Imre élt 76 évet
Hriczkó László élt 75 évet
Palotai István élt 59 évet
Kéri István élt 84 évet
Eserné Bencsik Éva élt 68 évet
Szabó Józsefné élt 78 évet
Simon József élt 56 évet
Maris Oliverné élt 93 évet
Gágyor József élt 78 évet
Dr. Marghescu Sándor élt 86 évet
Nyuli Sándor élt 95 évet
Neu József élt 80 évet
Ráb Tivadar élt 99 évet
Dr. Szigetvári Iván élt 73 évet
Szabó József élt 77 évet
Dombai Pál élt 56 évet
Bácsits István Miklósné élt 56 évet
Németh Józsefné élt 85 évet
Aszódi Albert élt 65 évet
Pénzes Ferencné élt 69 évet
Nagy Lajosné élt 71 évet
Dr. Darrai Sándor élt 67 évet
Bodnár Sándor élt 83 évet
Dr. Bertalan Ferencné élt 82 évet
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Egy 2015. július 1-jén hatályba lépett tör-
vény értelmében a 2013. január 1-jén állami
tulajdonba és önkormányzati fenntartásba
került megyei könyvtárak és megyei ható-
körű városi múzeumok által használt ingat-
lanok a fenntartó önkormányzatok
tulajdonába kerülhetnek. Szentendre eseté-
ben ilyen a Pest Megyei Könyvtár és a Fe-
renczy Múzeum által használt 29 ingatlan.
Az előző városvezetés azonban – tekintettel
az épületek rossz állapotára – nem élt a tu-
lajdonjog megszerzésének lehetőségével. A
képviselő-testület szeptemberi ülésén arról
döntött, az összes ingatlan térítésmentes
önkormányzati tulajdonba kerülését kezde-
ményezi az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény alapján a Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt-nél, mivel a kötelezően elvégzendő
vagyonkezeléssel az önkormányzatnak lé-
nyegében ugyanazokat a terheket és köte-
lezettségeket kell vállalnia, mintha
tulajdonos lenne. Vagyis a tulajdonszerzés-
sel többletfeladatok nem keletkeznek, a va-
gyongyarapodás viszont jelentős: több
milliárd forintos vagyon kerül önkormány-
zati tulajdonba.
Az állami vagyonról szóló törvény értelmé-
ben az ingatlanok tulajdonjogát az önkor-
mányzat a terhekkel együtt szerzi meg, csak
a kötelező közfeladat ellátására használ-
hatja, és az ingatlanokon 15 évig elidegení-
tési tilalom áll fenn. Az ingatlanok
tulajdonba vételével az önkormányzat va-
gyona az ingatlanok átvételkori értékével
növekszik.

Az érintett ingatlanok: a Pest Megyei Könyv-
tár (PMK, Pátriárka u. 7.); a Ferenczy Mú-
zeum (Pajor-kúria); a múzeum intézményei:
Ámos Imre – Anna Margit Kiállítás (Bogdá-
nyi u. 10.); a Barcsay Jenő Kiállítás (Dumtsa
Jenő u. 10.); a Czóbel Béla Kiállítás és az Ilos-
vai Varga István Állandó Kiállítás a Templom
téren; Kmetty János és Kerényi Jenő Kiállí-
tása a Fő téren. Kovács Margit Kerámia Kiál-
lítása (Vastagh György u. 1.); a
Népművészetek Háza (Rákóczi F. u. 1.); a
Római Kőtár (Vaczek-villa, Dunakanyar krt.
1.); a Szentendrei Képtár, a Vajda Lajos Em-
lékkiállítás (Hunyadi u. 1.), valamint a Fe-

renczy Múzeum Dézsma utcai és Dunaka-
nyar körúti raktára; a Castrum Műhely és a
Római Várkert.
A szentendrei ingatlanokon kívül vannak a
változásban érintett nem szentendrei épü-
letek is, melyek a Ferenczy Múzeumhoz tar-
toznak, pl. Gödöllőn, Verőcén, Zebe-
gényben, vagy a fővárosban is.
A szeptemberi testületi döntés nyomán az
önkormányzat a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-
hez fordul az ingyenes tulajdonba adás iránti
kérelemmel, melyről a kormány dönt. A fo-
lyamat néhány hónapot vesz igénybe, dön-
tés legkorábban az év végére várható.

Állami ingatlanok, helyi intézmények: vagyonkezelői jog 
helyett tulajdonjog
Több milliárdos vagyonnal és pénzben nem kifejezhető eszmei, kulturális értékekkel gyarapszik Szentendre, miután az 
önkormányzat a város intézményei által használt, állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba vételét kezdeményezi. 
Az érintett ingatlanok között van a Pajor-kúria és a Ferenczy Múzeum számos más épülete, a szerb kereskedőház és a Pest Me-
gyei Könyvtár is.

Befejeződött a Járási Hivatal korszerűsítése
Elkészült a Szentendrei Járási Hivatal Dózsa György út 8. szám alatti épületének
energiahatékonysági fejlesztése. A külső felújítás eredményeképpen olcsóbban mű-
ködtethető az irodakomplexum, és az ügyfeleket modernebb, kulturáltabb hivatal
fogadja Szentendrén – hangsúlyozta Tarnai Richárd kormánymegbízott.

A kormányhivatal fontosnak tartja a környezet védelmét és a megújuló energiaforrások
használatát, mely a projekt tervezésekor is elsődleges szempont volt. Tarnai Richárd hoz-
zátette, a felújítás céljaként az épület energetikai felújítása, korszerűsítése került a közép-
pontba, melynek eredményeként csökkenthető az épület energiafelhasználása, így a
fenntartási költsége és a környezeti terhelése is.
A beruházás keretében korszerűsítették a világítási rendszert, mely során az elavult világí-
tótestek helyett modern, energiatakarékos lámpatesteket építettek be. Megtörtént a külső
nyílászárók cseréje, a határoló falak, födémek és a tető hőszigetelése. Kiépítettek egy hő-
visszanyerős szellőztető rendszert is, és a fűtőtestek energiafelhasználása a termosztatikus
szelepek segítségével vált gazdaságosabbá.
A 323 millió forintos fejlesztés forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társ-
finanszírozásban biztosította.


