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A kulturális vezetés egy éve

Szentendrén már egy éve alpolgármestere van a kultúra ügyének, az új városvezetés magas szintre emelte a kulturális-közművelődési feladatok irányítását. Az elmúlt egy év tapasztalatairól, tervekről, azok megvalósításáról Gyürk
Dorottya alpolgármestert kérdeztük.
3. oldal

Új panaszkezelő rendszer az ügyfélszolgálatnál

Új, integrált panaszkezelő rendszerbe rögzítik a beérkező jelzéseket a Szentendre Városi Ügyfélszolgálatnál, amielyben nyomon követhető a problémák
teljes útja a jelzéstől a megoldásig. A Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. is a rendszerből nyert információk alapján reagál a lakossági bejelentésekre, és ide töltik fel az intézkedés során készült dokumentumokat. Az újítástól gyorsabb,
hatékonyabb és követhetőbb panaszkezelést vár a városvezetés.
2. oldal

Megújult a Bimbó utcai óvoda

Befejeződött a Bimbó utcai tagóvoda energiahatékony felújítása. Az EU-s Concerto Program keretében megtörtént az ablakcsere, a hőszigetelés, napelemek kerültek az épületre. Az energetikai korszerűsítés mellett a projekt eleme
volt innovatív megoldások – klímafal, zöldfal – kialakítása. Az átadásra és az
óvoda 35. évfordulójának megünneplésére október 19-én 16 órakor kerül sor.
A városban több beruházás befejezése ért a ﬁnisbe, a városvezetők helyszíni
bejárást tartottak a fejlesztéseknél.
5. oldal

Tilos a kerti égetés!

Az őszi kerti munkák idején aktuális kérdés, hogy az összegyűlt lomboktól, galylyaktól hogyan szabaduljunk meg. Már több alkalommal felhívtuk a ﬁgyelmet
arra a rendeletre, amely tavasztól őszig tiltja a tűzgyújtást ingatlanunkon belül.
A korábbi rendelet november 1-jétől feloldaná ugyan a zöldhulladék-égetést,
de a képviselő-testület október 8-i ülésén módosultak a szabályok, és az üdülőterületek egy részét kivéve tiltja az égetést.
11. oldal
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VÁROS

SOS

104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

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

107 Rendőrség (26) 502 400
Belváros: Koós Ervin r. főtörzszászlós
(koose@pest.police.hu)
Pismány: Horváth Tamás r. törzsőrmester
(HorvathTamas@pest.police.hu)
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós
(GatiL@pest.police.hu)
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós
(AntaliczF@pest.police.hu)
Püspökmajori lakótelep: Király Gergő r. főtörzsőrmester
(KiralyG@pest.police.hu)
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
8:00-20:00
Hétfő
K-Sz-Cs
8:00-16:00
8:00-13:00
Péntek
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: Bükköspart 27., tel.: 26-312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet:
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 Gyógyszertár 8-16-ig nyitva. Utána ügyeletes szombat reggel 7
óráig, a többi gyógyszertár zárva.
Vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13-ig, kivéve nov. 1.
Szentendre, Sas u. 10. T: 312-825
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig, kivéve november 1.
Szentendre, Kálvária u. 33. T: 787-796
November 1-jén a Napvirág csepp Gyógyszertár 7-16-ig
nyitva, utána ügyeletes hétfő reggel 7 óráig, a többi
gyógyszertár zárva.
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes
Október 25. Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u. 11. T: 505-779
November 1. Napvirág csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy. u. 20. Lidl mellett. T: 319-354
November 8. Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4. T: 310-868
November 15. Vasvári Patika
Szentendre, Sas u. 10. T: 312-825
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

Új, hatékony panaszkezelő
rendszer a Városi
Ügyfélszolgálatnál

Új, integrált panaszkezelő rendszerbe rögzítik a beérkező jelzéseket a Szentendre
Városi Ügyfélszolgálatnál, amelyben nyomon követhető a problémák teljes útja a
jelzéstől a megoldásig. A Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. is a rendszerből nyert
információk alapján reagál a lakossági bejelentésekre, és ide töltik fel az intézkedés
során készült dokumentumokat. Az újítástól gyorsabb, hatékonyabb és követhetőbb panaszkezelést vár a városvezetés.
Szentendrén a Városi Ügyfélszolgálat jelenti a
közvetlen kapcsolatot a városvezetés és a lakosság között. Itt intézhetik mindennapos
ügyeiket a helyi polgárok, és itt jelezhetik a
város irányításával kapcsolatos észrevételeiket is. Az ügyfélszolgálati iroda Szentendre
egyik legfrekventáltabb helyén, városi, ugyanakkor zöld környezetben található. Megközelítése járművel és gyalogosan is egyszerű. Az
ügyfélszolgálat 5-10 perc sétára van a legközelebbi tömegközlekedési csomóponttól, a
HÉV- és a Volánbuszállomástól.
A Városi Ügyfélszolgálaton intézhető ügyek:

• Távhő- és hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek
• Távhő- és hulladékgazdálkodással kapcsolatos tartozáskezelés
• - Parkolási ügyek
• VSZN Zrt. pénztár
• Közterület-fenntartással kapcsolatos bejelentések
• Köztisztasági és hulladékgazdálkodási bejelentések
• Városüzemeltetéssel kapcsolatos bejelentések
• Önkormányzati Vagyongazdálkodási Irodával együttműködésben:
• önkormányzati ingatlanok karbantartási igényeinek bejelentése
• kiadó és bérelhető ingatlanokról tájékoztatás
• kiadó ingatlanok pályázati anyagának kezelése
• lakásigény-bejelentés formanyomtatványon, adategyeztetés már beadott lakásigényeknél
• jövedelemigazolások, adó- és közműtartozás
igazolások leadása
• lakásbejelentési kérelem
• szerződéshosszabbítási igény bejelentése
• részletfizetési kérelem bejelentése
• Behajtási és parkolási engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés
• Iktatott dokumentumok leadása
• Önkormányzati felelősségi kárral kapcsolatos bejelentések, ügyintézés
• A várossal kapcsolatos bárminemű bejelentés, kérés, észrevétel kezelése (idetartozik a
más szolgáltatók által kezelt műszaki létesítményekkel, utakkal kapcsolatos bejelentések
is (pl.: DMRV Zrt., ELMŰ, Közútkezelő stb.)
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Az új telefonfejlesztésnek köszönhetően a teljes polgármesteri hivatal telefonos forgalma is
a Városi Ügyfélszolgálaton keresztül zajlik,
ezzel is segítve a lakossági ügyintézést.
Hatósági ügyintézések:
• behajtási és közterület-foglalási engedélyekkel kapcsolatos ügyintézések
• szakterületeknek továbbítandó, vagy közvetítendő dokumentumok kezelése

Külső szolgáltató által:
• Egészségbiztosítási pénztári ügyintézés, korlátozott időtartamban és témában, kedden
és csütörtökön 16-18 óráig
• Kizárólagosan az alábbi ügyintézésre van lehetőség
• TAJ kártya
• EU kártya
• Pénzbeli ellátások átvétele
A Városi Ügyfélszolgálat az alábbi időpontokban áll az ügyfelek rendelkezésére:
Hétfő
8.00 – 20.00
Kedd
8.00 – 16.00
Szerda
8.00 – 16.00
Csütörtök
8.00 – 16.00
Péntek
8.00 – 13.00

Az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége:
ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Telefonon: 26/300-407-es telefonszámon

A Városi Ügyfélszolgálat az irodába beérkező
bejelentéseket egy nemrég bevezetett integrált panaszkezelő rendszerbe rögzíti, amiben
nyomon követhető a problémák teljes útja a
jelzéstől egészen megoldásig.
E rendszerből nyert információkkal szervezi a
lakossági bejelentésekkel kapcsolatos teendőit a Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. is, és
ide töltik fel ők is az esetek kezelése során keletkezett dokumentumokat.
Munkájukat nagyban megkönnyíti a programból nyerhető térképes megjelenítési forma,
mely a helyszínek beazonosítása mellett, szükség szerint a kapcsolódó forgalomszervezési
feladatok ellátásában is segít.
Az új rendszer bevezetésétől, július 1-jétől
október 14-ig 267 lakossági bejelentést regisztráltak az ügyfélszolgálatnál. Ezek szakfeladatok szerinti megoszlása %-os arányban:
Védműfenntartás 4%
Utak üzemeltetése és fenntartása 63%
Parkfenntartás 21%
Közterület-fenntartás 12%
A tapasztalatok szerint a programozott válaszadásnak és a szakfeladatok kiosztásának köszönhetően felgyorsult az ügymenet, csökkent
az az időtartam, amíg a tényleges felelőshöz
kerül a bejelentett probléma.
Az ügyfélszolgálat és a szakfelelősök közötti
kommunikáció, az utókövetés egyszerűsödött,
az ügymenet átláthatóbbá vált, az elvégzett
munka utáni válaszadás felgyorsult.
Jövőbeni cél, hogy egy megújult honlapon keresztül az ügyfelek is nyomon követhessék
saját bejelentéseiket. Ennek érdekében már
megkezdték a szükséges fejlesztések összehangolását, amelynek eredményeképpen az
önkormányzat még korszerűbb ügyintézéssel
szolgálhatná a lakosság érdekeit.
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A LAP TÉMÁJA

Folytonosság, eredetiség, szentendreiség
– a kulturális vezetés egy éve
Szentendrén már egy éve alpolgármestere
van a kultúra ügyének, az új városvezetés
magas szintre emelte a kulturális-közművelődési feladatok irányítását. Az elmúlt
egy év tapasztalatairól, tervekről, azok
megvalósításáról Gyürk Dorottya alpolgármestert kérdeztük.
• Hogyan összegezné az első év tapasztalatait?

Szentendre virágzó, ám kissé kaotikus kulturális életében a kulturális vezetés szerepe az
iránymutatás, harmonizálás, összhangteremtés. Szerettük volna megerősíteni a szentendreiséget, azt a sajátos arculatot, ami a város
sokszínű kulturális, művészeti életéből rajzolódik ki. Fontos cél volt, hogy a meglévő, részben egymást fedő, vagy akarva-akaratlanul is
egymásra szervezett programok közül azok
nyerjenek megerősítést, amelyek a városhoz
tematikájukban, hangulatukban, hagyományaikban, arculatukban kötődnek, akár olyan
áron is, hogy más programokat meg elengedünk. Markáns, egyedi arculatot akarunk adni
Szentendrének, megkülönböztetve a Dunakanyar más településeitől.

• Ön egyike a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány elindítóinak, mely a szentendrei
képzőművészet népszerűsítését, az alkotó- művészek támogatását tűzte ki céljául. Hogyan tudja hasznosítani munkájában az itt szerzett tapasztalatokat?

A Lakástárlatot Musza Györgyivel és Balogh
Zsuzsával hoztuk létre, azt gondolom, művészetpártoló műkedvelőből az itt végzett
munka avatott szakpolitikussá. Természetesen, amint kineveztek, formálisan is kiváltam
az alapítványból. A Lakástárlatban szerzett tapasztalatok nélkül viszont valószínűleg el sem
mertem volna vállalni a kulturális alpolgármesterséggel járó feladatokat és felelősséget.
Az alapítványi munkával töltött három év
adott annyi muníciót és tapasztalatot, amivel
úgy éreztem, belevághatok. Ez adott lehetőséget, hogy megismerjem a művészeket, a
galériásokat, a múzeum és a MANK szakembereit, kiváló munkakapcsolatokat építettem
ki a helyi művészeti és kulturális élet számos
szereplőjével.

• Mivel, hogyan kezdte elképzelései megvalósítását?

Azt rögtön láttam, hogy a kulturális intézményhálózatban működési struktúraváltásra
van szükség. A stratégiaalkotás fontos eleme
lett a proﬁltisztítás, ez képezte a munka gyakorlati részének alapját is. A proﬁltisztítás,
mely az elmúlt évben részben meg is valósult,
azt jelenti, hogy a város kulturális intézményei
jól elkülönített és meghatározott feladatköröket lássanak el, ne legyenek tisztázatlan felelősségű, sem közös ellátású, s épp ezért
gazdátlan területek.
A képzőművészeti programok koordinálását

például teljes egészében átvette a Ferenczy
Múzeum. Az intézmény új vezetőjének (Gulyás Gábor 2015 májusa óta a múzeum igazgatója – a Szerk.) szívügye a kortárs képzőművészet, így ma már nem csak a kiállítások,
de a kapcsolódó fesztiválok, egyéb ide kötődő
rendezvények is a múzeum szervezésében valósulnak meg.
Ugyanakkor mostantól kizárólag turisztikai
feladatokat lát el a Szentendre és Térsége
Turisztikai Desztináció Menedzsment Nonproﬁt Kft. A társaság egyik sikeres projektje a
Dumtsa Korzó, melyet a TDM a helyi vállalkozókkal közösen szervez és bonyolít le, s amely
nyár végi programjaival látható eredményeket
ért el a turisztikai szezon meghosszabbításában. Novembertől a TDM új vezetést kap,
mert az ügyvezető igazgató határozott idejű
szerződése lejár, a proﬁltisztítás tehát szerencsésen egybeesik a társaság belső megújulásával.
A proﬁltisztítás része, hogy a Pest Megyei
Könyvtár színháztermével ma már a Kulturális
Kft. rendelkezik, ők szervezik az ottani programokat, illetve adják ki külsős produkcióknak a
termet, mindehhez náluk rendelkezésre áll a
humán erőforrás, a szakértelem.
A Kulturális Kft. szerepe sokrétű, szervezi és lebonyolítja a város nagyrendezvényeit, működteti a művelődési házat, benne klubokkal,
szakkörökkel, művészeti csoportokkal, hozzájuk tartozik a P’Art Mozi, a Teátrum, kiadja a
városi lapot. Munkájukban a hangsúly a közművelődésen van. Fontos tudni, hogy az önkormányzati tulajdonú Kulturális Központ
közművelődési megállapodás alapján közszolgáltatási feladatokat lát el a városban, s mint
ilyen, szorosan önkormányzati irányítás alatt
működik, a kulturális vezetés programját valósítja meg. A konkrét programok kiválasztása
szempontjából kivételt képez az idényjelleggel, a nyári időszakban működő Szentendrei
Teátrum, mely az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról szóló törvény hatálya alá
tartozik, esetében a program összeállításába
nem szólunk bele. Ugyanakkor az önkormányzat, mint fenntartó elvárja a színház kiegyensúlyozott, megbízható gazdasági működtetését és a közönségbázis továbbépítését.

• A Szentendrei Teátrum idén nem anynyira a programjai, mint a nagy visszhangot kiváltó vezetőváltás miatt került a
napi hírekbe.

A városvezetés pályázatot ír ki a Teátrum vezetését is ellátó ügyvezetői tisztségre, melyre
nem csupán egy jó művészeti vezetőt, hanem
egy személyben menedzser típusú vezetőt is
keresünk. Az önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy külső források bevonása nélkül biztosítsa az intézmény működtetését. A
Kulturális Kft.-nek olyan vezetőre van szüksége, aki hatékonyan kutat fel és von be külső
forrásokat, és minden lehetséges szakmai fórumon képviseli az intézmény – és ezen keresztül a város – érdekeit, aki sikeres
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lobbitevékenységet folytat. Nincs keret két pozíció – egy művészeti és egy gazdasági vezetői
– fenntartására, olyan emberre van szükség,
aki mindkét feladatkört hatékonyan el tudja
látni. Ugyanakkor le kell szögezni, hogy a
Kulturális Kft. az önkormányzat kizárólagos tulajdonú cége, elsősorban közművelődési feladatokat lát el az önkormányzattal fennálló
szerződés alapján, a kulturális vezetés irányításával.
Amellett, hogy teret ad kísérletező művészeti
alkotásoknak, feladatai közé tartozik a város
hagyományainak életben tartása, új tartalommal való megtöltése, a polgárok minél szélesebb körben való bevonása a város kulturális
életébe. Ezt szolgálja az a célkitűzés is, hogy
minden fesztiválunk eredeti, sajátos arculatot
kapjon. Az Ister Napok például a Duna-gondolat köré szerveződik, a gyertyaúsztatás régi,
kedvelt, ám az utóbbi években kissé feledésbe
merülő hagyományára épít. Ezt idén új színnel
gazdagította a nemzetiségi csoportok bemutatkozása.
A Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva szintén sajátosan szentendrei fesztivál, melyben a helyi
boltosok, művészek, civilek mutathatják meg
magukat, alkotóműhelyeiket és alkotásaikat,
annyira a helyi értékekre koncentrál, hogy a
kísérő programokat is helyi művészek, művészeti csoportok adják.

• A nagyrendezvények, fesztiválok valóban markánsan szentendrei arcukat mutatják. Miben mutatkozik meg a hétköznapokban a kulturális vezetés munkája,
végigsétálva a városon melyek azok az
Önhöz köthető, kézzelfogható, látható
dolgok, amelyekkel bárki nap mint nap
találkozhat?

Szentendrén, a művészetek városában fontos,
hogy a köztereken megjelenő művészet igé-
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helyszínen korábban kiállító művészekkel
egyetértésben indítsunk új vizuális projektet.
Az eredeti koncepciónak megfelelően a posta
előtti tér – mely a projekt kapcsán reményeim
szerint nevet is kaphat – egy vizuális projekthelyszínné válik. A művészeti projektet itt is
kertépítészeti, térrendezési munka előzi majd
meg. A művészet ideje – és helye címmel nyilvános pályázatot írt ki a Ferenczy Múzeum
köztéri művek létrehozására és Szentendrén
való időszaki kiállítására. A zsűri országos szaktekintélyekből áll, melyben a Vajda Lajos
Stúdió is részt vesz, ők képviselik a folyamatosságot a korábbi szabadtéri szoborkiállítás
és a mostani projekt között.

• Mi lesz a sorsa a téren korábban kiállított szobroknak?

A szobrokat a város a Vajda Lajos Stúdió közreműködésével felújíttatja, és az alkotókkal
közösen kiválasztott új helyszíneken állíttatja
fel.

• Milyen programokkal szólította meg a
városvezetés a ﬁatalokat?

EfZámbó István és Deim Pál képzőművészek

nyesen legyen bemutatva, köztéri szobraink
állagmegóvásáról gondoskodjunk, és azok környezete is rendezett legyen.
Ahhoz, hogy ehhez a munkához érdemben
hozzá tudjunk kezdeni, először tudnunk kellett, hogy mink van. Ezért első lépésben létrehoztam az országos tekintélyű szakemberekből álló Szobortanácsot, akik kérésemre
elkészítették a város szoborkataszterét. A köztéri alkotások katasztere adja majd a szakmaitudományos hátterét a jövőbeni köztéri
projekteknek is.
A szentendrei közönség bizonyára észrevette,
hogy több tucatnyi szobrot megtisztítottunk,
többnek a posztamensét helyreállítottuk, számos köztéri alkotás környékét kertészetileg
rendeztünk. Ezt a munkát szisztematikusan
folytatjuk a jövőben is.
A Szoborbizottsággal megkezdett munka elsőként egy emblematikus helyszínen, a posta
előtti téren mutatkozik meg majd igazán látványosan. Itt döntő szempont volt, hogy a

Az idén is nagy érdeklődés mellett zajlottak az
Elevenkert programjai, melyeket a műfaji sokszínűség jellemzett. A fellépők között voltak
igazi nagyágyúk, nemzetközi szereplők, de ﬁatal együttesek is bemutatkozási lehetőséget
kaptak. A program egyébként az őszi-téli szezonban is folytatódik.
A szentendrei iskolák ifjúsága számára helytörténeti vetélkedőt szerveztünk. A rendezvény célja, hogy a versenyben résztvevő
diákok élményt nyújtó feladatokon keresztül
alaposabban megismerjék Szentendre gazdag
örökségét, ezáltal is erősítve lakhelyükhöz való
kötődésüket és ragaszkodásukat.
A vetélkedőt ősszel és tavasszal, három-három
fordulóban rendezzük meg. Minden alkalomnak van egy központi témája, amivel a résztvevők részletesebben foglalkoznak. A hatodik,
befejező eseményen a tanulók gálaműsor keretében adnak majd számot az elsajátított ismeretekről.
Sikerrel mozgatta meg a gyerekeket – óvodásokat, általános és középiskolásokat egyaránt
– a Föld napja alkalmából megrendezett Madarak jönnek, madarak mennek című rendezvényünk. Felhívásunkra több mint 200
alkotótól 400 műalkotás érkezett be, melyek
megtöltötték a MűvészetMalom középső szár-

Szeniorok képzése Szentendrén

A Zsigmond Király Főiskola és a Szentendrei Önkormányzat közös szenior-képzése ősszel immár a hetedik félévét kezdte el az Aranykor Központban. Ahogy dr. Jászberényi József, a képzés szervezője elmondta:
ősszel 13 tanfolyam indult el, köztük olyan egzotikus témák is, mint a
Jóga vagy a Geopolitika. A hallgatók létszáma pedig megközelíti a 100
főt. Egyúttal jelezte, hogy a programok folytatódnak, őszre nagyon gazdag kínálattal várják az érdeklődőket.
A hallgatók kérésére november 2-án, hétfőtől, 10:30-tól elindul a városunkban lakó Máté Erika Asztrológia-tanfolyama, illetve november
23-ától, 15:20-tól indul Lévai István tanár úr 3. szintű számítástechnikainternet kurzusa, amelyet elsősorban azoknak ajánl, akik a két első szintet már kijárták. Mindkét tanfolyamra a tandíj egységesen 10 000
forint/fő, amely már tartalmazza az ÁFÁ-t is, és semmilyen egyéb, járulékos költség nincsen.
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nyát. Az esemény fényét növelték a Zeneiskola ütős tanszakának diákjai, akik ez alkalomból újrahasznosított anyagokból készült
alkalmi hangszereiken adtak felejthetetlen
koncertet. Ez a projekt jól példázza azt is, hogy
bár az iskolák szervezetileg nem tartoznak már
az önkormányzathoz, mi mégis kiemelten fontosnak tartjuk, hogy jó kapcsolatot ápoljunk
velük. A hagyományteremtő szándékkal életre
hívott Föld napi rendezvénnyel és a teljes évet
felölelő helytörténeti vetélkedővel, valamint a
nyár elejére tervezett, iskolák közötti sárkánykenu verseny megrendezésével, az önkormányzat minőségileg új szintre kívánja emelni
az iskolákkal való kapcsolatát.

• Nem beszéltünk még a zenéről.

E műfajnál is a szentendreiségre helyezzük a
hangsúlyt. Felvettük a kapcsolatot a Söndörgő
Együttessel, akikkel egy balkáni-világzenei
fesztivál létrehozásán dolgozunk. Ez még szó
szerint a jövő zenéje, de nagy reményeket fűzünk hozzá.

• Végül mit ajánl a kulturális választékból
a következő napokra, hetekre?

Most tudatosan egyetlen közelgő programot
ajánlok mindenki ﬁgyelmébe. Az önkormányzat október 25-re jótékonysági koncertet hirdetett a könyvtár színháztermébe a Söndörgő
együttessel a kárpátaljai Beregszász-Bulcsú javára. Arra kérek mindenkit, jöjjön el, jelenlétével támogassa nehéz helyzetbe került
nemzettársainkat.
Az együttes 20 éves jubileumi évének koronájaként az elmúlt 5-6 év koncertfelvételeiből
válogatott 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 szentendrei koncert tehát ünnepi lesz abból a szempontból is, hogy ezt a lemezt elsőként itt nyújtják át a közönségnek. A koncertre a Söndörgő
meghívta az október 21-én megrendezésre kerülő Word Music Expo külföldi vendégeit is,
barátokat, zenészeket, zenei szakembereket,
szervezőket Kanadából, az USÁ-ból, Franciaországból, Angliából. Szeretnék, ha vendégeik
megismernék városunkat, azt a vidéket, melynek népzenei hagyományait gondozzák.
T. J.

A tanfolyamokra jelentkezni lehet hétfőn-szerdán-pénteken, 15 és 17
óra között az Aranykor Központ irodájában (Dunakorzó 18.), illetve a
tanárnál, személyesen, a tanfolyam első alkalmán. Amennyiben az
ügyeleti idő nem megfelelő, a 06 30 692 47 46-os számon egyeztethető
a ﬁzetés időpontja.

A tanfolyamokon túl előadásokkal is jelentkezik ősszel az Aranykor Központ: dr. Szabóné Deák Ildikó gyógyszerész november 9-én, hétfőn 16
órától Gyógyszerek a mindennapokban címmel előadást tart az Aranykor Központ előadótermében. Belépődíj: 500 Ft. Ugyanezen a napon,
18 órától, ugyanott dr. Jászberényi József művészettörténész tart előadást Az absztrakt művészet kialakulása címmel. Belépődíj: 500 Ft.
A Szeniorok Szentendrei Akadémiája (SZESZA) ingyenes előadásai is
folytatódnak a Városháza dísztermében. Október 28-án, szerdán 15
órától dr. Soós Andrea Klára beszél arról, hogy mire ügyeljünk az internet használatánál. Mindkét előadás előtt fél órával a városi rendőrség
ad tájékoztatást aktuális kérdésekről-témákról.

2015. október 19.
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Helyszínbejárás a városi fejlesztéseknél

Folyamatban lévő és tervezett fejlesztések
helyszíneit, épülő utakat, óvodákat
látogatott meg Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Török Balázs városfejlesztési
alpolgármester és Kolozs János városi főmérnök.

Rügy utca
A helyszínbejárás az 1+1-es konstrukcióban
felújított Rügy utcával indult, itt 130 méter
utat aszfaltoztak le a helyi lakók kezdeményezésére, az önkormányzat 50%-os, 3 762 375
Ft-os támogatásával. A beruházás keretében
készült el az utca elején a jobboldali támfal is.
Egres utcai óvoda
A következő helyszín az Egres utcai óvoda volt,
melynek átadása az év végére várható. Itt az
épület és környezete viszonyáról, az épülő parkolókról, játszótérről, az óvoda belső tagolásáról és a közlekedési viszonyokról tájékozódott a polgármester és az alpolgármester.
Megnézték a készülő fogadóteret, a csoportszobákat, szociális helyiségeket. A városvezetők az Egres úti óvoda építéséhez kapcsolódó,
tervezett útfejlesztések nyomvonalát is bejárták. A környék infrastrukturális fejlesztése a
következő év egyik legnagyobb, egészében önkormányzati ﬁnanszírozású beruházása lesz.
Ennek keretében a várhatóan megnövekedő
forgalom miatt itt új hidat is épít az önkormányzat.

Pataksor utca
A Pataksor utcában szintén 1+1-es útfelújítást
tekintett meg Verseghi-Nagy Miklós és Török
Balázs. Itt 75 méter hosszan több mint 800
ezer Ft támogatással aszfaltozták le az utat a
lakosság és az önkormányzat összefogásával.
Bimbó utcai óvoda
A Bimbó utcai óvoda ez év októberében ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. Ez alkalomból adják át a Concerto Program keretében
37 millió 719 ezer Ft-ból megújult épületet. A
beruházás keretében teljes energetikai korszerűsítés történt. Emellett 5 m2/kW teljesítményű napelemrendszer is kiépítésre került.
Hulladékátrakó
A városvezetők a fejlesztések helyszíni bejárását az épülő hulladékátrakónál fejezték be. A
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás három megye 79 önkormányzatának részvételével jött létre, melynek
kiemelt projektje a hulladékgazdálkodás korszerűsítése, a környezetterhelés csökkentése
érdekében a hasznosított hulladék mennyiségének növelése. A több mint 15 milliárd Ft támogatást elnyert projekt része a Szentendrén,
az Ipar utcában megvalósuló hulladékátrakó és
hulladékudvar. A Szentendre Önkormányzata
által használatba adott ingatlanon 2015 év végéig elkészül a korszerű, zárt rendszerű hulladékátrakó, ami a járás településein keletkező
hulladékok tömörítését, illetve azok hulladékfeldolgozóba történő szállítását biztosítja majd.

Megújult a Bimbó
utcai óvoda

Befejeződött a Bimbó utcai tagóvoda
energiahatékony felújítása

Az EU-s Concerto Program keretében megtörtént az ablakcsere, a hőszigetelés, napelemek
kerültek az épületre. Az energetikai korszerűsítés mellett a projekt eleme volt innovatív
megoldások – klímafal, zöldfal – kialakítása.
Az átadásra és az óvoda 35. évfordulójának
megünneplésére október 19-én 16 órakor
kerül sor.
Köszöntő beszédet mond Verseghi-Nagy Miklós polgármester. Műsort ad Enyedi Ágnes Junior Príma díjas népdalénekes és a Bimbó úti
óvodások, valamint az óvoda dolgozói.

(Lapunk legközelebbi számában, november 9én részletesen beszámolunk a felújított intézményről.)

PÁLyÁZAT

„TALENTuM” PÁLyÁZAT
– meghosszabbították a határidőt

A képviselő-testület Jóléti Bizottsága úgy
döntött, hogy a „Talentum”
Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj pályázat
benyújtásának határidejét november 15-ig
meghosszabbítja.
„Talentum” Szentendre Jövőjéért
Ösztöndíj azon kiemelkedően tehetséges,
nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és első diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy
egyetemi hallgatóknak adható, akiknek
Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van, ha megfelelnek az
alábbi feltételeknek:
- a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával igazolja, hogy a rendelet 2. §
(2) a) pontja szerint számított átlaga 5.0,
- a nappali tagozaton az első diplomája
megszerzése érdekében tanulmányokat
folytató főiskolai, vagy egyetemi hallgató a
rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározottak szerint az előző két félév
teljesítménye alapján számított kreditátlaga eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi eredménye meghaladja a szakos
évfolyamátlag 1,5-szeres értékét.

A középiskolás pályázónak pályázni
leghamarabb az első tanév végi, a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak
az első tanév két félévének eredményével
lehet, melyhez csatolni kell a következő
mellékleteket:
1. a tanulmányok folytatásának igazolását,
a jogviszony igazolását,
2. szentendrei lakcímének igazolását,
3. tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot (amennyiben a felsőoktatási
hallgató két félév teljesítménye alapján
számított kreditátlaga nem éri el a 4,5-ös
szintet, a minimum 56 kredit teljesítése
mellett, csatolni kell az intézmény által
kiállított igazolást az előző két félév szakos
évfolyamátlagáról),
4. a pályázó tanulmányi munkájára,
kiemelt érdeklődési területeire, illetve
tanulmányi elképzeléseire is kiterjedő
részletes életrajzot,
5. a pályázó elképzeléseit arról, hogy
milyen módon kívánja tanulmányai során
és azt követően tartani a kapcsolatot
a várossal,
6. a pályázathoz csatolni kell legalább
három olyan ajánlást, amely a pályázó
kiemelkedő tehetségét igazolja.
Az ösztöndíj havonkénti összege
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 30%-a a középiskolás pályázó,
70%-a a felsőfokú tanulmányokat folytató
pályázó esetében. Az ösztöndíj a szorgalmi
idő tartamára, októbertől júliusig
(10 hónap) folyósítható.
A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület decemberi ülésén dönt.
További részletek: Kozma Krisztina
kulturális és köznevelési referens,
(26) 785-085, www.szentendre.hu
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Gyűjtés a speciális nevelési igényű diákoknak

A szentendrei pedagógiai szakszolgálat (nevelési tanácsadó) eszközfejlesztésre fordítható forrásainak bővítésére kezdeményeztek a városban gyűjtést a közelmúltban. A
központi források szűkössége és az önkormányzat szoros költségvetése nem teszi lehetővé, hogy Szentendre valamennyi tanintézménye megfelelő mértékben fejlessze
eszközállományát. Különösen igaz ez a speciális fejlesztést igénylő gyermekeket nevelő intézményeknél.

A képviselő-testület Jóléti Bizottságának tagja, Kiss Ádám koordinálja
idén ősztől azt a programot, melynek célja az adományok gyűjtésén
kívül a szociális- és oktató-intézmények közelebb hozása egymáshoz,
tájékoztatás és információáramlás
segítése ezek között, illetve az
együttműködés koordinálása. Ennek
érdekében hívták életre a Szociális
Egyeztető Fórumot is, melynek első
ülésére hamarosan sor kerül. Kéthavonta ülnek össze majd a szociális
területen dolgozó önkormányzati,
intézményi és civil szervezetek vezetői, hogy egyeztessenek.
Kiss Ádám, aki a Pest Megyei Kormányhivatal gyámügyi főosztályának munkatársa, és önkéntesként nemcsak a Szociális Egyeztető Fórumban segít, de drogprevenciós és ifjúsági programok szervezésében is részt vesz, több program elindításán dolgozik (például a kortárs segítő és
diáktanács), a városvezetés segítségével és támogatásával. Tervezi még a városi disputa-program elindítását, amely a helyi, felső tagozatos diákok vitaköreként működne. A lokális szintű
témakörök megvitatásán túl térségi versenyt is szerveznének a diákoknak. A program kidolgozásában Soltész Emese, az önkormányzat társadalmi kapcsolatokért felelős referense is részt
vesz.
A legsürgetőbb feladat azonban jelenleg az iskolákat, a speciális nevelési programú intézményeket segítő gyűjtés elindítása. A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye (régi nevén Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet; 2000 Szentendre, Széchenyi
tér 1.) fogadja a felajánlásokat az Egészséges Városért Közalapítvány számlaszámán keresztül. A gyűjtés 2015. december végéig tart.
A pénzadományokon felül várják mindazok jelentkezését, akik önkéntesként segítenék a város
ifjúsági és szociális programjainak sikerét.
Jelentkezni lehet Kiss Ádámnál: adam900106@gmail.com, tel.: 70/418-5408.

FOTÓ: DEIM BALÁZS
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A felajánlásokat az Egészséges Városért Közalapítvány számlaszámára várják:
OTP: 11742087-20070634
A banki utalásnál kérik feltüntetni a közlemény rovatban: céladomány PMP Szakszolgálat.
Tisztelt Szülők!

Szentendre Városi Óvodák Intézménye pótbeiratkozást hirdet újonnan nyíló
Egres úti zenei tagóvodájába (Szentendre, Egres út 66.)
Az óvoda várható nyitásának ideje: 2015. december - 2016. január

PÓTBEIRATKOZÁS az Egres úti zenei tagóvodába: 2015. OKTÓBER 19. (hétfő) 8-16 óráig
A jelentkezés helyszíne: Szentendre, Pannónia utca 5. (óvodaközpont)

A jelentkezési lap a pótbeiratkozás napján helyben is kitölthető, de az ügyintézés gördülékenysége érdekében kérjük, amennyiben lehetőségük van rá, kitöltött jelentkezési lappal érkezzenek (letölthető az oktatas.szentendre.hu oldalról).
A jelentkezéshez szíveskedjenek magukkal hozni a gyermek, illetve a szülő nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt. Továbbá – amennyiben rendelkeznek vele – szakértői bizottság által készített, a gyermek fejlettségi állapotáról szóló
összes dokumentumot kérjük bemutatni.
Felhívjuk a már óvodai jogviszonnyal rendelkező gyermekek szüleinek ﬁgyelmét, hogy az intézmény az átjelentkezésre is lehetőséget biztosít. Akit érdekel ez a lehetőség, szintén jelentkezhet a fenti időpontban és helyszínen.
Dr. Gerendás Gábor
jegyző

2015. október 19.

Eleven Örökség
– ismerd meg városod!

VÁROS

8 iskola 8 fős diákcsapatokkal 8 állomáson mérte össze tudását
az Eleven Örökség helytörténeti vetélkedő első fordulóján,
október 9-én.

helytörténeti részlegének vezetője állította össze. Az állomásokon
mindössze 20 perc állt a csapatok rendelkezésére a feladatok megoldására, de a pörgős délelőtt mégsem fárasztotta ki őket. A diákok értékelése szerint a Fő téri helytörténeti kiállítás állomáspontján feltett
kérdések voltak a legnehezebbek. Közülük az egyik talányos feladvány
például így szólt: „Mennyibe került 1213-ban egy ló?” Az első pillantásra meghökkentő feladat megoldására a ﬁgyelmes diákok a kiállításban rábukkanhattak. A feladatok között térképrajzolás, tájékozódás,
kvízkérdések egyaránt szerepeltek. Az interaktív feladatok sokkal közelebb hozták a gyerekeket a város megismeréséhez. A témavezetők
ajánlása szerint az iskolák pedagógusainak érdemes egy óra keretében
újra visszatérni a kérdésekhez, hogy rögzüljenek a jó válaszok.
A hatfordulós verseny végén összesített eredmény alapján az első helyezett iskola nyeri el a város és a szponzorok által felajánlott jelentős
díjakat, melyeket a Városházán rendezett gálán vehetnek majd át.
Az egyes fordulók győztesei is jutalmat kapnak. A következő fordulók is
izgalmas témákat tartogatnak: legközelebb, november közepén Szentendre képzőművészeti hagyományai kerülnek fókuszba, de lesz „közigazgatási” forduló is, ahol fontos és hasznos információkat kapnak a
diákok arról, hogyan működik a város. A vetélkedősorozat során megismerik Szentendre sokszínű nemzetiségeit, szőlőtermesztési hagyományait és építészeti örökségét egyaránt.
Az első fordulóban a csapatok fej-fej mellett haladva, mindössze egy
vagy félpontos különbséggel végeztek. Az első helyezett most a Szent
András Iskola lett, mögöttük a Barcsay és a Református iskola csapata
állt a képzeletbeli dobogóra.
A proﬁ munkát végzett szakmai vezetők mellett a programsorozatot az
önkormányzat dolgozói segítették: Soltész Emese és Kozma Krisztina, és
itt kell megemlíteni a vetélkedőhöz tervezett logo alkotóját is, Sántha
Andrást (Ecoart Kft.), akinek ötletes munkája a kitűzőkön kívül a témavezetők „egyenruháján” és a csapatok színes pólóján is visszaköszön. Jó
volt látni, hogy amint felöltötték iskolájuk színét, máris elkapta a csapatszellem, a versenyláz a szentendrei diákokat, és nagy örömmel indultak városuk kincseinek felfedezésére.
Sz. N.

FOTÓK: PARASZKAY GYÖRGY

A most ősszel indított és hatfordulósra tervezett helytörténeti vetélkedősorozat előzményeként, 2009-ben rendezett Városi Millenniumi
Vetélkedőt az önkormányzat a helyi diákok számára. A jól sikerült verseny nyomán javasolta Petricskó Zoltán alpolgármester a folytatást,
hogy Szentendre ﬁataljai ne csak olvasmányaikból, az iskolapadban
ülve, hanem a helyszínen, játékos, interaktív feladatokon keresztül ismerjék meg városukat. A vetélkedő tematikájának kidolgozását Szondy
Andreára bízták, akinek többek között a P’Art Mozi elindítását is
köszönhetjük. A program kiválóan debütált, a legapróbb részletekig
átgondolt és jól tervezett volt, a gyakorlatba átültetve is bizonyított.
Az első forduló startjánál Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester köszöntötte a csapatokat és a szervezőket, megosztva néhány személyes
emlékét, amikor Ferences diákként fedezte fel Szentendre emblematikus helyszíneit. A város általános iskoláinak 7. és 8. osztályos tanulóiból
álló csapatait Szondy Andrea a Pest Megyei Könyvtárból indította a tematikus állomásokra, ahol a témavezetők –múzeumpedagógusok, pedagógusok – várták a feladatokkal őket.
Az első forduló tematikájában városismereti séta szerepelt 8 helyszínnel. A Fő téri helytörténeti kiállításban Krizbai Éva, a Szerb Egyházi Múzeumban Vas Éva és Szeleczki Frida, a városi Vendégháznál, a Fő tér 12.
szám alatt Móricz János, a Rab Ráby téren, illetve a Gőzhajó Kávézó és
Galériában Szarvas Rita, a Lázár cár téren, illetve a Boromisza Tibor Emlékházban Sz. Tóth Judit, a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában Szondy
Andrea, az Evangélikus Templomnál, illetve a Tourinform irodában Polgár Zsuzsanna, a Péter-Pál templomnál Pálinkás Szilvia várta a csapatokat. A különböző nehézségi fokú kérdéseket Móricz János, a könyvtár
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Bánáti-Sverák művészetnevelési program

Óvodai művészetnevelési program kiterjesztéséről döntöttek a
képviselők az októberi testületi
ülésen. A Bánáti-Sverák program ﬁnanszírozásához a Szentendréért Közalapítvány több mint ötmillió forintot ajánlott fel. A program keretében, melynek működtetésével a Ferenczy Múzeumot
bízták meg, 3 év alatt 14 óvodai csoport, öszszesen mintegy 1000 gyermek művészeti nevelése valósulhat meg.
A Szentendre Város Önkormányzata által kezdeményezett, a Szentendre Városi Óvodák
óvónői által kidolgozott és a Ferenczy Múzeum
által koordinált programban az önkormányzati
óvodák tizennégy nagycsoportja, valamint az

egyházi óvodák három nagycsoportja vesz
részt. Az óvodai csoportok átlagos létszámát
ﬁgyelembe véve évente 330 gyermeket vonnak be a képzőművészeti ismereteket megalapozó foglalkozássorozatba. A hároméves
program így mintegy 1000 nagycsoportos
gyermeket érint.
A foglalkozássorozat négy találkozásból áll,
amelyből két vagy három alkalommal a csoportok a múzeumba látogatnak el, a fennmaradó alkalmakkor pedig a múzeumi foglalkozás
témájához kapcsolódóan egy festőművész, illetve egy keramikus keresi fel az óvodákat,
ahol kreatív, alkotó foglalkozást tart a múzeum által rendelkezésre bocsájtott eszközök
és anyagok felhasználásával.
Külön ﬁgyelmet fordít a múzeum arra, hogy a
program során használt eszközök mind jó minőségűek legyenek, illetve az óvodákban hagynak annyi eszközt, amivel a hiányzó, lemaradó

gyermekek is alkothatnak a foglalkozásokat
követően is.
Az eszközbeszerzést, illetve a foglalkozások koordinálását, lebonyolítását az óvodákkal együttműködésben a Ferenczy Múzeum végzi, az
önkormányzattal kötendő megbízási szerződés
alapján. Az önkormányzat a plusz feladat ellátásához szükséges kiadásokat – a fenti összeg erejéig – a Ferenczy Múzeum tárgyévi költségvetésben biztosítaná az elkövetkezendő 3 évben.
A Bánáti-Sverák program a 2014/15-ös tanévben indult, melynek kezdeti költségeit a Ferenczy Múzeum megelőlegezte. A program
költségigénye 3 évre összesen 5 320 492 Ft,
mely a Városi Jótékonysági bál bevételeiből
rendelkezésre áll a Szentendréért Közalapítványnál. A közalapítvány a pénzösszeget a támogatási szerződésben foglaltak szerint az
önkormányzat rendelkezésére bocsátja a program ﬁnanszírozására.
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PÁLyÁZAT
Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
az önkormányzati
tulajdonú

VÁROS

Közbringa-program
Szentendrén

Szentendre, 1825 hrsz-ú,
természetben Dumtsa Jenő u. 12. szám
alatt található
54 m2 alapterületű helyiség
bérbevételére.

A szentendrei Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) kezdeményezésére
térképezték fel városunkban, hogy van-e
igény a kerékpáros közösségi közlekedési
rendszer meghonosítására. A felmérés
részleteiről kérdeztük Katona Attilát, a Regionális Környezetvédelmi Központ mobilitási szakértőjét.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2015. november 10. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

A fórum résztvevői összességében rendkívül
pozitívan fogadták az elképzelést, megértették, milyen előnyökkel kecsegtet egy közbringa-program, és hozzászólásaikkal olyan
újabb célokat, igényeket emeltek be a koncepcióba, mint például Leányfaluval való
együttműködés. Többen kipróbálták a bemutatóra hozott MOL Bubi kerékpárt és kitöltötték a közbringás kérdőívet is.

Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz,
amely átvehető
a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján,
a Városi Ügyfélszolgálati Irodán,
illetve
a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról
tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Továbbra is keressük
Szentendre
karácsonyfáját!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is lakossági felajánlás segítségével szeretnénk felállítani a város karácsonyfáját
a Fő téren!

Keressük azt a szép, arányos felépítésű,
8-12 méter magas, minden oldalról esztétikus, tömött, dús ágazatú és levelű közönséges luc, ezüst vagy kaukázusi jegenyefenyőfát (Normand), amely szentendrei
kertben áll, és amelyet a tulajdonosa szívesen látna a város közös karácsonyfájaként.

A Szentendre és Térsége TDM Nonproﬁt
Kft. várja a felajánlók jelentkezését
a 20/945-1909-os telefonszámon, a
tdmszentendre@gmail.com e-mail címen,
vagy személyesen a Tourinform Irodában
(Szentendre, Dumtsa Jenő utca 22.).

(A fa kiválasztásánál felmérjük a kiemelés
és a szállítás lehetőségeit, hogy biztosítani
tudjuk-e a sérülésmentes szállítást a helyszínről a város Fő terére.)

• A REC Föld Napi rendezvényén, áprilisban tartottak először konzultációt a lakossággal az igények feltérképezésére. Milyen
eredménnyel zárult a konzultáció?

XXIX. évfolyam, 18. szám

szükség lehet rájuk, így került a koncepcióba
többek között a HÉV-állomás, a lakótelepek, a
Dunakorzó és a Skanzen. A megkérdezettek
háromnegyede támogatja, hogy legyen Szentendrén közbringa, és fele rendszeresen
igénybe is venné azt, továbbá a többség hajlandó lenne a közbringáknál megszokott használati díj kiﬁzetésére is, ami remek hír.

• Mi a következő lépés?

A tanulmányban nyolc fejlesztési változatot
dolgoztunk ki azok költségeivel, hasznaival és
üzemeltetési hátterével – ezek közül a 11 gyűjtőállomásból és 100 elektromos kerékpárból
álló rendszert emelném ki, mely uniós támogatásból megvalósítható, és fenntartása éves
szinten sem lenne jelentős költség a város számára, mivel a rendszer bevételeket termel.

A megvalósíthatósági tanulmány elérhető az
alábbi linken: https://goo.gl/g43LzP
Cíkkünk bővebben: www.szevi.hu

• A lakosság online is válaszolhatott a kérdésekre...

Több mint háromszázan töltötték ki a kérdőívünket, és használták az interaktív online térképet annak érdekében, hogy a gyűjtőállomások oda kerülhessenek, ahol valóban

PÁLyÁZAT
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé
az önkormányzati tulajdonú, Szentendre, 1795 hrsz-ú, természetben
Dunakorzó 18. szám alatt található
230 m2 alapterületű irodahelyiség bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely átvehető a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán,
illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába október. 27. 9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057
Szentendre Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé
az önkormányzati tulajdonú, Szentendre, 2307 hrsz-ú, természetben
Fő tér 9. szám alatt található
37 m2 alapterületű helyiség bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető
a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján,
a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról
tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába október 27. 10:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

2015. október 19.

VÁROS
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felé, a 11224/3 hrsz-ú ingatlanig tartó szakasz
útépítése és vízelvezetése, a Sztaravodai úti
áteresz átalakítása érdekében a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást indítanak
azzal, hogy a forrást a 2016. évi költségvetésben biztosítják 38 290 500 Ft összegben.

n Ferenczy Múzeum átvilágítása

A képviselők elfogadták a Ferenczy Múzeum
működéséről szóló korábbi vizsgálati jelentés
kiegészítését. A vizsgálati anyag megállapításai, jelzései alapján a múzeum új igazgatójának, Gulyás Gábornak a feladata a szükséges
intézkedések, például szerződések felülvizsgálata.

Októberi testületi hírek
n ITS

Elfogadta a képviselő-testület a város Településfejlesztési Koncepcióját. A végleges verzióba beépítették az államigazgatási szervek és
partnerek által kért módosításokat. A testület
egyúttal hatályon kívül helyezte a „Szentendre
az ezredforduló után, a város távlati rendezési
terve, Fejlesztési Koncepció” című, 2001-es
dokumentumot. A Településfejlesztési Koncepció a városi honlapon olvasható.

n utcaelnevezések

Eddig névtelen közterületek elnevezéséről is
határozott a testület. A 0578 hrsz-ú út lakossági kezdeményezésre ezentúl a Dömörkapu
út nevet viseli. Döntés született a 0225 hrsz-ú
névtelen utca megjelölésű területről is: ezt a
jövőben Annavölgyi útnak nevezik.

n Szelektív hulladékgyűjtés

Napirendre került a szelektív hulladékgyűjtés
kérdése is. A képviselők úgy döntöttek, hogy a
szelektív gyűjtőszigeteket – a környezetükben
állandósult illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében – megszüntetik. A gyűjtőszigeteket a társasházak esetében a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtéssel váltják ki a
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztő KEOP projektjének
keretében.

n Művészetnevelés az óvodákban

A Bánáti-Sverák művészetnevelési program ﬁnanszírozásához a testület elfogadta a Szentendréért Közalapítvány által felajánlott 5 320
492 Ft-ot, melyet teljes egészében a program
megvalósítására fordítanak. A program működtetésével a testület a Ferenczy Múzeumot
bízza meg. A Szentendre Városi Óvodák óvónői és a Ferenczy Múzeum munkatársai által
közösen kidolgozott művészeti nevelési program a 2014/15–ös tanévben indult a szentendrei óvodások bevonásával, és 3 év alatt 14
óvodai csoportot, összesen mintegy 1000
gyermeket érint.

n Személyi változások

Döntött a képviselő-testület a Ferenczy
Múzeum új igazgató-helyetteséről: a posztra

Kassai Hajnalt nevezték ki ötéves időtartamra.
A másfél éve betöltetlen igazgató-helyettesi
munkakört az intézményvezető kezdeményezésére töltötték be. Gulyás Gábor kérését azzal
indokolta, hogy az intézmény előtt álló feladatok végrehajtása, az új szervezeti struktúra
és működési stratégia kialakítása olyan azonnal ellátandó többletfeladatokat jelent a
múzeum vezetése számára, amelyek a folyamatos működés biztosításához feltétlenül
szükségesek.
*
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szentendrei Kulturális
Központ Nonproﬁt Kft. egyszemélyi tulajdonosa, visszahívta tisztségéből a társaság
ügyvezetőjét, Csató Katát, akinek munkaviszonyát felmondással, indokolás nélkül megszüntették. Ideiglenes ügyvezetőnek hat
hónapos időtartamra Solymosi Helénát nevezték ki. A testület rendelkezett az új ügyvezető kiválasztását célzó pályázati felhívás
kiírásáról, a pályázatok véleményezésére
pedig szakmai bizottságot kér fel.

*
Új ügyvezetője lesz a részben önkormányzat
tulajdonban álló Szentendre és Térsége TDM
Nonproﬁt Kft.-nek, mert a jelenlegi igazgató
határozott időre szóló ügyvezetői kinevezése
október 31-én lejár. Az önkormányzat, mint
többségi tulajdonos, szavazatával Seprenyi
Rita megválasztását támogatja. A testület felkérte a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén őt javasolja a TDM új ügyvezetőjének
megválasztani, november 1-jétől határozatlan
időre.

n Egres úti óvoda

Előre nem látható többletmunkák kivitelezéséhez 17 602 269 Ft + áfa összeget biztosít a
képviselő-testület az Egres úti óvodának.
A munkákra közbeszerzési eljárást indítanak,
a kivitelezés véghatáridejét pedig 2015.
december 15-re módosították. A többletmunkák felmerülése miatti felelősség kérdését
kivizsgálják.
A testület döntött arról is, hogy – amennyiben
a tulajdonosok hozzájárulnak – ideiglenes elkerülő utat alakítanak ki az Egres út és a Sztaravodai út között, melynek kivitelezéséhez 8
507 000 Ft + áfa összeget biztosít az önkormányzat. A Sztaravodai úttól a Fürj utcán fel-

n Belső ellenőrzés a polgármesteri
hivatalban

A belső ellenőrzési feladatokat ellátó SZAHKÉrtelem 2006. Bt. beszámolóját kapták kézhez
a képviselők a 2015. év II. negyedévében megvalósított feladatellátással kapcsolatban, melyet egyhangúlag elfogadtak.

n Concerto-program

Az önkormányzat projektrésze, a Bimbó utcai
óvoda energetikai korszerűsítése határidőben
befejeződött, folyamatban van az online monitoring rendszer műszaki paramétereinek
összeállítása.
A Hamvas Béla u. 2-10. társasház energetikai
felújítása kapcsán többletköltség merült fel,
melyet az önkormányzatnak a tulajdon arányában kell ﬁnanszíroznia. A többletköltség
oka – az egyik állami tulajdonú lakás önkormányzati tulajdonba kerülése mellett –, hogy
olyan munkák merültek fel, melyek a kivitelezés előtt nem voltak láthatóak, illetve a Társasház olyan karbantartási jellegű munkák
elvégzését is megrendelte, melyek indokoltak,
és elvégzésük évek óta esedékes volt.

n Helyi védelem megszüntetése

Egy Vasúti villasori ingatlan tulajdonosai kérték ingatlanuk helyi védettségének megszüntetését, mert értékesítés esetén ez hátrányt
jelent. Dr. Váczi Piroska művészettörténész
szakvéleménye alapján a képviselők támogatták a helyi védelem megszüntetését, és
egyúttal elfogadták az építészeti és természeti
értékek helyi védelméről szóló rendelet módosítását. Több képviselő aggodalmát fejezte
ki a módosítások kapcsán, de Aba Lehel főépítész elmondta, hogy a rendeletmódosítás
nincs összefüggésben a beépítési paraméterekkel, az építészeti előírásokkal, tehát nem jelent kategóriabeli változást.

n Füzesparki fejlesztés

A lakók szerint szükség lenne olyan közösségi
térre, amely alkalmas több korosztály igényeinek minőségi kiszolgálására, mert a 70-es
évek végén épült lakótelep infrastruktúrája
nem követte a megváltozott igényeket. A képviselők támogatták a határozati javaslatot,
hogy az önkormányzat a közös képviselők bevonásával terv(ötlet)pályázatot írjon ki a terület fejlesztésére, melyhez 700 ezer Ft-ot
biztosít.
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VÁROS

TájéKOZTATó

SZENTENDREI SZENNYVÍZ-AGGLOMERÁCIÓHOZ T
ARTOZÓ TELEPÜLÉSEK CSATORNAHÁLÓZATÁNAK
BŐVÍTÉSE - KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061

DUNAKANYARI CSATORNáZáS
Tisztelt Szentendrei Ingatlantulajdonos!

A Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor Önkormányzata közös beruházásában épülő szennyvízcsatorna-fejlesztés jelenleg is zajlik városunkban. A kivitelezés az
engedélyezési eljárások elhúzódása miatt az idei év elején kezdődött, az építkezés pedig egyúttal sok kellemetlenséget is kénytelen volt okozni az érintett utcákban. A november végéig tartó
munkálatok idejére további türelmét és megértését szeretnénk
kérni! A csatornázás végleges befejezéséhez azonban nem csak
a csatornaszakaszok lefektetése tartozik hozzá, hanem az új hálózat beüzemelése és az ingatlanok szennyvízének az új hálózatra történő rákötése is szükséges. Ezért kérjük, hogy kezdje el
Ön is megtenni a szükséges lépéseket, melyhez ezzel a levelünkkel és a leendő üzemeltető DMRV Zrt. mellékelt tájékoztatójában foglaltak szerint szeretnénk segítséget nyújtani!
A gerincvezetékre való rákötés csak a próbaüzem megkezdését
követően lehetséges és a szükséges tervek engedélyezése után.
Csak az az ingatlantulajdonos kaphat engedélyt és köthet rá a
gerincvezetékre, aki időarányosan a lakossági hozzájárulást befizette és írásos értesítést kapott a rákötés lehetőségéről. A rákötéssel kapcsolatos részletes információkat a csatolt, a DMRV
mint közműszolgáltató által kiadott tájékoztató tartalmazza, melyet kérünk, hogy figyelmesen tanulmányozzon át!
Tájékoztatnunk kell, hogy jogszabályi előírás alapján a műszaki
átadást követő 90 napon belül ingatlanjának csatlakoznia kell
a kiépített rendszerhez! Aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, annak a törvényi szabályozás értelmében
talajterhelési díjat kell bevallania és fizetnie. A jelenlegi csatornázással érintett ingatlanok esetében 2016. április 30-át
követően ellenőrzésre kerül, hogy ki az, aki a közcsatornára
nem kötött rá és talajterhelési díjat sem vallotta be. A csatornára nem csatlakozó ingatlan esetében a törvény által meghatározott talajterhelési díj mértéke a fogyasztott vízmennyiség m3-e
után 3600 Ft, mely a csatornadíj kb. 15x-öse. Nem szeretnénk,
hogy bárki ilyen helyzetbe kerülhessen, ezért is szeretnénk elősegíteni, hogy ezen rákötések minél hamarabb megtörténhessenek és elkerülhessék a talajterhelési díj megfizetését.

Az Ön tájékoztatása, a rákötések és a szükséges dokumentumok beszerzésének elősegítése érdekében Bana Erzsébet
kollégánk lesz segítségére, kérjük, keresse őt bizalommal a
következő elérhetőségeken:
• Telefonszám: (20) 549-3779
• Személyes ügyfélfogadás: hétfőnként 14-20 óráig a Szentendre Város Ügyfélszolgálaton (Dunakorzó 18.)

A lakossági befizetések kapcsán, valamint az esetleg elmaradt hozzájárulása ügyében kérjük a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatot keresse az alábbi
elérhetőségeken:
• Telefonszám: (20) 549-5966
• Ügyfélfogadás: szerdánként 14-18 óráig az alsógödi révházban (2015 Szigetmonostor-Horány, Nagydunasétány)
• E-mail: sztarsulat@gmail.com
Amennyiben további információra van szüksége, minden hírt
megtalál a csatornázásról a www.dunakanyaricsatornazas.hu
honlapon.

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra is, hogy az önkormányzat
megbízott egy műszaki ellenőr céget és annak vezetőjét, Dobay
István urat azzal, hogy a csatornázás során felmerülő műszaki
kérdések lakosság és kivitelező közötti egyeztetésében koordináljon, a hibákat vizsgálja ki és az önkormányzat nevében is
érvényesítse közös igényeinket a kivitelezés során. Ezért, amenynyiben egyeztetni való kérdés vagy probléma merülne fel a kivitelezés kapcsán, kérem, keresse megbízottunkat, a
dobay@t-online.hu e-mail címen vagy a (30) 941-7822-as telefonszámon!
Továbbá szeretném felhívni figyelmét az önkormányzat által támogatott úgynevezett 1+1-es pályázati lehetőségre. Az 1+1-es
pályázat célja az, hogy a szentendrei utcák felújítását vagy szilárd
burkolatú megépítését az önkormányzat olyan módon ösztönözze, mely során a beruházás költségeit 50 százalékban az érintett ingatlantulajdonosok, 50 százalékban az önkormányzat viseli,
a beruházás lebonyolítója pedig maga az utcaközösség, illetve
annak képviselője. Szentendrén nagyon sok, 120 km-nyi nem
megfelelő állapotú út található még, ezek elvárás szerinti kiépítése még hosszú évek, évtizedek feladata. Folyamatosan végezve e feladatot az önkormányzat előbb a nagyobb forgalmú
vagy összekötő jelentőségű utak megépítésére kell, hogy fordítsa
a forrásait. Az 1+1-es pályázat célja az, hogy a kis forgalmú utak,
zsákutcák megépítését felgyorsítsa, ha azt az ott lakók is fontosnak tartják és a tehervállalásban részt kívánnak ilyen módon vállalni. Ha ez a lehetőség érdekli Önt vagy lakókörnyezetét, kérem,
keresse munkatársunkat, Kosztek Gabriellát a (26) 785-098-as
telefonszámon bővebb tájékoztatásért!
Tisztelettel:

Dr. Török Balázs
Szentendre Város
városfejlesztési
alpolgármestere

Pintér Ádám
önkormányzati képviselő,
a DCSVT
intézőbizottságának tagja

Nyilvános helyszíni bejárás tart a városvezetés
a csatornázással érintett alábbi területeken:
– 2015. október 20. (kedd) 15 óra:
Boróka utca – Kökény utca sarok
– 2015. október 20. (kedd) 16 óra:
Fecske utca – Kakukk utca sarok
– 2015. október 21. (szerda) 15 óra:
Akácfa utca – Hegymester utca sarok
– 2015. október 21. (szerda) 16 óra:
Barackvirág utca – Bérc utca sarok
– 2015. október 22. (csütörtök) 15 óra:
Berkenye utca tetején a híd
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
WWW.DUNAKANYARICSATORNAZAS.HU
info@dunakanyaricsatornazas.hu

2015. október 19.

Tilos a kerti égetés!

VÁROS

Az őszi kerti munkák idején aktuális kérdés, hogy az összegyűlt
lomboktól, gallyaktól hogyan szabaduljunk meg. Már több alkalommal felhívtuk a ﬁgyelmet arra a rendeletre, amely tavasztól őszig tiltja a tűzgyújtást ingatlanunkon belül. A korábbi
rendelet november 1-jétől feloldaná ugyan a zöldhulladék-égetést, de a képviselő-testület október 8-i ülésén módosultak a
szabályok, és az üdülőterületek egy részét kivéve tiltja az égetést.
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Az égetés új szabályai szerint saját ingatlanon belül avart és kerti hulladékot csak a rendeletben meghatározott üdülőterületeken lehet
égetni (kivételt jelent a 11-es főút és a Duna vonala között fekvő üdülőterületek), november 1-jétől május 31-ig péntekenként, 9-19 óra
között. A tulajdonosnak ﬁgyelnie kell arra is, hogy csak kisebb menynyiségű, komposztálással nem hasznosítható avart és kerti hulladékot égessen, kizárólag szélmentes időben. A város minden más
területén tilos a hulladék égetéssel történő megsemmisítése!
A rendeletmódosítást a környezet védelmén túl a sokasodó lakossági
panaszok és a Belügyminisztérium márciustól életbe lépett tűzvédelmi
szabályozása tette indokolttá. A nedves lombokból kavargó fekete füst
nemcsak a környezetet szennyezi, de a levegőben szálló, izzó darabok számtalanszor vezettek már súlyos tűzesethez. Az sem kellemes,
ha a szomszédból gomolygó füst elárasztja otthonunkat.
Mégis, mindezeket ﬁgyelembe véve mit kezdjünk a kertünkben felgyülemlett lombokkal és gallyakkal? Az önkormányzat komplex megoldást dolgozott ki a kerti zöldhulladék kezelésére: a korábban már
bevált komposztprogrammal és a zöldjavak három ütemben történő
begyűjtésével segíti a rendelet betartását. Nem zöldhulladék, hanem
zöldjavak! – az egyre inkább elterjedő kifejezés nem véletlen, hiszen
a természetbe visszaforgatható anyagokról van szó. Az országos program irányelveihez igazodva a szentendrei önkormányzat is elsősorban komposztálással ajánlja a zöldjavak hasznosítását. A fel nem
használt, komposztálatlan lombok, ágak őszi begyűjtéséről a VSZ nZrt.
gondoskodik majd több ütemben. Ezek időpontját az időjáráshoz igazodva jelölik ki, és honlapjukon teszik közzé: http://www.vszrt.hu.

Látni és átszani kampány 2015-ben is

Miben élünk? – KSH felmérés

Az Országos Rendőr-főkapitányság és az ORFK
Országos Balesetmegelőzési Bizottság újra útjára
indította a „Látni és látszani” elnevezésű országos közlekedésbiztonsági kampányát, amelynek
keretében személy- és tehergépkocsik, valamint
motorkerékpárok vezetői 2015. október 1-jétől ingyenesen élhetnek
azzal a lehetőséggel, hogy az akcióhoz csatlakozó szervizekben járművük világítóberendezéseit szakemberek átvizsgálják. A kampányban optikusok is részt vesznek, akik térítésmentes látásellenőrzéssel, továbbá
hasznos tanácsokkal várják a járművezetőket. A gépjárművek vizsgálatára magánszemélyek és cégek egyaránt jelentkezhetnek. Ezen szolgáltatások igénybevétele 2015. december 10-ig biztosított.
A kampány második részében, novembertől a rendőrség a forgalomban résztvevő járművek világítását, valamint az álló járművek kivilágítására vonatkozó rendelkezések megtartását kiemelten ellenőrzi.
A kampánnyal kapcsolatos információkról, valamint a résztvevő szervizekről és optikusokról a www.latnieslatszani.hu weboldalon tájékozódhatnak.

A KSH által szervezett Miben élünk? – Lakásviszonyok, 2015 című adatfelvétel a lakosság lakáskörülményeinek feltárására irányuló felmérés.
Ennek során 20 ezer véletlenszerűen kiválasztott
lakást keresnek fel, és az ott lakókat arra kérik,
hogy vegyenek részt ebben a nagyszabású lakossági adatfelvételben. Azok a lakók válaszolhatnak a kérdőívre, akiknek
a lakcíme bekerült a KSH által véletlenszerűen kiválasztott mintába.
Az összeírás október 10-től november 30-ig tart.
A válaszadás önkéntes és név nélküli. Az adatokat bizalmasan kezelik és
kizárólag statisztikai célra használják. Az eredményeket csak összesítve
teszik közzé. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI, valamint Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény vonatkozó előírásait maradéktalanul betartják.
A kérdésekre készséggel válaszolnak az alábbi elérhetőségeken is:
E-mail: mibenelunk@ksh.hu
vagy a 06 80 200 766 ingyenes zöld számon.
Hívható hétfő-csütörtök: 8:00–16:30; péntek: 8:00–14:00

Negyedik alkalommal vette kezdetét a „Látni és Látszani” elnevezésű kampány, amely során térítésmentes gépjármű átvizsgálásra, ingyenes látásellenőrzésre kerül sor, majd egy hónapig
tartó intenzív rendőri ellenőrzés kezdődik.

Olvasóink írták...

Tisztelt Szerkesztőség! Örömmel olvastam tájékoztatásukat a Spartacus
ösvény átadásáról, egészen pontosan turistaúttá alakításáról. Jelzése
azonban nem zöld kereszt, hanem zöld sáv, melynek korábbi Pilisszentlászló – Lepence-völgy útvonalrészének utolsó szakasza megszűnt, a jelzés a jövőben a Spartacus ösvényt végigkarolva, nagyszerű kilátópontokat felfűző szintösvényként Visegrádra vezet. A zöld kereszt jelzés
egy mindössze 50 méteres összekötő szakasz az ösvény végpontja és a
közismert Apátkút-völgy piros sáv jelzése között. A piros sáv jelzésen szép
völgyi túrával vissza lehet térni Pilisszentlászlóra.
Az új turistaútvonalat pontosan ábrázolja a Dunakanyar turistatérkép
2015. évi kiadása, ismerteti – ugyan még jelzés nélkül – a Pilis–Visegrádi-hegység turistakalauz is.
Üdvözlettel: Berki Zoltán

A háztartások lakáskörülményeit vizsgáló országos felmérést indított a Központi Statisztikai Hivatal október 10-én. Az adatfelvétel Szentendrén is zajlik, a hivatal arra kéri a polgárokat,
segítsék a kérdezőbiztosok munkáját.
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Színes folklór-fesztivál
Szentendrén

„Szentendre a színek városa” – mondja a
nyári szlogenpályázat egyik nyertes szlogenje. Ezt a színességet szolgálja a november 4-én ideérkező tarka nemzetközi
csapat, akik a PMK-ban lépnek fel táncos
műsoraikkal.
Ukrajna, Örményország, Oroszország, Makedónia, Grúzia, Lengyelország kis csapatai,
gyönyörű nemzeti viseletbe öltözött gyerekek és ﬁatalok jönnek táncolni, a népek
közös kulturális összefogását ünnepelni –
remélhetőleg minél több néző előtt.
Az előadás ingyenes, bárki megnézheti és
élvezheti ezt a színpompás, zenés-táncos
előadást november 4-én, szerdán délután
16.00 órakor a Pest Megyei Könyvtárban.
Jöjjenek, gyertek el, tapsoljunk, biztassuk
együtt az ifjabb generációt, akik városunkba látogatnak mindannyiunk örömére.

Zenés emlékezés
a Kecskés együttessel
Október 22. 19 óra:
MAGyAR HőSÖK ÉS SZENTEK II.

Zenés emlékezés történelmünk nagyjaira
középkori, reneszánsz és barokk énekekkel, autentikus előadásban. A koncert helyszíne az együttes stúdiója: Szentendre,
Dumtsa Jenő – Ignátovity utcai sarokházban. A belépés díjtalan, adományokat az
előadás költségeire köszönettel fogadnak
a rendezők.

KULTÚRA

Túllépni saját
határainkon
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NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI KuLTuRÁLIS
FESZTIVÁL WERTHEIMBEN

Beszéd nélküli színházi produkciók elkészítésére gyűlt össze az az 50 ﬁatal, akik szeptember 29-től október 4-ig a Wertheimi Ifjúsági
Kulturális Fesztiválon vett részt. A vendéglátó
wertheimiek harmadszor adtak otthont a rendezvénynek, ahová a német, az olasz, az angol
és a magyar testvérvárosok 12-12 ﬁatalt delegálhattak. Szentendre városát és Csobánkát
főleg móriczos, reﬁs és schilleres diákok képviselték, akik Csigéné Várnay Judit és Kertész
Kata vezetésével érkeztek a német testvérvárosba. A szervezési feladatokat az SZNKE elnöke, Jolanda Willemse koordinálta.

A ﬁatalokat a Wertheimtől 18 km-re fekvő
külsheimi ifjúsági diákszállón helyezték el, ahol
minden lehetőség adott volt, hogy a ﬁatalok
közelebbről is megismerjék egymást, hisz lehetett itt biliárdozni, asztaliteniszezni, csocsózni, bowlingozni, WIFI viszont (lehet, hogy
nem véletlenül) nem volt. Így esténként társasjátékot játszottak a ﬁatalok, közös szülinapokat ünnepeltek, együtt mentek úszni vagy focizni.
Szerdán wertheimi városnézésen vettek részt a
csapatok, vasárnap felvonulóként aktív részesei voltak a 193. Mihály-napi búcsúnak, ami a
Müncheni Sörfesztiválhoz hasonló népünnepély, hagyományőrző népcsoportok felvonulásával, kirakodó vásárral, céllövöldékkel,
sörsátorral, ahol a főpolgármester, Stefan Mikulicz verte csapra az első hordó sört.

A színes program középpontjában azonban
azok a workshopok álltak, ahol a ﬁatalok
4 vegyes nemzetiségű csoportban készültek a
péntek esti közös nagy produkcióra, melyet a
Wertheimi Alte Steige Iskola aulájában adtak
elő. A produkciókat a Badeni Tartományi Színpad négy ﬁatal színésze tanította be. A workshopok témái („Bábel tornya”, Európaerődítmény” és „Túllépni saját határainkon”)

igazán aktuálisak voltak. A pantomimra, árnyékszínházra, testbeszédre épülő, minimális
beszédet igénylő, 10-10 perces produkciók jól
bizonyították, hogy az integráció nem nyelvtudás kérdése, nem egyirányú utca, itt mindenkinek alkalmazkodni kell. A csoportok
előadásai alatt a nézőközönség az érzések
széles skáláját tapasztalta meg, a meghatódottságtól kezdve a megdöbbenésen át, a lelkesedésig és a büszkeségig. Valóban ilyenek
vagyunk? Igen. Az előadás után a kis „színészek” vastapsot arattak, mindenki állva ünnepelte a ﬁatalokat.

A záróesten Wolfgang Stein, Wertheim város
polgármestere köszönetét fejezte ki a résztvevőknek, a rendezőknek, és méltatta a ﬁatalok
pozitív együttműködési példáját.
Az előadást megtisztelték jelenlétükkel a testvérvárosok polgármesterei, így Verseghi-Nagy
Miklós, Szentendre város polgármestere és felesége, Winkler Sándorné, Csobánka polgármestere, Kóbor Edit, Szentendre város protokoll
referense, Jolanda Willemse a Szentendrei
Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete (SZNKE)
elnöke, Krizbainé Szabó Éva, a Ferenczy Múzeum muzeológusa, akik Wertheim város hivatalos vendégeiként szintén a Majna-Tauber
menti városban tartózkodtak, hogy megbeszéljék a 2016-ban Szentendrén megrendezésre kerülő Ifjúsági Sportfesztivál részleteit. A tárgyalások másik fontos eleme az az európai
uniós pályázat volt, melyet Krizbainé Szabó Éva
és Kóbor Edit irányításával Szentendre Város
nyújtott be az öt testvérváros (Szentendre-Csobánka, Wertheim, Salon de Provance, Gubbio
és Huntingdon-Godmanchester) szorosabb
együttműködése érdekében.
Köszönjük, hogy a Szentendrei és Csobánkai
Önkormányzat támogatta a ﬁatalok kiutazását,
és az intézményvezetőknek, hogy engedélyezték a diákok iskolai távolmaradását, mert ez
igazán olyan program volt, ahonnan a ﬁatalok
életre szóló barátságokkal és élményekkel tértek haza.
Csigéné Várnay Judit

További cikkünk a fesztiválról honlapunkon:
http://szevi.hu/testvervarosi-ifjusagi-fesztival-wertheimben/

2015. október 19.

Flow/Áramlat

KORTÁRS FOTÓMűVÉSZETI KIÁLLíTÁS
A PICTORIAL COLLECTIVE CSOPORT
ALKOTÓINAK RÉSZVÉTELÉVEL

Október 16-án nyílt meg a Ferenczy Múzeum Barcsay-termében a Flow című fotókiállítás Bácsi Róbert László, Darnay
Katalin, Ferenczy Dávid, Mohai Balázs,
Móricz-Sabján Simon, Pályi Zsóﬁa, urbán
Ádám és Végh László munkáiból.

A fotókiállítás olyan alternatív életstratégiákat
megvalósító csoportokról készült fotóriportokat mutat be, akik megvalósítják és átélik a
„ﬂow”-t hétköznapi élettevékenységeik során.
A ﬂow a tökéletes élmény pszichológiája,
melynek alapjait Csíkszentmihályi Mihály fektette le. Az optimális emberi létezést, az élmények pozitív aspektusát – az örömöt, a
kreativitást, az élet teljes felvállalását nevezi
áramlatnak. Ez a ritka szubjektív állapot rendszerint akkor jön létre, amikor valaki testi vagy
lelki teljesítményét megfeszített akarattal a
végsőkig fokozza. A pszichológus szerint az
örömteli élet egyedi alkotás, a passzív fogyasztói lét nem kínál igazi boldogságot és elmélyülést. A tökéletes élmény alapja a "ﬂow",
vagyis az a jelenség, amikor annyira feloldódunk egy tevékenységben, hogy minden más
eltörpül mellette, az élmény maga lesz olyan
élvezetes, hogy a tevékenységet bármi áron
folytatni akarjuk, pusztán magáért – véli a kutató.
A művészet számtalan áramlat-élményt rejt
magában, az alkotás folyamata is teljes koncentrációt igénylő, kreatív tevékenység. A fotográfusok az általuk választott csoporttal
hosszabb időt eltöltve, a csoport belső dinamikáját, az egyéni emberi sorsokat és a sze-
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mélyes történetüket is megismerve készítik el
riportjaikat. A fotográﬁák az alkotók személyes
benyomásait, szubjektív élményeit is magukon
viselik. Tehát nem kívülállóként tekintenek a
megörökíteni kívánt személyekre, hanem jellemrajzot is nyújtanak a riportalanyokról, és
választott, önkéntes életmódjukról, mely
során közel kerülnek a „tökéletes élményhez”.

XXI. századi hippik

Bácsi Róbert László „Kövesd a napot” című
fotóriportja a Dél-Franciaországban nomád
módon élő szörfösök életét mutatja be. „Min-

den év októberében Dél-Franciaországban
szervezik meg a szörf világkupa egyik versenyét. Ilyenkor Hossegor-t és környékét ellepik
a különböző országokból és földrészekről érkezők. Sokan a bajnokságot követik, és szörföznek, mert itt még ilyenkor is jó az idő ahhoz,
hogy ezt a sportot űzzék. Sokaknak ez nem
sport, hanem egy életstílus. Lakóbuszokban
élve utaznak keresztül a világon. Alkalmi munkákból vagy interneten keresztül dolgozva
tartják el magukat. Minimumból élnek, de ez
nem zavarja őket, mert szabadnak érzik magukat. XXI. századi hippik, akik, ahogyan ők
mondják: „Követik a Napot.”

Levegőben lebegve

Mohai Balázs Highline című fotóanyaga egy
olyan csoportot mutat be, akiket a magasságban rejlő kockázat élménye vonz. Adrenalinfüggő extrémsportolókat fotózott az
olaszországi Monte Pianán, ahol egy héten át
egyensúlyozhattak sziklák közé kifeszített hevedereken, akár több száz méter mélység felett is. A fotóriportok készítése során a
fotográfus nem egy-egy kiragadott pillanat
megörökítésére törekszik, hanem a csoport
életét hosszabb távon nyomon követve dokumentálja életüket.

Bővebb információ a csoport tevékenységéről:
http://www.pictorialcollective.hu/home

FLOW/ÁRAMLAT

Kortárs fotóművészeti kiállítás a Pictorial
Collective csoport alkotóinak részvételével
A kiállítás megtekinthető a Ferenczy Múzeum (Kossuth L. u. 5.) Barcsay-termében
január 10-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óra
között
Kurátor: Kopin Katalin

Farkas Ádám szobrászművész életmű-kiállítása

SZENIOR SZERDA

MINDEN HÓNAP NEGYEDIK SZERDÁJÁN
kiállításokhoz kötődő program
nyugdíjasok részére

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

A kiállítás november 22-ig, kedd-vasárnap 10-18 óra között látogatható a MűvészetMalomban.

Fotók: Deim Balázs

Következő időpontok:
október 28., 17.00 óra
TÉRHAJLATOK ÉS ÁTHATÁSOK
FARKAS ÁDÁM életmű-kiállítása
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XXIX. évfolyam, 18. szám

„Meghatározó élmény számomra a gyermekkor”

Buhály József festőművész kiállítása október 18-án nyílt meg a Bogdányi utcai Művésztelepi Galériában. A fél életét, 36 évet a művésztelepen töltő művésszel a kezdetekről, a technikák sokszínűségéről, az alkotás folyamatáról beszélgettünk.

A most megnyílt kiállítás az egész életművét bemutatja?

A galéria mérete nem teszi lehetővé egy nagy,
átfogó életmű bemutatását. Most elsősorban
akril-farost táblaképek lesznek kiállítva, valamint kisebb méretű, színesceruzával, porpasztellel, olajpasztellel, akrillal, illetve keverttecnikával készült művek. Összesen 48, kisebbnagyobb méretű kép. A kiállítás kurátora, Szepes Hédi művészettörténész segítségével
alakult ki a kiállítás összképe.

Milyen képek nem lesznek kiállítva?

Nem lesznek rézkarcok, linók, seligraﬁák (szitanyomatok).

Ez a széles skála abból adódik, hogy még
nem találta meg azt az eszközt, azt a technikát, amely a legközelebb áll Önhöz?

Mindegyik közel áll hozzám, csak rá kell érezni
egy-egy technikára. Korábban például utáltam
a ceruzát, valahogy nem esett kézre. 1987ben, németországi ösztöndíjam során láttam
először igazi, képzőművészeket ellátó kellékboltot, s úgy éreztem, mintha aranybányában
lennék. Azt sem tudtam, mihez nyúljak, és
hogy mi micsoda. Pasztell- és akvarellceruzák,
zsírkréták, színes rajzpapírok, bársonyos velúrpapírok – tobzódtam a gyönyörűségben.
Ettől kezdve csináltam már ceruzarajzokat is.

Most éppen min dolgozik?

Táblaképeket festek farostra, ami érdekes lehetőségeket kínál. Festés közben a farostot
meg is kaparom, visszakaparom, és például az
sem mindegy, hogy ujjbeggyel vagy tenyéréllel
dörzsölöm el rajta a festéket, mert egészen
más hatást kapok. Észre sem veszi az ember,
hogy viszi a technika: a kép úgy formálódik,
alakul a keze alatt, mint szobrász vésője alatt a
szobor.

Hogyan került erre a pályára?

Gyerekkoromban állandóan rajzoltam, de
akkor még nem tudtam, hogy mennyire szeretem. Hetedikes voltam, amikor a rajztanárom

Ünnepi igehirdetés

felﬁgyelt rám. Általában fociztunk rajzórán, de
jött egy frissen végzett tanárnő, aki igazi, klaszszikus rajzórákat tartott. Később Nyíregyházán
jártam iskolába, itt az órák alatt mindig az osztálytársaimat rajzoltam, a tanáraim meg mindig elvették. Nem tudtam, hogy néhány
pasztellképemet bekeretezték, és elküldték a
megyei diáknapokra, ami egy kulturális seregszemle volt. Ezüstérmet kaptam. Ez is adott
egy lökést, illetve a katonaévek is. Beültem a
társaim közé, akik készültek a felvételire, s
amikor meglátták a képeimet, kérdezték, hogy
hova jelentkeztem. Ekkor került a látóterembe
az Ipar- és Képzőművészeti Főiskola, korábban
meg sem fordult a fejemben. De ekkor már be
voltam oltva, és tudatosan készültem a pályára. A Képzőművészeti Főiskolán az első
évben majdnem kirúgtak. Ki nem állhattam
Kádár Györgyöt, nem tetszett sem a művészete, sem a habitusa, s az ellenszenv kölcsönös volt. Szerencsére Kocsis Imre volt akkor a
tanársegéd, nála kezdtem el tapogatózni, hogy
átkerülhessek Szentiványi osztályába. Sikerült,
és onnan már ha nem is sima, de különösebben göröngyös sem volt az út idáig.

Hogyan határozná meg a stílusát?

Ez nem könnyű kérdés. Hahn Ferenc művészettörténész szürreális expresszionistának nevezte. Soha nem a forma érdekelt, hanem a
tartalom, és hogy ez a kettő egységben legyen.
A tartalomhoz kerestem meg a jó formai eszközöket. Soha nem akartam másokat követni,
majmolni. Sok festőt szeretek, a nagy példaképem Rembrandt, az ő szelleme, alkotói
módszere nagyon hiteles számomra.
Természetesen sokat változtam ﬁatalkoromtól, fejlődött a technikám, de ugyanúgy szeretem a régi képeimet is. Nem a Riviérán
születtem, nyírségi gyerek vagyok. A gyermekkor szerintem meghatározó élményt jelent.
Ekkor ivódott belém a falusi öregemberek
élete, látványa, környezete – ahogy ülnek
házuk előtt. Ezek gyakran előjönnek, s rengeteg festői gazdagság van benne.

Október 4-én búcsúztatták dr. P. Tóth Béla református lelkipásztort
nyugalomba vonulása alkalmából a Református Gimnázium kápolnájában. Az igehirdetéssel egybekötött ünnepségre olyan sokan érkeztek, hogy a kápolna és a gimnázium udvara is teljesen megtelt.
Dr. P. Tóth Béla lelkész búcsúprédikációjában megemlékezett az elmúlt 33 évről, köszönetet mondott a sok szeretetért, amit a hívektől
kapott, s kérte, hogy az utódját is legalább annyira szeressék, mint
őt. Elmondta, hogy mindig is a hite segítette, és sarkallta az új feladatok megoldására. A presbitérium nevében Sikolya Zsolt gondnok
mondott köszönetet a búcsúzó lelkésznek és feleségének a több mint
három évtized áldozatos munkájáért, és Isten áldását kérte mindkettejükre. A gimnázium
tanulóinak köszöntése után Verseghi-Nagy Miklós polgármester búcsúzott el tőle az egész
város nevében. A búcsúünnepségen részt vett az új megbízott lelkész, Szénási László is.

Mennyit dolgozik egy nap?

Mindig is szabadfoglalkozású voltam, megtehettem, hogy ne ﬁgyeljem állandóan az időt.
Van, hogy egész éjjel dolgozom, s csak arra ﬁgyelek fel, hogy a madarak egyszerre elkezdenek csicseregni. Az ember nem tudja érzékelni
azt a pillanatot, amikor az éjszaka átvált a nappalra. Pedig ilyenkor, legalábbis derült időben,
csodálatosan mélykék, párizsi kék az égbolt.

Megkínlódik egy-egy képével?

Az alkotás általában egy vívódás, egy harc, sokszor át is festem a képet. Nem olyan festő vagyok, aki úgy áll neki egy képnek, hogy előre
tudja, mi lesz belőle. Összességében persze
tudom, de közben improvizálok. Szeretem jól
összekeverni a színeket, és egyszer csak elkezdek belelátni valamit, ami lépésről lépésre formálódik. Van, hogy nem bírok vele, ilyenkor
félreteszem, és csak egy-két év múlva veszem
újból elő, és fejezem be.

70 évesen már van mire visszatekinteni.
Mennyire elégedett az életével, a művészi
eredményeivel?

Nincsenek nagy díjaim, de elégedett vagyok.
Most is mindent ugyanígy csinálnék. Ami mindig hiányzott, hogy nem tudok nyelveket beszélni, ezen változtatnék. Nem volt válságos
időszak az életemben, de jó és könnyű sem
volt, talán a németországi ösztöndíjas időszakot kivéve, mert ott majd szétszedtek, annyira
népszerű voltam. A képeim eladásából élek,
nem az „óriási” nyugdíjamból. Fiatalon nem
akartam, hogy a tanítás elvegye az időt az alkotástól, ezért csak alkalmilag tanítottam.
Rendszeresen járok művésztelepre, például
Nagybányára. Erdélyben rengeteg szépség
van, a kéthetes kurzus alatt valósággal felfrissülök a szabadban.

Hogyan tovább?

Folytatom. Ugyanezt.

N. E.
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Ahol éltünk

Kocsis Imre szentendrei festő, graﬁkus tárlata nyílt meg ezzel a címmel a Szentendrei Néprajzi Múzeum Skanzen Galériájában szeptember 26-án. Jubileumi, közelgő 75. születésnapját ünneplő, öszszegző tárlatot terveztek még a művésszel
együtt, amelyből halála miatt végül emlékkiállítás lett.

Fotó: Deim Péter

Az, hogy a Szentendrei Néprajzi Múzeum megrendezte az életműből igényesen válogató kiállítást, arról is szól, amit dr. Cseri Miklós
főigazgató megnyitójában mondott: „akit nem
feledünk, az itt van velünk”. Kocsis Imre pedig
valóban itt van velünk műveivel, szellemiségével.
A makói ﬁatalember már Budapesten készítette az '56-os eseményeket megörökítő rajzait. Ezt a korai korszakát ﬁnom ceruzarajzai,
graﬁkái, akvarelljei fémjelzik.
1969 jelentős dátum Kocsis Imre életében –
ekkor költözik Szentendrére, az Új Művésztelepre, és ekkortól tanít a Képzőművészeti Főiskolán (ma Egyetemen). Könyvei, cikkei
sokasága járult oktatói munkásságához.
A kiállítás egyik kevéssé ismert, nagyszerű darabja a Szentendrei ikonosztáz, a művész hitvallása szentendreiségéről. A farostból készült
ikonosztáz a szentendrei hagyományok festői
összegzése – templomtornyok, keresztek, ikonok a Vajda Lajos-i festői motívumokkal egyesülve.
Az 1960-as évek közepétől ível fel művészi pályája, s a '70-es évekre a magyar hiperrealista
törekvések egyik vezető művészévé vált. Az
évtized közepén születnek a korszak Magyarországát objektíven bemutató jelentős képei
– a Szanálás, a Külváros, a Kirakat –, amelyek a
szocialista realizmus töretlen optimizmusa
után a problémákról, s a Nyugat felé való nyi-
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tásról is szólnak. A neoavantgárd képi nyelvezetét használó kollázsai – például az építőtábort felidéző Zalkodi építőtábor is – ebbe a
vonulatba tartoznak.
A természet, a növények, a kert mindig nagy
nagy szerepet játszottak Kocsis Imre életében.
Új utak keresése jellemezte pályája során – a
témák és stílusok terén egyaránt. Graﬁkai eljárásokkal vagy fotótechnikákkal kísérletezett
(Zsáner-sorozat, vagy a Csendélet K. J. edényeivel), de készített kisplasztikákat és kerámiákat is.
A '80-as évek elején nagy műgonddal, illuzionisztikus realista előadásmódban készült tájképein a festő kulcslyukakon át kukucskál ki a
tájra. A gyermekkori bezártságélményen alapuló Kulcslyuk-képek a vasfüggöny-mögöttiség
jelképei.
Kocsis Imre mindvégig kapcsolódott ahhoz a
világhoz, amelyből jött. A hatvanas évektől fotózta az esküvői készülődést, a disznóvágást,
a piaci sütés-főzést, hogy az élő néphagyományokat megörökítse. Főművében, most az
épület bejárata mellett látható hatalmas méretű Lakodalomban adja ennek összegzését. A
hiperrealista alkotáson nem az esemény felemelő, szép pillanatait ábrázolja, hanem az
előkészületek fáradságát, az asszonyok készülődését az ünnepi lakomára. A fotók életszerűségét imitáló, de mégis festői ﬁgurák, a
kötényes, fejkendős parasztasszonyok a zománcos vájdlingok, színes lábasok, fateknők,
négylábú rozsdás kiskályhák – tetejükön gőzölgő serpenyőkkel, amelyek a forróságot
éreztetik – között sürögnek-forognak, készítik
az ételeket.
Kocsis Imre sokoldalúságát jellemzi, hogy lepkegyűjtéssel is foglalkozott – lepkehálója és
gyűjteménye egy részének megmutatásával
utal erre a személyes hangvételű, szép tárlat.
A kiállítás megtekinthető október 31-ig, hétfő
kivételével naponta 9.00 - 17.00 óra között, a
téli nyitvatartás idején is a hétvégeken, egészen április 10-ig.
Rappai Zsuzsa

Szárik világa
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A Szolnoki Művésztelep Kert Galériájában
(Gutenberg tér 12/12) nyílt meg Szakács
Imre festőművész kiállítása Szárik világa
címen október 17-én. A kiállítás november
5-ig látogatható.
A nagy érdeklődésnek köszönhetően meghosszabbították azt a tárlatot, melyben a
művész Herczeg István és Kosch Péter
képzőművészekkel közösen állította ki alkotásait. Az egri Templom Galéria SzínekFények-Évek kiállítása október végéig
megtekinthető.

Magyar képzőművészek Zágrábban
Magyar képzőművészet Zágrábban –
Aknay János címmel kiállítás nyílik a Zágrábi Magyar Intézetben november 4-én,
szerdán 19 órakor. A kiállítást köszönti
dr. Sokcsevits Dénes igazgató, követségi
tanácsos,
megnyitja
P. Szabó
Ernő művészettörténész, az Új
Művészet
vezető
szerkesztője.
A kiállítás
november
24-ig tekinthető meg.

16

PMK-HÍREK

„Könyvtárba mentem,
gyere utánam”

Idén ezzel a mottóval hirdették
meg a 10. Országos Könyvtári
Napokat, melyhez a Pest Megyei Könyvár is csatlakozott. Az
egyhetes programsorozat jellegzetessége, hogy minden napnak más és
más tematikát találnak ki a rendezők. Idén, a
jubileumi év alkalmából az elmúlt időszak legsikeresebb programjaiból válogattak. A rendezvény célja, hogy ráirányítsa a lakosok
ﬁgyelmét könyvtárakra, hogy becsábítsák azokat is, akik ritkán vagy egyáltalán nem járnak
az intézménybe.

Programok napról napra
Hétfő délután

a Műhelytitkok című programban merített papírra, nyomdász útmutatásával, segítségével
lehetett könyvjelzőt készíteni.

VÁROS

Csütörtök délután

Béres Alexandra ﬁtnesz világ- és Európa-bajnokot természetesen a nők kérdezgették az
egészséges életmódról, a szép alak elérésének
a titkairól.

Pénteken

a Zsíros kenyér extrákkal programban Erdős
Virág költő, író, drámaíró olvasott fel műveiből, majd érdekes beszélgetés alakult ki arról,
hogy a versekben elfogadhatóak-e a durva kifejezések, milyen szerepe van vagy lehet a költőknek a közéletben, és természetesen a
személyes élményeiről is szó esett.

Vasárnap délután

a rossz idő ellenére meglepően sok gyerek érkezett a Kalandozz Ruminivel című programra.
Berg Judit nevezetes hajósinasának kalandjait
felidézve a gyerekek különféle kreatív játékokban próbálhatták ki magukat: volt totó,
ügyességi játék, készíthettek kincses térképet,
kardot, tiarát, és a végén senki sem távozott
üres kézzel.
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HAMVAS BÉLA EMLÉKNAP
2015. november 7. (szombat)

14:30
Megemlékezés Hamvas Béla
és Kemény Katalin sírjánál
Szentendre, Sztaravodai úti köztemető

16:00
Ünnepi műsor a Pest Megyei Könyvtár
olvasótermében
Hamvas Béla fotópályázat
és totó eredményhirdetése
Szentendre, Pátriárka u. 7.

Zsíros kenyér extrákkal

November 10-én, kedden 18 órakor
a Pest Megyei Könyvtárban a Zsíros kenyér
extrákkal programsorozat vendége
Hulej Emese újságíró, az Egy Teleki gróf
Afrikában című életrajzi kötet szerzője lesz.
A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel
várnak a beszélgetős estre, amelyen –
szokás szerint – a könyvár dolgozói egy
bögre teával és zsíros kenyérrel vendégelik
meg az érdeklődőket

Ingyenes Boldogságklub

Kedden este

Schäﬀer Erzsébettel találkozhattak az érdeklődők. Az író, újságíró cikkeinek gyakori a témája
a találkozások. Olyan találkozások, amelyeknek először talán nem is tulajdonítunk jelentőséget. Az újságíró a rendkívül közvetlen,

személyes hangvételű beszélgetésen saját találkozásairól mesélt, és arról, hogy mit kell tennünk azért, hogy ezek létrejöhessenek, hogyan
vehetjük észre a lehetőségeket, az alkalmas
pillanatokat, és azzal hogyan éljünk.

Szerdán délután

az olvasóteremben a drogmegelőzésről beszélt gimnazistáknak Hollai Zsuzsanna pszichoterapeuta, pszichológus, aki droghasználó
tinédzserek speciális otthonában dolgozik. Az
interaktív beszélgetésen a kábítószerfüggés
következményeit mutatta be egy konkrét eset
kapcsán, bemutatva, hogy milyen élethelyzetbe kerülnek a függők, és milyen kiút lehetséges számukra.

Benkovits György az olvasóteremben szentendrei legendákról beszélt, olyan személyes
élményekről, amelyeket a helytörténeti írásokban sem találhatunk meg. Ennek a programnak – a mesélő személyes varázsának és
hihetetlen tájékozottságának köszönhetően –
szintén nagy sikere volt.

„Te érted a fákat?”

Gyönyörű természeti fotókkal találkozhatnak
a látogatók a könyvtár előcsarnokába belépve.
A mintegy 60-70, leginkább fákat ábrázoló fotó
a PMK és az Ars et Vita Alapítvány közös,
Ember és fa témakörben meghirdetett pályázatára érkezett. Az előválogatáson túljutott
képekre a közönségnek interneten lehet szavazni, ennek részletei a www.pmk.hu honlapon olvashatók. A legtöbb szavazatot kapott
fotók alkotói értékes díjakat vehetnek át a
Hamvas emléknapon, melyet november 7-én
tartanak a könyvtár olvasótermében.
Szeretettel várják a Hamvas-rajongókat a rendezvényre, ahol az előadások, felolvasás és
zenei programon kívül bemutatják a 47 évvel
ezelőtt ezen a napon elhunyt író Fák című eszszéjének díszkiadását.

Szeretettel várunk a
Dunakanyar
régió
szentendrei klubjába,
mely az ingyenes Boldogságprogram keretein belül a Jobb Veled
a Világ Alapítvány támogatásával működik.
Boldogságprogramunk fővédnöke prof. dr.
Bagdy Emőke. A program a pozitív pszichológia tudományág kutatásaira épül.

A boldogságra való hajlam egy megtanulható képesség! Célunk nem az, hogy problémamentes életmodellt állítsunk eléd,
hanem, hogy vezérfonalat adjunk ahhoz,
hogy könnyebben nézz szembe a kihívásokkal, képes legyél hatékonyan megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki
egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására kapj gyakorlati lehetőséget. A
program lényege: a személyiségfejlesztés
és a pozitív életszemléletre való képesség
tanítása.
A klub havonta egyszer működik, miközben végezheted a hónap aktuális feladatait, boldogságszintet növelő gyakorlatait
online vagy munkafüzetben.
A programba regisztrálhatsz: www.boldogsagprogram.hu
Helyszín: Pest Megyei Könyvtár, Szántó Piroska-terem (Pátriárka u 7.)
Időpont: október 26. hétfő 18.00-20.00

Hamvasra hangolva. A „csőpostában” Hamvas
Béla-idézeteket rejtettek el a könyvtár dolgozói

Regisztráció nélkül is várunk szeretettel!
Csepregi Marianna és Lengyel Kriszta klubvezetők

2015. október 19.

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 Istvánkó Bea
Megtekinthető november 29-ig
A kiállításhoz kötődő program nyugdíjasok részére
Október 28. szerda 17.00
SZENIOR SZERDA
Belépő: 750 Ft
Érd. Pálinkás Szilvia: 06 30 409 1843
palinkas.szilvia@femuz.hu,
FERENCZY MÚZEUM
Kossuth L. u. 5.
Nyitva tartás: kedd–vasárnap 10–18
óra
Barcsay-terem
FLOW/ÁRAMLAT
Kortárs fotóművészeti kiállítás
a Pictorial Collective csoport
alkotóinak részvételével
Megtekinthető január 10-ig, keddtől vasárnapig 10–18 óra között
Kurátor: Kopin Katalin

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.
Buhály 70
BuHÁLy JÓZSEF KIÁLLíTÁSA
Megtekinthető november 3-ig, hétköznapokon 10-17 óra, október 2324-25-én 10-16 óra között
VÁROSHÁZA GALÉRIA
Október 23. péntek 10.00
PAuLOVICS LÁSZLÓ ERDÉLyI
MAGyAR GRAFIKuS ÉS FESTőMűVÉSZ KIÁLLíTÁSA
A megnyitó után közös mécsesgyújtás az Emlékfalnál
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

PROGRAMOK
AKNAy JÁNOS KIÁLLíTÁSA
Megnyitja Markó Béla, közreműködnek Bogdán Zsolt és a Barabási
Tivadar színművészek
Megtekinthető október 30-ig

ZÁGRÁBI MAGYAR INTÉZET
November 4. szerda 19.00
MAGyAR KÉPZőMűVÉSZEK
ZÁGRÁBBAN – AKNAy JÁNOS
Köszöntőt mond dr. Sokcsevits
Dénes igazgató, követségi tanácsos,
megnyitja P. Szabó Ernő művészettörténész
Megtekinthető november 24-ig

SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP
Kert Galéria
Gutenberg tér 12/12.
SZÁRIK VILÁGA
Szakács Imre festőművész kiállítása
A kiállítás megtekinthető november
5-ig
TEMPLOM GALÉRIA
Eger
SZíNEK-FÉNyEK-ÉVEK
Szakács Imre, Herczeg István és
Kosch Péter közös kiállítását a nagy
érdeklődésre való tekintettel október végéig meghosszabbították

Előadás

PETőFI KULTURÁLIS
ÉS HAGYOMÁNYőRZő
EGYESÜLET
Stéger köz
November 6. péntek 18.00
AZ 1990 ÉVI TAXISBLOKÁD
HÁTTERE
Dr. Szekér Nóra történész előadása

SZENTENDRE SZALON
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
Október 29. csütörtök 18.00
SZABAD- E A SZABAD AKARAT?
Álló Géza előadása

STÚDIÓRUM SZELLEMI MŰHELY
Cseresznyés út 152.
Október 22. és 29. csütörtök 18.00
MAGyARNAK LENNI
előadássorozat
Október 28. szerda 18.00
TABuK NÉLKÜL A POLITIKÁRÓL
Interaktív politikai vitaműsor
www.studiorum.civilmultimedia.com

Zene

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

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 19. hétfő
16.30 FÚSI (90’)(16)(2D) romantikus
dráma
18.05 KÖTÉLTÁNC (120’)(12)(2D)
20.10 FILMPIKNIK: TOVÁBBÁLLÓK
(93’)(16) Házigazda Sergő András
ﬁlmesztéta
október 20. kedd
16.00 MENTőEXPEDICIÓ
(136’)(12E)(2D)
18.20 KÖTÉLTÁNC (120’)(12)(2D) –
20.25 VICTORIA (140’)(16)(2D)
október 21. szerda
15.30 VICTORIA (140’)(16)(2D)
17.55 KÖTÉLTÁNC (120’)(12)(2D)
20.00 MENTőEXPEDICIÓ (136’)
(12E)(2D)
október 22. csütörtök
16.00 AFERIM! (108’)(16)(2D)
18.00 VESZETTEK (115’)(16E)(2D)
20.00 SICARIO- A BÉRGYILKOS
(121’)(16)(2D)
október 23. péntek
15.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2AHOL MÉG MINDIG SZÖRNYEN JÓ
(89’)(6)(2D)
16.40 1989-HATÁRON (97’)(12)
18.25 BÍBORHEGY (119’)(18)(2D)
október 24. szombat
15.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2AHOL MÉG MINDIG SZÖRNYEN JÓ
(89’)(6)(2D)
16.35 AFERIM! (108’)(18’) (2D)
18.30 BÍBORHEGY (119’)(18)(2D)
20.35 SICARIO- A BÉRGYILKOS
(121’)(16)(2D)
október 25. vasárnap
16.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2AHOL MÉG MINDIG SZÖRNYEN JÓ

17
(89’)(6)(2D)
17.35 BÍBORHEGY (119’)(18)(2D)
19.40 A MEGLEPETÉS (102’)(12)(2D)
október 26. hétfő
16.00 VESZETTEK (115’)(16E)(2D)
18.00 BÍBORHEGY (119’)(18)(2D)
19.00 EGY CSÉSZE TEA KUKORELLY
ENDRÉVEL
20.05 A MEGLEPETÉS (102’)(12)(2D)
október 27. kedd
16.00 MENTőEXPEDICIÓ (136’)
(12E)(2D)
17.00 MŰGYŰJTőK ÉS MECÉNÁSOK
– Török Katalin beszélgetéssorozata
18.30 ABSZURD ALAK (96’)(16)(2D)
– LÉLEKMOZI SOROZAT
20.15 BÍBORHEGY (119’)(18)(2D)
október 28. szerda
18.00 MENTőEXPEDICIÓ (136’)
(12E)(2D)
20.25 A MEGLEPETÉS (102’)(12)(2D)
október 29. csütörtök
15.30 HÓKIRÁLYNő (80’)(12)(2D)
17.00 PÁN (112’)(12)(2D)
19.00 BÉLIER CSALÁD (106’)(12)(2D)
– NYISD KI A SZEMED! SOROZAT
október 30. péntek
16.00 PÁN (112’)(12)(2D)
18.00 BÍBORHEGY (119’)(18)(2D)
20.05 SICARIO- A BÉRGYILKOS
(121’)(16)(2D)
október 31. szombat
16.00 PÁN (112’)(12)(2D)
18.00 MACBETH (113’)(12E)(2D)
20.00 VICTORIA (140’)(16)(2D)
november 1. vasárnap – Mindenszentek
15.00 PÁN (112’)(12)(2D)
17.00 DRIFTER (72’)(2D)
18.20 SZENT BORBÁLA (112’)(12)
20.25 KÖTÉLTÁNC (120’)(12)(2D)
november 2. hétfő – Halottak
napja
16.30 DHEEPAN- EGY MENEKÜLT
TÖRTÉNETE (109’)(2D)(16)
18.30 DRIFTER (72’)(2D)
19.50 SZENT BORBÁLA (112’)(12)
november 3. kedd
16.30 PÁN (112’)(12)(2D)
18.30 A MÁSODIK ANYA (114’)(16)
– LÉLEKMOZI SOROZAT
20.30 DHEEPAN-EGY MENEKÜLT
TÖRTÉNETE (109’)(2D)(16)
november 4. szerda
17.00 AFERIM! (108’)(18’)(2D)
18.50 SZENT BORBÁLA (112’)(12)
20.50 DHEEPAN- EGY MENEKÜLT
TÖRTÉNETE (109’)(2D)(16)
november 5. csütörtök
15.00 HÓKIRÁLYNő (80’)(12)(2D)
16.25 A KIS HERCEG (108’)(kn)(2D)
18.30 FÚSI (90’)(16)(2D)
20.00 007 SPECTRE: A FANTOM
VISSZATÉR (150’)(12E)(2D)
november 6. péntek
16.00 A KIS HERCEG (108’)(kn)(2D)
18.00 MACBETH (113’)(12E)(2D)
20.00 007 SPECTRE: A FANTOM
VISSZATÉR (150’)(12E)(2D)
A P’Art Mozi műsora:
http://partmozi.hu
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Időseket köszöntöttünk

„Öleljük hát az öregséget szívünkre és szeressük: tele van gyönyörűséggel, ha élni
tudunk vele." Lucius Annaeus Seneca

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává, tehát lassan negyedszázada ünnepeljük a kort,
a bölcsességet, és Seneca szavaival a szívünkre öleljük őket.
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Édesanyákat köszöntöttünk

„A szoptatás olyan közel hozza egymáshoz az anyával a gyermeket,
amennyire csak két ember közel kerülhet egymáshoz.”

Augusztus 1-jét 1992-ben nyilvánították a szoptatás világnapjának. Azóta augusztus első hetében, illetve az ősz folyamán a Magyar Védőnők Egyesülete és a civil szervezetek országszerte
rendezvényekkel ünneplik és népszerűsítik a szoptatást.

Az anyatej összetétele, állaga folyamatosan alkalmazkodik a gyermek
igényeihez. A szülést követő első napokban kolosztrum, vagyis előtej
termelődik, amely rengeteg ellenanyagot és fehérjét tartalmaz. Az érett
tej tökéletes táplálékot és immunvédelmet nyújt a csecsemőnek,
a szoptatás pedig kiváló módja az anya–gyermek kapcsolat elmélyítésének.

A Gondozási Központ „bejárós” gondozottjait Petricskó Zoltán alpolgármester köszöntötte. Beszédében azt emelte ki, hogy nem csak ezen
a napon kell feljebbmenőinket köszönteni és tisztelni, hanem „minden
áldott nap kötelességünk segíteni és gondoskodni az idősekről, akiknek
az életünket, az otthonunkat, az alapokat köszönhetjük”. Az öregebb
embert más kultúrákban is azért tisztelik – tette hozzá –, mert óriási
élettapasztalatával olyan értékeket jelenített meg, amely a ﬁatalabbak
számára vonzó és kívánatos volt. Nem azt nézték, milyen mulandó teste,
hanem hogy ki lakik benne.
Erre törekedünk mi is a Gondozási Központban, ahol az idősek által megtestesített bölcsességet értéknek tartjuk, és szeretnénk, ha éreznék,
hogy gondoskodunk róluk. Ezt fejezte ki az a kedves műsor is, amelyet
az Izbégi Óvodások kezdtek, majd Tímár Sára kisebb és nagyobb tanítványai folytattak, végül Széles Izabella szórakoztatta dalaival a hallgatóságot.
A Gondozási Központ ezen a szép napon polgármesteri köszöntővel kiegészített ajándékcsomagot adott át a jelenlevőknek, illetve juttatott el
azoknak, akiknek ebédet visznek, és támogatnak. Összesen 250 kis csomag melengette az idősek szívét, valamint az óvodások és az Önkormányzat apró meglepetései is.
Isten éltessen minden kedves idős hölgyet és urat!
Gondozási Központ

KuL-TÚRA Irodalmi barangoló

Szentendrén szeptember 17-én tartottuk a világnap alkalmából ünnepségünket, amelyet már évek óta – lassan hagyományként – rendezünk meg. Ezen azokat az édesanyákat köszöntjük, akik hosszú időn
keresztül sikeresen szoptatták vagy jelenleg is szoptatják gyermeküket.
Védőnőként szívügyünk, hogy minél több csecsemő részesüljön anyatejes táplálásban. Örömmel fogadtuk, hogy idén is jelentős számú család vett részt az eseményen. A köszöntő után jelképes ajándékokkal
leptük meg az ünnepelteket. A rendezvény hangulatát tovább fokozta
Gencsi Marietta, aki gitárral énekelt nekünk. A kedves dalocskák és táncolás után vendégváró falatokkal kínáltuk az édesanyákat, a legkisebbek pedig gyümölcspépekkel tölthették meg korgó pocakjukat.
Reméljük, jövőre is hasonló színvonalú rendezvénnyel ünnepelhetjük
ezt a jeles napot.
Szentendre Védőnői Szolgálat

JÓKAI MÓR NyOMÁBAN BALATONFÜREDEN

A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola diákjai Komárom után
Jókai Mór villáját keresték fel Balatonfüreden. Az író az akkor csendes
fürdőhelyen, 1867-ben vásárolta a telket, és 1870-ben elkészült a
Jókai-ház. A család hamarosan a település közkedvelt és állandó vendégei közé tartozott, hiszen Laborfalvy Róza is számtalanszor fellépett a füredi színpadon.
Az arany ember című könyvét már a füredi villában írta Jókai. Utószavában maga is a legkedvesebb művének nevezi a híres regényt,
mely talán a legnépszerűbb összes műve között. Ez a könyve az, mely
a legtöbb balatoni vonatkozást tartalmazza. A Balaton téli tüneményeinek legszebb leírását is neki köszönhetjük: a kalandos utazás után
„füredi kastélyába” érkező Timár Mihály egy téli balatoni halászaton
vesz részt.
Az egyszerű külsejével is nagyon impozáns, tágas, kényelmes villában
Jókai napjai nagy részét íróasztalánál töltötte, s ez a harmonikus környezet írásművészetét is inspirálta. Nagy regényei ebben az időben
jelentek meg. Az írás mellett szívesen kertészkedett a ház előtti kert-

ben, ahol sok szép virág nyílt, köztük híres rózsái, melyeket maga oltott és szemzett; vagy éppen a csillagokat vizsgálta távcsövén; vagy
gardát sütött parázson és együtt dalolt a társasággal.
A gazdag tárgyi anyagot bemutató kiállítás méltó Jókai nagyságához,
mely az író és ember emlékét egyformán megőrizte, s így maradt
máig is Jókai otthona a füredi ház. Nagyon szép napot töltöttünk Balatonfüreden.
Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár, kulturális antropológus

2015. október 19.

KULTÚRA

II. Éljetek Halottak Fesztivál
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Október 31. szombat, Vajda Lajos Stúdió Pince Galéria (Péter-Pál u. 6.)

Elevenkert programok
DMH Barlang
Dunakorzó 11/a

2015. október 23. péntek

21:00–3:30
DJ ASSOCIATION: ROOTSHAPER
& CORVuS@ELEVENPÉNTEK
2015. október 24. szombat

ED IS ON & KORAI ÖRÖM
+ DJ RITMO@ELEVENSZOMBAT
21:00 Ed Is On
https://www.facebook.com/
edisonhungary
23:00 Korai Öröm band
https://www.facebook.com/
koraiorom
01:00 DJ Ritmo

15:00: Kapunyitás. A fesztiválon Kobza Vajk és Ruba Szilvia az Eredendő című kiállítása
látható
15:30 S. Varga Ilona; ALion fotó (fotográfus, pszichoterapeuta): Ünnepek és rituálék
a tibeti kultúrában – előadással egybekötött vetítés
17:00: Toót-Holló Tamás (író, MTA irodalomtudomány kandidátusa): Nagy garral érkezni,
sárkányt zabolázni. (A garabonciás hagyomány és a metaﬁzikai kalandregény találkozása.
Előadás
18:15: Heidrich Roland: Átkelés a láthatatlanba. Hangfestés villanygitárral
19:00 Grandpierre Atilla (csillagász, író, zenész): Az élet forradalma. Előadással egybekötött vetítés
21:30: Azték Tánckör: indián rituális táncbemutató és mexikói halottioltár-avatás
22:00: Mihályﬁ Márta (néprajzkutató): Lélekvendégség és kapunyitás, élők és holtak
világának találkozása (Halottak napi szokások a mexikói indián közösségekben). Előadással egybekötött vetítés
23:30: Ébrenálmodók Rituális Színház: Az élet heve. Filmvetítés
Belépő: 2000 Ft

Sirdogál az őszi szél...

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 megvásárolhatók a helyszínen, az előadás előtt. Ára: 1500 Ft

20

HIRDETÉS

XXIX. évfolyam, 18. szám

2015. október 19.

Szentendrei résztvevő is lesz
a sakk világbajnokságon

SPORT

Hetek óta kemény edzésekkel készül a görögországi korosztályos sakk világbajnokságra
Zakar Ádám. A nyolcéves szentendrei tehetség
júniusban váltotta meg a jegyét a Thesszalonikibe induló járatra azzal, hogy a korcsoportjában első helyen végzett a balatonlellei országos
bajnokságon. Az október 24-én kezdődő viadalon 12 korcsoportban a világ nyolcvan országából több száz versenyző vesz részt. A verseny
nehézségét jól példázza, hogy 11 napon
keresztül kell, olykor 2-3 órás partikat lejátszva
megmérkőzniük egymással a ﬁatal titánoknak.
A vendéglátó ország hagyományai után szabadon azt is mondhatnánk: az őszi szünet alatt
valóságos „sakk maraton” vár Ádámékra.
Zakar Ádámot a Bimbó úti óvodában tanítva fedezte fel Tusák József 2013ban. „Tusi bácsi” tanítványa a rá következő évben megnyerte az Óvodások
Országos Bajnokságát, illetve több rangos fővárosi sakkversenyen is az ő
nyakába akasztották az arany medált. Ilyen volt a Sakksarok GP, a Lauder Sakkverseny és a Tavaszi Sakkfesztivál. Utóbbin Ádám a serleget a világ legeredményesebb női sakkozójától, Polgár Judittól vehette át. „Nagyon ritka
tulajdonság az övé: a sakklátás. Vagyis képes ilyen ﬁatalon előre gondolkozni
akár 3-4 lépést is” – érzékeltette Ádám erényeit tavasszal lapunk hasábjain
Tusák József, aki majd négy évtizede oktatja páratlan eredményességgel a
szentendrei ﬁatalokat a sakk fortélyaira.

A világbajnokságra készülő ifjú sakkozó mögé odaállt Szentendre városa is.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester ezt azzal indokolta, hogy a helyi művészeti
és sportélet ifjú tehetségeinek felkarolása jó ügyet szolgál. A polgármester
úrnak egyébként a kerékpározás mellett a sakk a másik szenvedélye. Így aztán
az sem véletlen, hogy elfogadta Ádám kihívását egy partira. A Szentendrei
Nagy Sportágválasztón tartott parti hosszú és kőkemény csatát hozott, ahol
végül győzött az évtizedes rutin. Az egykor szintén igazolt versenyzőként játszó, 1965 élő ponttal rendelkező Verseghi-Nagy Miklós abban maradt Ádámmal, hogy a görögországi sakk világbajnokság után jöhet a visszavágó!

Labdarúgás

Október 3. Tahitótfalu

Tahitótfalu&SzVSE II - PILE-Szántó 5-6 (2-3),
megyei III.o., nyugati csoport
G.: Dalkó Soma (2), Egervári Márton, Nyúzó
István, Vincze Károly, illetve Cserni Máté (3),
Glück Endre (2), Horváth László

A középmezőnyben tartózkodó két csapat vízilabdameccs-eredményt produkált, alig győztük számolni! A tizenegy gól többségét
védelmi hibák előzték meg. 1-3-nál a vendégek nagyobb arányú győzelemben reménykedtek. Nem így lett! Az 52. és 62. perc között,
pingpongszerűen oda-vissza estek a gólok 46-ig. Ezt követően elkeseredetten támadott a
Tahi-Szentendre II. vegyes csapat, és a 78.
percben sikerült 5-6-ra feljönniük, utána viszont már csak egy kapufára futotta. A döntetlen igazságosabb lett volna, de a hazaiak
védelme egyszerűen képtelen volt semlegesíteni a jól cselező Cserni Mátét és Glück Endrét
"Edu"-t. Hozzá kell tenni, hogy a kapusok sem
álltak a helyzet magaslatán!
A PILE-Szántó előbbre lépett a tabellán a 7.
helyre, a Tahi&SzVSE visszaesett a 9.-re. Já-
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Tenisz

Bartakovics Marcell az F18-as Mester!

Október 10-11-én a Nemzeti Edzés Központban került megrendezésre a 2. MTSZ (Magyar Tenisz Szövetség) Junior Mesterversenye, ahol azok a játékosok szereztek indulási jogot,
akik az év közben megrendezett kiemelt kategóriájú, utánpótlás körversenyen a legjobbak között végeztek.

A ﬁú 18 évesek között Bartakovics
Marcell, a szentendrei Dunakanyar TKSE játékosa
1.
kiemeltként
győzedelmeskedett. Budinszky
Móric (aki korábban szintén a klub
játékosa volt) legyőzését követően
a döntőben Necz
András ellen nyert
4:6 6:2 6:2-re,
Móric pedig végül
a 3. helyen végzett.

Elindult a 2015/16-os téli, fedettpályás szezon
a Postáslidón.

A viszontagságos időjárás ellenére a hét elején felállításra
kerültek a teniszsátrak a szentendrei teniszpályákon. Reggel
7 órától este 10-ig felújított pályákkal várjuk a nem csak Szentendre és környékén lakó, teniszezni szerető sportolókat!

tékvezetői szempontból nem volt nehéz
meccs, a „sporik” jól irányítottak, bár egy hangos vendég szurkolói csoport néha nem így
látta, ám végül a győzelmet boldogan ünnepelték. Nem csoda, „rövid volt a kispadjuk”
(nem volt cserejátékosuk).
Október 4. Szentendre, Kőzúzó utcai
sporttelep

Szentendre VSE - Pomáz ICO SE 2-2 (0-2),
megyei II. o., közép csoport
G.: Székely Mátyás, Szijj Krisztián, illetve Sergő
Márton és Léhi Dávid

Változatos mezőnyjátékkal telt el ez első félidő a 21. percig, amikor jobboldali szöglethez
jutott a Pomáz. Az élesen beadott labdát Sergő
megcsúsztatta és a kapu jobb sarkába hullt.
Szentendre támadásaiban nem volt átütő erő,
sok volt a taktikai szabálytalanság és míg a hazaiak pontrúgásaiból semmi nem lett, addig a
37. percben egy pomázi szabadrúgást követően megszületett a második vendég gól. A félidőig nem változott a játék képe, Szentendre
támadgatott – sikertelenül.
A második félidőben megváltozott a játék, a
hazaiak hevesebben kezdtek rohamozni. Néhány perc múlva az egyedül nagy lendülettel

a tizenhatos felé induló szentendrei támadót
Egervári „elütötte”, a huzavona után megkapta második sárgáját (=piros), így ő is mehetett az öltözőbe. Pár perc múlva kényszerítőzést követően a vendég védők megzavarodtak, és a kiugró Székely élesen a jobb sarokba lőtt (1-2). Az átszervezett hazai csapat
nagyobb sebességre kapcsolt, a fáradó és a kiállítás következtében ideges pomáziak begyűjtöttek még két sárgát, majd a szélről a
16-osra beadott labdát a vendég védők nem
tudták felszabadítani, és a közbeugró Szijj
Krisztián az ötösről a hálóba lőtt (2-2). Folyamatos szentendrei támadások mellett kontrából volt még egy helyzete Pomáznak, de a
közelről lőtt labdát a cserekapus Németh
kiütötte.
Egyik csapat sem volt elégedett az eredménynyel, hisz Pomáz kétgólos vezetést engedett ki
a kezéből, a szentendreiek pedig a helyzeteik
alapján akár nyerhettek volna.
Dombay Zsolt hazai vezetőedző: „Az első félidőt játékosaim részéről kislányfocinak minősítettem elég kemény hangon a szünetben.
Ennek meglett az eredménye, a második játékrészben keményebben léptünk fel, egyenlítettünk, és az utolsó tíz percben akár meg is
nyerhettük volna a meccset!"
Gerlai P.
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ADÁSVÉTEL

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi
képeslapokat, kitüntetéseket,
jelvényeket. Tel. (26) 385-387.

Eladó 5 darabos szekrénysor, 3 darabos ülőgarnitúra. Tel. 06-20-579-3619.
Magas áron vásárolok mindennemű régiséget, bútorokat (Koloniált is), órákat, festményeket,
porcelánokat, kerámiákat, bronzokat, ezüstöket, kitüntetéseket,
érméket, szőnyegeket, csipkéket,
varrógépet, hanglemezeket, hagyatékokat (!) díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. Medveczky
Zsuzsanna, 06-20-365-1042.

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

Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő kiemelt áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüstöt,
aranyakat, bronztárgyakat, borostyánokat, porcelánokat, Kovács Margitot. Kiszállás díjtalan. Tel. (06-1)
789-1693, 06-30-382-7020.

Almási Katalin értékbecsléssel vásárol
bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, csillárt, csipkét, könyveket, szőrmét, kitüntetést, bizsukat,
borostyánt, ezüstöt, hagyatékot díjtalan kiszállással. Tel. 06-20-597-8280.

ÁLLÁST KíNÁL

Szervizlakatost, villanyszerelőt keresek. Tel. 06-30-931-0956.

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

Budapesti munkahelyre gyakorlott
lakatos, csőszerelő, hegesztő, víz-és
gázszerelő munkatársakat keresünk.
Jelentkezés e-mailben, önéletrajzzal:
viktor40@freemail.hu.

EGÉSZSÉG

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

APRÓK

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

Lelki stresszhelyzetek és életkrízisek
akut kezelése, traumás emlékek feldolgozása. Tel. 06-30-552-1677,
Csepregi Marianna tranzitperszonális
pszichológus, kineziológus.

Stresszoldó foglalkozások, önismereti órák és pilisi energetikai foglalkozások. Lengyel Kriszta selfness
tréner, relaxáció- és meditácioktató.
Tel. 06-20-941-3833, www.meetingmyself.hu

EZOTÉRIA

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

KIADÓ LAKÁS

Lakás kiadó: 60 ezer Ft + rezsi + 2 hó
kaució. Tel. 06-30-590-4166.

LAKÁS, INGATLAN

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.

Dunabogdányban 70 nm-es ház
eladó. Központ fekvése miatt üzlethelyiségnek, illetve szolgáltatóháznak is alkalmas. Tel:.
06-20-487-9081.

SZOLGÁLTATÁS

Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.
Egyedi, színes bútorüvegek,
tükrök, lámpák, üvegékszerek készítését vállaljuk. Tel. 06-20-3176455, www.czirjak-glass.hu

Gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empatikus,
referenciával és bébiszitter-oklevéllel
rendelkező pedagógus. Tel. (26) 386858.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szigetelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel.
06-70-578-1468.
Lakossági villanyszerelés., bojlervízkő eltávolítása. Minden, ami
villany. Tel. 06-20-243-3065,
Szatmári László.

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788367, 06-30-950-4187, Mezei Sándor.

uTAZÁS

XXIX. évfolyam, 18. szám
Szentendre szívében étterem kiadó.
Felszerelt konyhával, nagy belső udvarral, valamint pincehelyiséggel
rendelkezik, amely kiváló helyet
adhat boresteknek és rendezvényeknek egyaránt. Ár megegyezés alapján. Tel. 06-20-437-1153.

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

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

70 nm-es helyiség kiadó a Paprikabíró utcában a 7 évig működött fogorvosi rendelő helyén. Tel.
06-20-971-3779.

Baráti társaság december 4-6-i autóbuszos adventi útjára utastársak jelentkezését várja. Útvonal:
Semmering-vonatozás, Mariazell –
Gössi apátság – sörgyár – Schlosshof
– Pozsony. Szállás: Veitschben (félpanzió + wellnes). Ár: 20 500 Ft + 115
euró. Jelentkezés: 06-20-364-0113.

ÜDÜLÉS

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

ÜZLET

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

A Rab Ráby Vendéglő
november elsejétől
január 31-ig
minden vendégének
10% kedvezményt ad
18 óra után az ételekre.
Asztalfoglalás: (26) 310-819

A Díjbeszedő Holding Zrt. Fogyasztásmérő leolvasó munkatársakat keres
a Szentendrén és környékén található fogyasztásmérők leolvasására.

Leendő munkatárs fő feladatai:
• a közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek meghatározott ütemezés
szerinti leolvasása, a fogyasztási adatok rögzítése, fotók készítése, ügyfelek
értesítése, időpontok egyeztetése

Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség, ﬁzikai alkalmasság
• terhelhetőség, jó kommunikációs képesség, precíz munkavégzés
• ügyfélközpontúság, jó szervező és problémamegoldó képesség
• saját tulajdonú motorkerékpár/gépkocsi

Amit kínálunk:
• hosszú távú, részmunkaidőben is végezhető munkalehetőség
• alapﬁzetés+teljesítményarányos jövedelem
• gépkocsi költségtérítés

Jelentkezés:
Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát küldje
a girasek-balazs@dbrt.hu e-mail címre.
További információ a 061 481-9773 telefonszámon kérhető.

Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap • Megjelenik 11 000 példányban, havonta kétszer
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Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra
Lapzárta: hétfő, 12 óra • Hirdetések felvétele: 20/260 4642, szevi@szentendre.hu.
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Nyomda: PharmaPress 1037 Budapest, Vörösvári út 119-121., felelős vezető: Dávid Ferenc
Index: PFH/88/1987 ISSN 0239-068X • www.szevi.hu

2015. október 19.

Perfect Homes

HIRDETÉSEK

23

Október a látás hónapja!

Tökéletes választás a minőségi élet kedvelőinek
Ingyenes látás-ellenőrzés
Márkázott szemüveglencsék
50% kedvezménnyel

MÁTÉ FOTÓ OPTIKA

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

Szentendre, Sztaravodai út 54.
Tel. 26/311-841
Nyitva:
H-P: 9.00–17.00, Sz. 9.00–13.00
www.matefotooptika.hu

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE

Békési Körös Kolbász

Horváth Barbara
Tel. +36 20 491 9120
www.perfecthomes.ingatlan.com
www.perfecthomes.hu

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

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
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„Mikor fogunk már összefogni?”
– október 23-i ünnepség

Ady Endre szülőházának falán található versrészletet választottuk az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapjának mottójául, hisz az a nap bebizonyította, hogy mi,
magyarok össze tudunk fogni, ha kell.

Az ünnepen több eseménnyel emlékezünk a dicső napokra, a városi
rendezvény 11 órakor kezdődik a Pest Megyei Könyvtárban (PMK).
A megemlékezés első állomása a Városház Galériában 10 órára szervezett kiállítás-megnyitó, ahol Paulovics László erdélyi magyar festő
és graﬁkus képeit állítjuk ki. A kiállítást Gyürk Dorottya, kulturális alpolgármester asszony méltatja Gyermán Júlia hegedűmuzsikája kíséretével.
A megnyitó után néma főhajtás mellett mécseseket gyújtunk a Városházán található Emlékfalnál 10.30-kor, majd a PMK színháztermében idézzük fel az akkori eseményeket és a „szabadság mámorító
pillanatait”.
Kissé rendhagyó módon az idei október 23-i városi ünnepség műsorában az 50-es évek hétköznapjai, a hétköznapi emberek visszaemlékezései köszönnek majd vissza. Az eseményeket egy kisﬁú nemrég
megtalált naplója és a forradalom ifjú résztvevőinek feljegyzései
alapján igyekszünk feleleveníteni. Szeretnénk felidézni azt az eufóriát, azt a csodálatos érzést és örömöt, amelyet a szabadság közelségének gondolatára az emberek érezhettek. ők akkor össze tudtak
fogni, Ady Endre kérdésére akkor válasz érkezett.
Hagyományosan fontos része az október 23-i ünnepségnek a város
szolgálatáért sokat tevő polgárok kitüntetéseinek átadása. Idén 7 díjjal köszönjük meg áldozatos munkájukat.
Minden kedves szentendreit várunk az ünnepség minden egyes momentumára, ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!

Segítsük Kárpátalját!

Szentendre Város Önkormányzata jótékonysági koncertet
rendez a Söndörgő együttessel a kárpátaljai Beregszász-Bulcsú református egyházközsége javára október 25-én, 19 órai
kezdettel a Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.) színháztermében. A jótékonysági koncerttel szeretnék felhívni a
ﬁgyelmet a magyarlakta, nehéz helyzetben lévő településre.

A kormány felhívással fordult minden városhoz, hogy vállaljanak
felelősséget egy-egy kisebb kárpátaljai magyar közösség sorsáért,
nyújtsanak segítséget a humanitárius katasztrófa elkerüléséhez.
A programba városunk is bekapcsolódott, és idén segítséget nyújtottak a munkácsi járásban található Beregrákos és Kajdanó településeknek.
Beregszász 24 ezer lakosából 12 ezer magyar ajkú. A jótékonysági
koncert bevételével a városhoz csatolt Bulcsú közösségét szeretnék támogatni. A bulcsúi református közösség sokat tesz a hitápolásért, az identitás, a tradíciók megőrzésért. Közadakozásból
újították fel templomukat, az anyaországgal jó kapcsolatot ápolnak, minden erejükkel igyekeznek a mostoha állapotokat ellensúlyozni.
A Söndörgő Együttes tagjai örömmel mondtak igent a felkérésre,
hiszen Kárpátaljához több szállal is kötődnek, és számos fellépésük
helyszíne volt már.
A koncertre jegyek kaphatók a Tourinform irodában (Dumtsa u. 22.)
és a jegy.hu-n. Jegyár: 3500 Ft. A bevételt 100%-ban BeregszászBulcsú javára ajánlják fel.

