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Évértékelő interjú Szentendre polgármesterével

Az épített környezet fejlesztése a természeti értékek megóvásával, minőségi közszolgáltatások a helyi polgároknak, és vendégmarasztaló attrakciók a látogatóknak.
Az új városstratégia megalapozásáról és polgármestersége első évéről beszélgettünk Verseghi-Nagy Miklós polgármesterrel.
3-4. oldal

Díjzuhatag Szentendrén

Szentendre Város Szolgálatáért Díj: Zakar Katalin, Szentendre Város Közművelődési
Díja: Klötz Ildikó, Szentendre Város Közegészségügyi Díj: Jelesné Tóth Ildikó, Szentendre Város Testnevelési és Sport Díja: Tusák József, Szentendre Város Közbiztonságáért Díja: Kocskovszki István, Szentendre 1956 Emlékérem: Juhász József,
Szentendre Város Civil Szervezete Díj: Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete, Junior Príma Díj: Eredics Benjámin és Aranyos Sándor, Pest Megye Díszpolgára:
Szvorák Katalin, Pest Megyéért Emlékérem: Jászberényi József, Év Háza Díj: Borbás
Péter. Nagy szeretettel gratulálunk minden díjazottnak!
Írásaink az 5-6., 14-15. és 19. oldalon

150 millió négy középületünkre

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól az igényelt bruttó 149 987 889 Ft-ot nyerte
meg Szentendre Város Önkormányzat a KEOP-5.7.0/15-2015-0325 azonosítószámú,
„Szentendre Város Önkormányzat épületenergetikai fejlesztése” című pályázata.
A pályázat keretében az érintett épületek határoló- és nyílászáró szerkezeteinek
hőtechnikai fejlesztése és a kapcsolódó tevékenységek támogathatók. A projekt keretében az alábbi középületeket újítják fel: Fehérház: Dunakorzó 18.; Központi
konyha és ebédlő: Bajcsy Zsilinszky u. 6.; Püspökmajori Bölcsőde: Hamvas Béla utca
1.; Felnőtt háziorvosi rendelők: Bükköspart 27.
7. oldal

Új hulladékgyűjtési rend

Megváltoztatta csütörtöki hulladékbegyűjtési járattervét a VSZ NZrt. annak érdekében, hogy a 11-es főút reggeli nagy forgalmát ne akadályozzák.
Eddig a 11-es úton reggel körülbelül 7:30-ig gyűjtötték a hulladékot, most 10 órától
kezdik itt a munkát. A kora reggeli gyűjtést a módosítás után az alábbi utcákban kezdik meg: Vasvári Pál u. – Pásztor u. – Kadarka u. – Kisforrás u. – Kút u. – Szűcs J. u.
– Kékesi u. – Leányka u. – Eötvös u. – Sztaravodai u.
A megváltoztatott járatterv szerinti hulladékbegyűjtés november 5-től elindult. A
rendelet szerint a hulladékbegyűjtés 6 óra és 18 óra között zajlik, a módosítás a lakosság és az itt közlekedők kényelmét és biztonságát szolgálja.
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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
november 15. Vasvári Patika
Szentendre, Sas u. 10. T: 312-825
november 22. Ulcisia gyógyszertár
Szentendre, Dózsa gy. u. 1. T: 500-248
november 29. Kálvária gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u. 33. T: 787-796
Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: (26) 311-964

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

Gyepmester 06 20 931 6948

Városi Ügyfélszolgálat

A Városi Ügyfélszolgálat az alábbi időpontokban áll az ügyfelek rendelkezésére:

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00 – 20.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 13.00

Az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége:
ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Telefonon: 26/300-407-es telefonszámon
Ügyfélszolgálati iroda:
Szentendre, Dunakorzó 18. i. emelet

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.)

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
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Szentendre Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2015. november 23-án (hétfőn)
17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST
tart

A közmeghallgatás helye:
a Városháza Díszterme

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt
tisztelettel vár Szentendre Város
Önkormányzat Képviselő-testülete.
A nyilvános testületi ülés keretében
lehetőségük van a jelenlévő képviselőkhöz
a megjelent várostársaknak kérdést
feltenni, javaslattal élni.
Minden érdeklődő megjelenésére
és részvételére számítok.
Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

pÁLyÁZAT

ELADó inGATLAnoK

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé

• a Szentendre, 1817 hrsz-ú, természetben
Batthyány u 3. szám alatt lévő lakóház
és udvar megnevezésű önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítésére. Minden
szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján vehető át, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal weboldalról tölthető
le.A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
november 23. 11:00 óráig (Városház tér 3.
I. emelet) kell benyújtani.
• a Szentendre, 1850 hrsz-ú, természetben
Futó utca 2. szám alatt lévő lakóház
és udvar megnevezésű önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítésére.
Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási
Irodáján vehető át, illetve
a www.szentendre.hu/ingatlanportal
weboldalról tölthető le. A pályázatokat
a Hivatal Iktatójába november 23. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785 057

2015. november 9.

A LAP TÉMÁJA
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Évértékelő interjú Verseghi-nagy Miklós polgármesterrel

Az épített környezet fejlesztése a természeti értékek megóvásával, minőségi közszolgáltatások a helyi polgároknak és vendégmarasztaló attrakciók a látogatóknak. Az új városstratégia megalapozásáról és polgármestersége első évéről beszélgettünk Verseghinagy Miklóssal.
• 2014. október 22-én tett esküt, egy éve
Szentendre polgármestere. Mit tart az elmúlt esztendő legfontosabb eredményének?

A célom a kezdetektől az, hogy Szentendre a
Dunakanyar egyéni arculatú, pezsgő életű városa legyen, ahol a helyiek szívesen laknak, a
vállalkozók megtalálják számításukat, s ahova
a látogatók visszajárnak. A polgárok intézni
tudják dolgaikat, mert a szolgáltatások működnek, szabadidejükre pedig találnak a
koruknak és érdeklődésüknek megfelelő elfoglaltságot. A vendégek pedig ne csak egy
délutánt töltsenek itt, hanem újabb és újabb
attrakciók marasztalják őket, miközben egyéb
igényeikre – vendéglátás, higiénés szolgáltatások, információ – magától értetődő módon
kapják a választ.
Azt gondolom, az alapokat leraktuk, a távlati
célok mellett meghatároztuk az oda vezető
utat és a mérföldköveket. Megalkottunk egy
városstratégiát, és ennek alapján megkezdtük
az építkezést.

• Hol tart a folyamat?

Az új városstratégiát már a választás után felálló csapat alakította ki. Kidolgozásához – a
Párbeszéd Szentendréért konzultációsorozattal – a lakosság véleményét kértük.

• Mi derült ki, mit szeretnének a szentendreiek?

Természetesen fejlődő várost szeretnének, a
városrészi fejlesztések egyensúlyban tartásával és egy sokkal határozottabb térségi vezető
szereppel. Ugyanakkor a természeti értékek
védelme is szempont: a jövő Szentendréje egy
zöld város a helyiek vízióiban. Határozott igény
rajzolódott ki a konzultációkon egyfajta
rendre, biztonságra, szabálykövetésre. Az emberek igénylik, hogy a városvezetés tartassa be
a szabályokat. Ezért készítettük el Szentendre
új házirendjét, egy közösségi normagyűjteményt, mely hamarosan elérhető lesz. S végül
a civil közösségek erősítése az, ami markáns
elvárásként fogalmazódott meg.

• A kérdőíves felmérés, amivel kezdtek,
viszonylag steril módja a párbeszédnek, a
lakossági fórum műfajától azonban, amivel a konzultáció folytatódott, sok politikus ódzkodik. Mik voltak a tapasztalatai?

Sokan vették komolyan a hívást, és tartották
fontosnak, hogy részt vegyenek a konzultációban. Úgy érzem, az emberek jó néven vették,
hogy véleményük meghallgatásra talált, mi
pedig megtiszteltetésnek tartjuk, hogy megosztották velünk gondolataikat.
A párbeszéd és a nyílt kommunikáció híve vagyok. A gondokat, konﬂiktusokat késlekedés
nélkül, helyben szeretem rendezni, törekedve
a felek kölcsönös megelégedésére. Talán
ennek is köszönhető, hogy mindenhol kultu-

rált hangnemben folyt az eszmecsere, a hangsúly a konkrét teendők meghatározásán volt.

• Mint mondta, a konzultációsorozat tapasztalatait beépítették az új városstratégiába. Hogyan foglalható össze a stratégia,
melyek a fő elemei?

Stratégiánk három fő pillére az épített környezet fejlesztése, az ügyfélkiszolgálás minőségének javítása és a közösségek erősítése.
Az épített környezettel kapcsolatban óriási elvárásokkal és több évtizedes lemaradással kell
számolnunk. Súlyos hiányosságok jellemzik az
infrastruktúrát, a csatornahálózatot, az utak
állapotát. Földútból 124 kilométernyi van belterületen, többségük felújításra, szilárd burkolatra vár, sok a javításra szoruló járda,
másutt az esővíz-elvezetés okoz gondot. Mindezt nyilván nem lehet rövid időn belül megoldani, de a várakozás csökkentésére kitaláltunk
egy összefogásra épülő konstrukciót. Tavasszal
hirdettük meg az 1+1 akciót: a lakossági önerős út- és járdaépítésekhez, felújításokhoz
önkormányzati hozzájárulás igényelhető az
összköltség 50%-áig. A programot – volumene
növelésével – jövőre folytatjuk, de a keretet
még idén sem merítették ki a kérelmezők.

• Kik pályázhatnak pontosan?

Kérelmet nyújthat be minden szentendrei
lakó- és utcaközösség, vállalkozás, mely adott
útszakasz építése, felújítása céljából polgári
jogi társaságot alakít. Vannak kis, helyi, ám az
érintetteknek valódi életminőség-javulást jelentő eredményeink: a Nap utcában, a Mandula utcában már átadtuk a felújított
szakaszokat, és elkészült a Pataksor, a József
Attila és a Rügy utcai beruházás is. Várhatóan
még idén átadjuk az Eötvös lépcsőnél és a Kertész utcában, a Nagyváradi és az Áfonya utcai,
jövőre pedig a Kertész és Pézsma utcában felújított szakaszokat.
E kis lépések mind hozzájárulnak egy nagyobb
terv megvalósításához: évi 100 millióval növelni a városfejlesztésre fordított összeget,
amivel öt év alatt a jelenlegi félmilliárdot épp
megduplázzuk.

• A kormány átvállalta az önkormányzatok adósságát. Ez mennyiben segített?

Volt adósságkonszolidáció, ez azonban az intézményekre nem terjedt ki, az uszoda lízingtörlesztése például 2029-ig tart. Sorolhatnám
a korábbi szerkezeti döntéseket, melyek hoszszú időre gúzsba kötik a várost. De ne hátra,
hanem előre nézzünk, és a legjobbat hozzuk ki
az adott helyzetből.
Szándékunk a bevételek növelésével és a működési költségek csökkentésével nyitni a gazdasági ollót. Ennek érdekében pályázati
források bevonása mellett ösztönözzük a magánberuházásokat, és növeljük az adóbevételeket.

• Az új adónemek nem növelik a népszerűséget.

Nem is tervezünk ilyesmit. A kintlévőségek hatékonyabb behajtásával, fegyelmezettebb
adózás elérésével érezhető bevételnövekedés
érhető el. De legalább ilyen fontos a pályázati
lehetőségek kihasználása. A napokban érkezett meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
értesítése: Szentendre 150 millós KEOP támogatást nyert középületek energetikai korszerűsítésére. Ezzel megújul a Fehérház, a
központi konyha és ebédlő, a püspökmajori
bölcsőde és a felnőtt háziorvosi rendelők épülete. Sikerrel zárult több uniós támogatású beruházás is: a Concerto projekttel a Hamvas
Béla utcai panelház korszerűsítése, a Bimbó
utcai óvoda energiahatékony felújítása. Szimbolikus jelentőségű, hogy új óvodát is építettünk: az Egres utcai intézmény jövőre már
50-60 kisgyereket fogad, a létszám később
százra növelhető. A beruházás kapcsán komoly infrastrukturális fejlesztésbe fogtunk: új,
nagyobb kapacitású hidat építünk, kiszélesítjük az oda vezető útszakaszt, és egy földutat is
átépítünk a közlekedés biztosítására.

• Szimbolikusnak nevezte az óvodaépítést.

Nem sok önkormányzat dicsekedhet óvodaépítéssel. Fontosak a gyerekek, a családok, a
jövő zálogaiként tekintünk rájuk. Büszkék vagyunk arra, hogy tavasszal elnyertük a „Családbarát önkormányzat” címet, és erőnkhöz
mérten igyekszünk megfelelni az elvárásoknak: a Czóbel parkban májusban felavatott pihenőhely szintén a gyermekes családok
kellemesebb mindennapjait szolgálja.
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• A mindennapok élhetőbbé tétele az
egyik fontos, deklarált célja a városvezetésnek.

A minőségi ügyfélkiszolgálás érdekében a közszolgáltatások színvonalának emelését és az
önkormányzat kommunikatívabbra hangolását tűztük ki célul. Az utóbbi érdekében interaktívabbá tettük online felületeinken a
kommunikációt, és gyorsítottuk az önkormányzati hírek közzétételét. Dolgozunk sajtókapcsolataink kiszélesítésén, aktív közösségi
oldalt működtetünk és új honlap létrehozását
tervezzük.
A Városi Ügyfélszolgálatnál gyorsabb, hatékonyabb panaszkezelési rendszert vezettünk be.
Az ügyek gyorsabban kerülnek az illetékes ügyintézőhöz, sorsuk alakulása pedig a jelzés érkezésétől a megoldásig nyomon követhető,
dokumentált.
A közszolgáltatásoknál a nagy rendszerekre
koncentrálunk. Az egészségügyet tekintve
rövid távú terveink között van a rendelők felújítása mellett a 24 órás orvosi ügyelet bevezetése. A közlekedési helyzetet nagyban
meghatározza, hogy a három legforgalmasabb
utunk a Magyar Közút NZrt. kezelésében van.
Kitartó munkával sikerült nyomást gyakorolnunk rájuk, és eredményt elérni például a 11es számú főút rendszeres takarításában, de e
téren évtizedes sárral küzdöttünk - szó szerint
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és átvitt értelemben. Az M0-ás körforgalom és
a városi zöldhullám kérdésében folyamatosan
egyeztetünk. A közösségi buszközlekedés átalakításával és a Szentendre Kártya bevezetésével választási lehetőség nyílt az utasok előtt
a számukra legkedvezőbb konstrukció igénybe
vételére.
A városüzemeltetés terén a köztisztaság kérdésében értünk el jelentős eredményeket.
A visszajelzések szerint a belvárosban javult
leginkább a helyzet: gyakrabban ürítik a szemeteseket, szebb és gondozottabb a város. Ezt
szolgálja a virágosítás is, nem csak a közterületeken, de a lakosság számára meghirdetett
akciók eredményeként a magánporták ablakaiban, erkélyein is több a virág.

• A közvéleményt jobban foglalkoztatja a
csatornázás.

Ez a jelenleg zajló legnagyobb beruházás. A terepviszonyok miatt a munka lassan halad,
időnként előre nem látható akadályokkal, és
ez megterhelő az ott lakók számára. Az önkormányzat, mint kisebbségi tulajdonos, a lakossággal összefogva próbálja gyakorolni a
tulajdonosi jogokat és érvényesíteni a polgárok érdekeit. Helyszíni bejárásokon találkoztunk a lakókkal gondjaik feltérképezésére, és
egyeztettünk a kivitelezőkkel a munkák mihamarabbi befejezése érdekében.
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• Egy város arculatát a kisebb volumenű,
ám látványosabb fejlesztések is formálják.

Új városi arculatot hozunk létre egy dinamikusabb, frissebb Szentendre-kép kialakítása érdekében. Padok, biciklitárolók, csobogók, a
velünk élő művészetek mindennapokban való
megjelenése, a portálok, a virágosítás, a műemléki épületek felújítási pályázata mind ezt
szolgálják. Ide tartozik az új városi logó is, melyet pályázat útján kiválasztott ötletekből véglegesítünk. Fontos azonban megjegyezni, hogy
a frissítés mellett komolyan vesszük, őrizzük
hagyományainkat: a városi címer érintetlen
marad.

• A versenyszférából jött, topmenedzserként dolgozott. nagy váltás volt a politikai
szerepvállalás?

Ugyanaz vagyok, aki voltam, a számomra meghatározó értékek változatlanok. Nem pozíciót,
hanem feladatot és felelősséget látok. Emberekért felelek, ahogy vállalati felsővezetőként
is. Csak most egy egész város ügyét érzem magaménak. Különösen nagy megtiszteltetés ez
a nagy előd, Dumtsa Jenő halálának közelgő
századik, és a magyar önkormányzatiság negyedszázados évfordulóján.
T. J.

SZEnTEnDrEi SZEnnyVÍZ-AGGLoMErÁCióHoZ TArToZó
TELEpÜLÉSEK CSATornAHÁLóZATÁnAK BőVÍTÉSE
KEop-1.2.0/B-10-2010-0061

Helyszíni bejárás

Helyszíni bejáráson tájékozódott október 20-21-22-én a
városvezetés a csatornázás
állapotáról
Szentendrén.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Török Balázs városfejlesztési alpolgármester,
Kolozs János főmérnök és
munkatársaik több helyszínen találkoztak a kivitelező
A-Híd Zrt. és Penta Kft. képviselőivel és a lakókkal.
A lakosság leginkább a határidők többszöri módosítását, a munkálatok csúszását sérelmezte. Elmondták, hogy tartanak attól, hogy a tél
beállta előtt nem készül el a munka, és lehetetlenné válik a házak
megközelítése.
A kivitelezők arról tájékoztatták a lakókat, hogy a határidők betartását nagyban befolyásolják külső körülmények, az időjárás, a csapadék mennyisége, az, hogy a csatornaépítés során milyen előre nem
látható akadályokba ütköznek. Előfordul például, hogy a közművek
nem ott helyezkednek el, ahol a tervek, dokumentumok jelzik azokat,
ilyenkor át kell szervezni a munkát.
A kivitelezők a munkák záró szakaszáról elmondták, hogy az elkészült
részeken független szakértő minősíti a munkát, kamerás vizsgálat és
víztartási próba után nyilváníthatják késznek a csatornát. Tájékoztatták a jelenlévőket, hogy a csatornára való rákötés az ingatlantulajdonosok felelőssége, a részletes tájékoztatót a lakók levélben
kapták meg. Minden szükséges információ elektronikusan is elérhető:
http://www.dunakanyaricsatornazas.hu/2015/09/tajekoztato-a-lakossagi-szennyvizbekotesrol-szentendre-leanyfalu-tahitotfalu/.

Csatornaépítés és úthelyreállítás

Október hónapban Szentendrén, a Berkenye utcában, a Berek utcában, a Boróka utcában, a Fűzfa közben, a Barackvirág utcában, a Sólyom utcában, a Pismány utcában, a gyepes utcában, a Kankalin
utcában, a Magas utcában, a Borbolya utcában, a Meredek utcában,
a Kökény utcában, a Szeder utcában, a Nárcisz utcában, a Csók utcában, a Szilfa utcában és a Napos sétányon, valamint a Boróka utcában
épült összesen 2400 m szennyvíz-csatorna gerincvezeték.
Összes gerincvezeték: 11 986,5 m
Elkészült gerincvezeték: 10 675,5 m
Hátralévő gerincvezeték: 1398 m
Készültség: 90%
November hónapban a következő helyszíneken folytatódik a szennyvíz-csatorna építés: Fűzfa u. Berkenye u., Barackvirág u, Kökény u.,
Napos sétány, Boróka u., Kamilla köz, Kankalin u., Kakukk u., gyepes
u., Csóka u., Csóka köz, Bérc utca.
Novemberben a következő helyszíneken készül a végleges útburkolat:
Petőﬁ Sándor utca, Tulipán utca, Szalonka utca, Akácfa utca, Mókus
utca, Hegymester utca, Berek utca, Szilfa utca, Sövény utca.
A terelő útvonalak ideiglenes forgalomtechnika szerint vannak érvényben. Térkép a www.dunakanyaricsatornazas.hu honlapon.
A Dunakanyari Csatornázás honlapja:
http://www.dunakanyaricsatornazas.hu
Facebook: https://www.facebook.com/dunakanyaricsatornazas
információ és káresetek bejelentése:
info@dunakanyaricsatornazas.hu
Zöldszám: 06-80-109-755

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
Emléknapját ünnepelte Szentendre október 23-án. A pMK-ban megrendezett ünnepség keretében adták át az idei városi
díjakat.

FOTó: PARASZKAY gYÖRgY

Az ’56-os szentendrei városi megemlékezés
Paulovics László erdélyi magyar festő és graﬁkus Városháza galériában rendezett kiállításának megnyitójával vette kezdetét október
23-án. A tárlatot gyürk Dorottya kulturális alpolgármester és dr. Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója nyitották meg gyermán Júlia és
garger Krisztina hegedűmuzsikájának kíséretével.
Ezt követően a résztvevők néma főhajtással és
mécsesek gyújtásával adóztak az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai
emléke előtt a Városháza emlékfalánál. Az emléknapi rendezvények a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében folytatódtak. A jelenlévők
közösen elénekelték a Himnuszt, majd diákok
előadásában meghallgatták Ady Endre A magyar jakobinus dala című versét.
„Mikor fogunk már összefogni?” – idézte

Verseghi-Nagy Miklós polgármester ünnepi
köszöntőjében Ady Endre kérdését. „1956
hősei a mindennapok embereiből tevődtek
össze, ma arra emlékezünk felemelt fejjel,
hogy diadalt aratott a szabadságvágy. Nem
szabad elfeledkeznünk természetesen a megtorlásokról, a kegyetlen elnyomásról, a visszarendeződésről és a forradalmat követő nehéz
évekről sem, fejet kell hajtanunk az áldozatok
előtt, hisz nem hagyhatjuk szó nélkül a terrort,
ami az októberi eseményeket követte. De
mindezekre november 4-én, a Nemzeti gyász
Emléknapján térjünk vissza, és ma az örömre,
a nemzeti kézfogásra, az igazi eufóriára tekintsünk vissza” – mondta a polgármester.
„Október 23-án a mindennapi hősöket ünnepeljük. Október 23-án az összefogni képes magyarokat ünnepeljük. Mert mi, magyarok,
igenis képesek vagyunk összefogni, képesek
vagyunk nagyot mondani, képesek vagyunk
Ady Endrének válaszolni. Mi, magyarok, így
együtt – idősek, és ﬁatalok, anyukák és apukák, könyvtárosok és mérnökök, egyetemisták
és tanárok – össze tudunk fogni nemes célok
érdekében. A történelem ezt már bizonyította”.
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Ünnepi megemlékezés és díjátadás október 23-án
VÁROS

A polgármesteri köszöntő után rendhagyó ünnepi műsort mutattak be diákok, melyben az
50-es évek hétköznapjai elevenedtek meg
hétköznapi emberek visszaemlékezésein keresztül, egy kisﬁú nemrég megtalált korabeli
naplója és a forradalom ifjú résztvevőinek feljegyzései alapján. Az ünnepi műsor alapjául
szolgáló napló, melyet néhány éve az Ecseri piacon találtak meg, majd Kieselbach Tamás
adta ki reprint kiadásban, október 23-ával kezdődik, és egy tizenéves ﬁú szemével láttatja az
eseményeket; igazi korhű dokumentum, a
gyermek saját rajzaival illusztrálva. A háttérben a kivetítőn korabeli fotók mellett ezeket a
rajzokat is láthatta a közönség.
A megemlékezésen Négyessy Kata gordonkázott, ünnepi beszédet Kerezsi Csaba, a Móricz
Zsigmond gimnázium igazgatója, történelemtanár mondott.
Szentendrén hagyományosan fontos része az
október 23-i ünnepségnek a város szolgálatáért
sokat tevő polgárok és civilek kitüntetéseinek
átadása. Áldozatos munkájukat idén 7 díjjal köszönte meg az önkormányzat, melyeket Verseghi-Nagy Miklós polgármester adott át.

FOTó: DEIM BALÁZS
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A képen balról jobbra: Tuscher Attila, Verseghi-Nagy Miklós, Jolanda Willemse, Tusák József, Szebeni Eszter, Klötz Ildikó, Abonyi Tóth Gréta, Jelesné Tóth Ildikó,
Zakar Katalin, Juhász József és Kocskovszki István

Szentendre Város Szolgálatáért Díj:
Zakar Katalin, a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola igazgatónője

Zakar Katalin mesterpedagógus, köznevelési
szakértő, hegedűtanár, 2009 óta a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatója. Pedagógiai szaktudását tanítványai
kamatoztatják, eredményességük bizonyítéka
számos országos díj, ő maga pedig miniszteri
elismerő oklevélben részesült kiemelkedő
szakmai tevékenységének elismeréseként.
Zakar Katalin nagy tapasztalatokra tett szert
hangversenyek, tanulmányi versenyek, fesztiválok és nemzetközi versenyek szervezésében,
olasz testvériskolai kapcsolatot épített ki,
mindezzel a város és a diákok zenei életét és
fejlődését szolgálva. Vezetése alatt a zeneiskola számos városi rendezvény résztvevője és
szervezője, az igazgatónő maga is készséggel
és magas szakmai színvonalon segíti Szentendre közéleti és kulturális rendezvényeit.
Kedvességével, mosolyával, a szakma iránti
alázatával, ugyanakkor határozottságával
olyan meghatározó egyénisége a városi rendezvényeknek, akire mindig számíthatunk.

Szentendre Város Közművelődési Díj:
Klötz ildikó, a p’Art Mozi vezetője

Klötz Ildikó 2009. január 1. óta vezeti a P’Art
Mozit. Fáradságot nem kímélve, áldozatos
munkával újjáélesztette és színvonalas tartalommal töltötte meg a mozit, pályázatainak
köszönhető a mozi technikájának digitalizálása, így a Dunakanyar egyetlen ﬁlmszínházának megőrzése. Klötz Ildikó sokat tett a
felnövekvő nemzedék vizuális kultúrájának fejlesztéséért, ﬁlmklubokat hozott létre, izgalmas
programokat – például 10 éves születésnapi
rendezvénysorozat, Filmpiknik – szervez kiemelkedő művészek, közéleti személyiségek és
az ifjúság bevonásával. Különösen fontos a
gyermekek számára szervezett Mesemozgató
matiné, a Hölgystaféta sorozat, valamint a
P’Art Mozi galéria, ahol kortárs szentendrei

művészek állítanak ki, továbbá a Valamikor
régen… című várostörténeti sorozat, amely jelenleg a Művészek és Mecénások sorozattal
folytatódik. Az elmúlt hat évben a mozi a város
és a Dunakanyar kiemelkedő kulturális terévé
vált, napi rendszerességgel szolgáltat kultúrát
az évi 12-13 ezer látogatónak, tehát minden
második szentendreinek.

Szentendre Város Közegészségügyi Díj:
Jelesné Tóth ildikó, gyermekorvosi
asszisztens

Jelesné Tóth Ildikó a város legnagyobb kiterjedésű és legnagyobb gyermeklétszámú gyermekkörzetében látja el a gyermekasszisztensi
munkakört, 1993 óta a gyermekgyógyászati
alapellátásban dolgozik. Munkáját az igényesség, magas szintű szakmai ismeret és pontosság jellemzi. A gyermekek és szüleik felé
mindig nagyfokú empátiával fordul, szeretetet
sugároz harmonikus, kiegyensúlyozott személyisége, ami igen jó hatással van a rendelés légkörére. Közvetlen kollégáival, és a többi
egészségügyi dolgozóval is kifogástalan a kapcsolata. A gyermekgyógyászati alapellátási
gyakorlaton résztvevő szakorvos-jelöltek, medikusok és egészségügyi dolgozók képzésében
aktívan részt vesz. Szakmailag állandóan képzi
magát, munkája során folyamatosan egészségnevelő, prevenciós és egészségvédő munkát végez.

Szentendre Város Testnevelési és Sport
Díja: Tusák József sakkoktató

Tusák József a szentendrei sakkélet meghatározó alakja idén éppen negyven éve. A lelkes
sportember idén töltötte be a 70. életévét. Pályája során egy kőkemény ﬁzikai sport, a boksz
és a világ legdemokratikusabb sportja, a sakk
jól megfért egymás mellett. Versenyzőként
többek között a Bugaci sakkcsapatot vezette
sikerre a hetvenes évek derekán, majd Szentendrére költözését követően, 1975-től a helyi
sakkéletbe kapcsolódott be. A PMKK munka-

társaként számos sakkverseny lebonyolításában segített. A „Tusi-bácsi” féle sakkszakkörökben több száz szentendrei általános
iskolás fordult meg a 70-es, 80-as évektől
kezdve. Tusák József tanítványai az elmúlt 40
évben megannyi kupát hoztak haza a városba.
Mintegy félszáz egyéni korosztályos bajnoki
címben volt benne a keze nevelő edzőként, de
említést érdemel az is, hogy több ízben is
Szentendre nyerte a megyei, illetve országos
diákolimpia döntőit.

Szentendre Város Közbiztonságáért Díj:
Kocskovszki istván törzszsászlós

Kocskovszki István törzszászlós 1997 óta szolgál a Közrendvédelmi Osztály Őr és Járőrszolgálati Alosztályán, 2007 óta járőrvezetői
beosztásban. Az elmúlt 17 évben Szentendre
város utcáin teljesít járőrszolgálatot éjjel és
nappal, számtalan esetben bizonyítva rátermettségét, szakmai felkészültségét, bátorságát. Komoly szakmai tapasztalata feljogosítja
arra, hogy a kapitányság állományába érkező
ﬁatal kollégák mentora legyen, bemutatja számukra a várost, óriási személyismeretét megosztja velük, és olyan szakmai támaszt nyújt az
új kollégáknak, mely által sokkal gyorsabban
válnak a város javát szolgáló közterületi járőrökké. Munkatársai tisztelik, parancsnokai
megbecsülik, mind szakmailag, mind emberileg példaképül állítható az állomány többi tagjai elé.

Szentendre 1956 Emlékérem kitüntetés:
Juhász József törzszászlós

Juhász József 1953-tól M.Ö.H.O.SZ. tagja, ejtőernyős és vitorlázó repülői képesítést szerzett. 1956. október 23-án csatlakozott a
forradalomhoz barátaival a Széna téren. November 4-ig az ún. szénatéri csoportakcióban
vett részt, sikeresen verték vissza a Smidt kastéllyal szembeni szovjet harckocsis támadást.
A forradalom leverése után visszatért Dévavá-
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nyára. 1957 februárjában a pufajkások illegális
fegyvertartás címén letartóztatták, majd jogerős ítélettel 3 év 9 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott. 1957. közepén dr. Szénási
államügyész ügyében új tárgyalást tűzött ki,
ahol 6 év letöltendőt kapott a váci börtönben.
Vácról 1960. április 5-én szabadult. Ettől
kezdve szentendrei lakosként kezdett új életet.
1968-ban a Városgazdálkodási Vállalat dolgozójaként vezetői pozíciót töltött be. A vállalat
megszűnése miatt munkáját elvesztette, de
azóta is minden tőle telhetőt megtesz Szentendre városért és lakosságáért.

Szentendre Város Civil Szervezete Díj:
Szentendrei nemzetközi Kapcsolatok
Egyesülete

Az egyesület 15 éve működik Szentendrén, elsődleges célja: aktív részvétel a már meglévő
nemzetközi, elsősorban a testvérvárosi kapcsolatokban, ezek ápolása és bővítése, valamint Szentendre városának és értékeinek
megismertetése külföldön.
Az Association of the European Peoples’ Festival nevű, 15 országot egybefogó nemzetközi
egyesület tagjaként – Szentendrét és Magyarországot képviselve – szervezi a szentendrei
csoport részvételét az Európai Népek Fesztiválján. A fesztiválon az egyesület mindig kiválóan szerepelt, az idei évben pedig megszerezte az abszolút első helyezést, a fesztivál
nagydíját. Az egyesület elősegíti a szentendrei
ifjúság nyelvi és európai kompetenciáinak fejlesztését egyéni és csoportos csereutak, nemzetközi kulturális cserék szervezésével. Az
egyesület a nemzetiségi önkormányzatokkal
együttműködve kapcsolatokat épít mindazon
országokkal és településekkel, ahonnan Szentendre soknemzetiségű népessége származik.
A díjat Jolanda Willemse, az egyesület elnöke
vette át.

VÁROS
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Középületek energetikai korszerűsítése:
150 milliót nyert Szentendre

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium értesítése szerint az igényelt bruttó 149.987.889 Ft öszszeget nyerte meg Szentendre Város Önkormányzat KEOP-5.7.0/15-2015-0325 azonosítószámú, „Szentendre Város Önkormányzat épületenergetikai fejlesztése” című pályázata.
Az uniós támogatás megpályázásáról július 21-i rendkívüli ülésén döntött a képviselő-testület. Egy kormányrendelet módosítása szerint a város ugyanis bekerült a pályázni jogosultak
körébe. A kiemelt projektek maximálisan 150 millió forint támogatásban részesülhetnek, a
kért és maximálisan elnyerhető támogatást kapta meg Szentendre.
A pályázat keretében az érintett épületek határoló- és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai fejlesztése és a kapcsolódó tevékenységek támogathatók.

„Jó tanuló, jó sportoló 2015”: Abonyi Tóth
Gréta, Szebeni Eszter, Tuscher Attila

Ez alkalommal osztották ki a „Jó tanuló, jó
sportoló 2015” pályázat díjait is, három
korosztályban, az 1-4., 5-8 és 9-12. osztályosok között. Minden díjazott 15 000 Ft-os
könyvutalványt kapott kiváló sporteredményei
és kiváló tanulmányi eredményei alapján.
Az első korcsoportból, a 1-4. osztályosok közül
a Jóléti Bizottság a Barcsay Jenő Általános Iskola 4/e osztályos tanulóját, Abonyi Tóth grétát választotta kiváló tanulmányi eredményei
és az úszásban elért sporteredményei alapján.
Az második korcsoportból, az 5-8. osztályosok
közül a Jóléti Bizottság a Barcsay Jenő Általános Iskola 7/b osztályos tanulóját, Szebeni Esztert díjazta a ritmikus sportgimnasztikában
elért kiváló sporteredményeiért és kiváló
tanulmányi eredményeiért.
Az harmadik korcsoportból, a 9-12. osztályosok közül a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és gimnázium 11/b osztályos tanulója,
Tuscher Attila részesül elismerésben az úszásban elért sporteredményei és kitűnő tanulmányi eredménye alapján (villáminterjúnk
Attilával a 25. oldalon).
gratulálunk a díjazottaknak!

A projekt keretében az alábbi középületeket újítják fel:
• Fehérház: Dunakorzó 18.
• Központi konyha és ebédlő: Bajcsy Zsilinszky u. 6.
• Püspökmajori Bölcsőde: Hamvas Béla utca 1.
• Felnőtt háziorvosi rendelők: Bükköspart 27.

Jelenleg a Támogatási szerződés megkötésének folyamata tart. A projekt záró elszámolási
csomagjának benyújtási határideje 2015. december 15.
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Alvó lámpák a 11-esen

VÁROS

Hibás közlekedési lámpák a 11-es főúton: a működtető Magyar Közút nzrt. az illetékes

Lezárult a Concerto pimes’s
program

A Concerto Pimes’s projekt 2009 decemberétől 2015 novemberéig
négy ország: Norvégia (IRIS – nemzetközi kutatóintézet, Rogeland
tartomány, Sandnes város, Dale Vagyonkezelő), Spanyolország
(Vitoria város, VISESA, EVE, Tecnalia, Acciona), Németország (SOLITES) és Magyarország (Szentendre Város Önkormányzata, ÉMI, VSz
Zrt., Meteor Bt.), részvételével zajlott.

FOTó: PARASZKAY gYÖRgY

gyakori lakossági panasz, hogy a 11-es út kereszteződéseiben nem
működnek a közlekedési lámpák, csúcsforgalomban szinte lehetetlenné téve a főútra való kikanyarodást. Különösen égető gond ez a
Szentlászlói út torkolatánál, ahol reggelente az iskolába tartókat hátráltatja a haladásban a lámpák hibás működése.

XXiX. évfolyam, 19. szám

A 11-es út nem az önkormányzat, hanem a Magyar Közút Nzrt.
kezelésében van, az önkormányzatnak csak a hibák jelzésére van
lehetősége. Ezt rendkívüli gyakorisággal meg is teszi a városvezetés:
az önkormányzat hetente többször jelzi a helyzet tarthatatlanságát
a Magyar Közútnak. A városvezetés kitartóan és kellő határozottsággal lép fel a közútkezelőnél a 11-es út szentendrei szakaszának
üzemeltetési és forgalomtechnikai problémáinak megoldásáért,
célravezető lenne azonban, ha azok, akik a működési zavarokat az
önkormányzatnak jelzik, panaszukkal a Magyar Közút Nzrt. ügyfélszolgálatához is fordulnának. Próbáljunk közösen nyomást gyakorolni a közútkezelőre a közlekedés biztonságáért!

Magyar Közút nzrt. ügyfélszolgálat:
• cím: 1134 Budapest, Váci út 45. D
• központi telefon: (1) 819-9470
• központi fax: (1) 819-9479
• e-mail: kozut@kozut.hu
• info@pest.kozut.hu
• közösségi oldal: https://www.facebook.com/MagyarKozut

padfelújítás az Apor-hídnál

FOTó: SZÉLES NóRA

Felújítják az ülősort az Apor hídnál. Két padsor már elkészült, a többi
három ülősort a napokban helyezik ki csiszolás, festés és a rögzítőelemek cseréje után.

Az elvégzett tevékenységek: középületek (irodaház, óvoda) és iparosított technológiával épült lakóépületek innovatív energetikai felújítása, új lakóépület és demonstrációs irodaház építése; az
energiatudatos beruházások előkészítése, tervezése, kivitelezése;
megújuló energiaforráson alapuló hűtő-fűtő rendszerek és kapcsolt
energiatermelést biztosító berendezések telepítése; monitoring tevékenység; marketing tevékenység szakmai és társadalmi fórumokon.
A kutatás fő területei: épületek innovatív hőszigetelése, újrahasznosított hőszigetelő anyagok alkalmazása, megújuló energiaforrások felhasználása, passzív és aktív szoláris rendszerek (napelemek,
kollektorok, hibrid kollektorok) telepítése, microgrid-smart grid
rendszerek hőszolgáltatásra és elektromos energia szolgáltatásra,
bio-klimatikus elvek építészeti alkalmazása, stratégia és szociális
kérdések vizsgálata.

A Concerto projekt keretében Szentendrén egy új irodaépület és
négy felújított épület (irodaépület, lakóépület, több óvodaépület)
valósult meg, Spanyolországban pedig egy új szociális lakásblokk és
egy lakóépület felújítás készült. A bemutató épületek innovatív,
energiahatékony megoldásokat és integrált megújuló energia erőforrás-hasznosítást demonstrálnak.

A Concert Nemzetközi Projekt Záró Konferenciájára kerül sor november 19-én az ÉMI Tudásközpontjában, a PIME’S projekt szervezésében.
A záró konferencia bemutatja a PIME’S projekt eredményeit,
tapasztalatait hazai és nemzetközi szakemberek előadásain keresztül. A konferencián köszöntőt mond dr. Henn Péter László, az ÉMI
Nonproﬁt Kft. vezérigazgatója és Verseghi-Nagy Miklós polgármester.
A szentendrei beruházásokat Frey Lajos (ÉMI Nonproﬁt Kft.),
dr. Matolcsy Károly (ÉMI Nonproﬁt Kft.), Kolozs János (Szentendre
Város Önkormányzata), László györgy (Meteor Kft.) és Juhász Sándor (RENESCO Kft.) mutatja be.

2015. november 9.
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Átadták a megújult 35 éves óvodát

Kettős ünnepet tartottak a Bimbó utcai tagóvodában október 19én. Az intézmény ekkor ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját, s ekkor rendezték a Concerto pime’s projekt keretében az
épületen végzett energiahatékony felújítás átadóját is.

FOTóK: DEIM BALÁZS

A szentendrei Bimbó utcai tagóvoda a CONCERTO III 2009-2014/2015
– PIME’S CONCERTO – ÉPÜLETEK ENERgIAHATÉKONY FELÚJíTÁSA program támogatásával újult meg. A Bimbó utcai tagóvoda 2015 októberében ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Ez alkalomból adták át
a közvetlen EU-s támogatású Concerto Pime’s projekt keretében a
37 millió 719 ezer Ft-ból megújult épületet.
A felújítás során korszerű hőszigetelést, új nyílászárókat kapott az épület, az erkély beépítésével pedig az egyik csoportszoba is bővült. Az épület külső felújítása mellett az 5 m2/kW teljesítményű napelemrendszer
is kiépítésre került: a tetőre és az egyik oldalfalra helyezett napelemekkel várhatóan az óvoda áramfogyasztásának 60-70 %-a válik biztosítottá. A déli homlokzaton a földszinti és emeleti foglalkoztató
3 osztatú ablakai elé második szerkezeti héjként egy kétszint magas,
ún. „klímafal” került, mely télen gyűjti a napenergiát, nyáron pedig átszellőztetve csökkenti a hőterhelést. A déli homlokzat minden ablaka
külső alumínium árnyékolót kapott. Az épület nyugati falán, az udvari
kijárat mellé 2×3 méteres, ún. kazettás zöldhomlokzat készült. A foglalkoztatókba hőcserélős szellőző ventillátorokat építettek be a jobb
szellőzés érdekében, illetve energiatakarékos LED lámpatesteket szereltek fel.

Bimbó utcai ovis szülők írták…

Finom, friss, puha, meleg cipó illata járta körbe az óvodát. A kis kezecskék
az óvónénik és dadusnénik segítségével, nagy lelkesedéssel, nyüzsgéssel
gyúrták, dagasztották, sütötték a kis cipókat egy különleges alkalomra,
hiszen közös ünneplésre gyűltek össze a meghívottak és az óvoda aprajanagyja. Az idén nyáron kívül-belül megújult, 35 éves óvodát az aprók, vagyis a gyerekek szemmel láthatóan nagy örömmel lakják be!
Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere és Szigethy Miklósné, a
Bimbó Úti Tagóvoda vezetője köszöntötte az egybegyűlteket október
19-én az intézmény megújulásának hivatalos átadása és fennállásának
35. évfordulója alkalmából.
„A születésnapos titkon mindig ajándékot remél! Nagyon örülünk, hogy az
óvoda új ruhába öltözhetett az idén. Fontosnak tartjuk a megfelelő körülmények biztosítását, és bízunk a gazdaságos fenntartásban.” – hang-
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zott el a köszöntőben. És valóban, az ide járó gyerekek már 35 éve szeretetteljes, meghitt, elfogadó, családias légkörben nevelkednek és kapnak
különleges tartalmat az élethez, viszont most az ünnepelt kapott meglepetést. Ezáltal a különleges belső tartalom mellé modern külső és a mai
kornak megfelelő energiatakarékos működés is párosul. A Concerto pályázatnak, Szentendre városának, az elkötelezett óvónőknek és az összetartó szülői közösség összefogásának köszönhetően ugyanis az ovi új
ablakokat, hőszigetelést, napelemet és az innovatív megoldások kialakításaként egy geofalat, illetve a kivitelező cég ﬁgyelmes gesztusaként a
hátsó kert új füvet kapott. A munka egész nyáron zajlott, így a gyerekek
szeptember 1-jén birtokba vehették az épület minden kis zeg-zugát.
A köszöntőt követően az oviba járó gyerekek betakarításhoz kapcsolódó
játékát láthatták a meghívottak, mellyel ’az elvetett magtól a kenyérig’
témakört járták körbe, utalva a 35 évvel ezelőtt elvetett magokra, mely
közben megtelt élettel. A csoportok egészen az aratástól a gabona őrlésén keresztül a kenyér megsütéséig kísérték játékukkal a folyamatot.
A 35. születésnapját ünneplő Bimbó utcai óvoda emeletes tortát is kapott
– mely szülői kezek remeke volt –, és melyet a gyerekek az ünnepséget
követően jóízűen befalatoztak.
Mindannyian kívánjuk az óvodának, a pedagógusoknak, az ott dolgozóknak, a jelenlegi és leendő kis ovisoknak, hogy még sok-sok esztendőt éljenek meg együtt ebben a szeretetben és odaﬁgyelésben.
Végül köszöntsük az ovit az alábbi kedves dalocskával, mely az ünnepségen is elhangzott:
Azt kívánjuk szívesen, hogy az Isten éltessen,
több szép számos esztendőkben szerencséltessen!
Kerekes Gabi
Kedves Ildikó, kedves Püspökmajori Óvónénik, Dadusnénik, Óvodapedagógusok!
Ezúton szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy ha rövid időre is,
de részese lehettem ennek a szuper csapatnak és a bizalmat, hogy befogadtak abba a belső körbe, hogy segítőjük legyek.
El szeretném mondani, hogy életem során több nagy rendezvény szervezői között lehettem, de ilyen proﬁn, ﬂottul működő rendezvényen kevesen
voltam. Pénteken semmilyen fennakadás, probléma nem volt, gördülékenyen ment az esemény és sok nagy rendezvényszervező cég megirigyelhetné a szuper teljesítményt.
Olyan szervezetten és tudatosan tette mindenki a dolgát, azonnal látta, mi
a feladata, de hát igazából a hétköznapokon is ez történik az óvodában.
Csak úgy dagadt a mellem, hogy az én gyermekem ilyen fantasztikus
helyre járhat, mert ez az óvoda egy csodahely, olyan, mint egy elvarázsolt
kastély, egy mesesziget. Nem véletlen, hogy gyermekem olyan boldog,
hogy ide járhat és hétvégén sír, ha nem jöhet oviba.
Bár sok szülőnek ez természetes és magától értetődő, de én tudom (tapasztalatból és más ismerősökkel, rokonokkal, barátokkal beszélgetve),
hogy ez egy különleges, nem hétköznapi hely, ahol maximális szeretettel
és törődéssel ﬁgyelnek minden kisgyerekre, legyen az akár problémásabb
vagy nehezebben kezelhető, ahol mindig meghallgatják a gyerekek és a
szülők (!) gondjait, problémáit, sőt, mindig megoldást is találnak rá, úgy,
hogy nekünk legyen jó. Ahogy belépünk az oviba, jó látni azt a sok vidám,
kedves arcot, legyen szó gyerekekről, vagy óvónénikről, és legyen akár
reggel vagy délután.
Legmélyebb tiszteletem és megbecsülésem az óvoda minden dolgozója
részére. Megemelem a képzeletbeli kalapom, mert amit Ti tesztek minden nap, az egy csoda. Köszönjük szépen, hogy részesei lehetünk ennek a
csodának, és ha lehetne, megállítanám az időt, hogy örökké ide járjunk.
Gratulálok Nektek még egyszer ehhez a fantasztikus teljesítményhez, és
tudom, hogy sokszor sok, meg nehéz, de vagyunk sokan, akik ezt látjuk és
értékeljük!

Egy szülő, aki segítőként volt részese a Teréz-napi találkozónak
a Püspökmajori tagóvodában
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iskolai informatikai fejlesztések

ISKOLA

Több informatikai fejlesztés zárult sikerrel az elmúlt hetekben
a városban. A Vujicsics Tihamér Zeneiskola és az izbégi Általános iskola hálózati fejlesztése szoros határidővel, de eredményesen befejeződött.

A fejlesztéssel mindkét iskolában az
intézmény teljes területén elérhetővé
vált a vezeték nélküli internet, ami a
kor elvárásainak megfelelően segíti a
diákok és a tanárok mindennapjait.
Az intézmények internetelérési sebessége és a belső hálózati sebesség
megtízszereződött.
Az elavult hálózati rendszereket teljes egészében lecserélték, és átgondolt, új, strukturált hálózatokat alakítottak ki. A dokumentáció
nélküli kábelezést az épületek között stabil mikrohullámú átjátszó
antennákra cserélték, ami nemcsak minőségi, hanem esztétikai javulást is eredményezett.
Az izbégi iskolánál az 1 km-re lévő, Anna utcai Kisbán házat is a központi épülethez kötötték mikrohullámú rendszerrel, így ott már nem
kell külön szolgáltatót igénybe venni a távközléshez és az internethasználathoz. Ebben az esetben a minőségi előrelépés tehát költségcsökkenést is jelent.
A fejlesztők külön köszönetet mondtak a VSz NZRt. munkatársainak
a – csak túlórázással tartható – határidők betartásáért, ezzel ugyanis
az izbégi iskola teljes IT hálózatát négy nap alatt strukturálták át, így
a szünet után a tanárok és a diákok már az új rendszer teljes erőforrásaival kezdhették a munkát.
Ezen felül a fejlesztők a térinformatikai rendszerbe újabb térinformatikai térképet emeltek be, így a hatályos szabályozási terv segítségével az érintettek az eddiginél hatékonyabban dolgozhatnak.
Az informatikai fejlesztések sorában a következő nagyobb munka a
II. Rákóczi Ferenc Iskola rendszerének fejlesztése, ami a tervek szerint még az év végéig elkészül.

Gyűjtés hátrányos helyzetű
gyerekeknek

Lapunkban nemrégiben adtuk hírt
arról, hogy a szentendrei nevelési
tanácsadó eszközállományának fejlesztése érdekében gyűjtést indítottak, melyre a központi és önkormányzati források szűkössége miatt
van szükség. A város Jóléti Bizottságának tagja, Kiss Ádám koordinálja a
programot, melynek célja nemcsak az adományok gyűjtése, hanem
a szociális- és oktató-intézmények közelebb hozása egymáshoz, az
információáramlás elősegítése. Kiss Ádám tervezi még a városi
disputa-program elindítását, amely a helyi, felső tagozatos diákok
vitaköreként működne.

Akik fontosnak érzi a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésének segítését, hatékonyabbá tételét, adományaikat az Egészséges
Városért Közalapítvány számlaszámára tudják elküldeni:
OTP: 11742087-20070634. (A banki utalásnál kérik feltüntetni a
közlemény rovatban: céladomány PMP Szakszolgálat.) A gyűjtés
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.
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Levente Gála 2015

Sok szeretettel hívjuk Önt és kedves családját, a Levente Alapítvány
adventi programjára, november 28-án szombat estére!
Idei gálánkat adventi vásárral tesszük színesebbé, ahol szentendrei
képző- és iparművészek portékáiból válogathatnak. (17.00 órától
megtekinthető)
Helyszín: a Szentendrei Református gimnázium kápolnája (Áprily L.
tér 5.)
18.00 órától Szotyori Nagy gábor orgonaművész hangversenyét
hallgathatják meg.
A belépődíj felnőttek részére 1000 forint. A jegy egyben tombola is,
amellyel értékes ajándékokat nyerhetnek. A sorsolásra a koncert
utáni fogadáson kerül sor.
Diákok részére a belépés díjtalan.
Levente Alapítvány

KUL-TÚrA irodalmi barangoló
BALASSI BÁLINT NYOMÁBAN

Október 20-án a Váci Szakképzési Központ Petzelt József Szakközépiskolájának és Szakiskolájának diákjaival
Balassi Bálintra emlékeztünk születésének évfordulóján két szomszédos
várnál.
Salgó várát a 15 éves háború egyik
hadjárata során foglalta vissza a töröktől Balassi Bálint, és a visszafoglalást követően, az 1560-as években az ő
birtokába került. A várnál a megemlékezés koszorúját helyeztük el. A helynek irodalmi érdekessége, hogy 1845.
július 11-én Petőﬁ Sándor is felkereste
a romokat, melyről útinaplójában
megemlékezett. A vár falain ülve, a táj
szépségén elmerengve született Salgó című verse. A vártól kb. 2 km távolságra található a Petőﬁ-kunyhó, ahol a költő megszállt. A kunyhóban ma Petőﬁre emlékező kiállítást láthatunk. A koszorúzás után
rendhagyó irodalomórát tartottam a Petőﬁ-kunyhó mögött található
Somoskő váránál.
Ezt a várat az 1560-as évektől Losonczy István özvegye lakta két leányával:
Fruzsinával és Annával. E falak között gyakran megfordult a daliás katonaköltő, Balassi Bálint, a szomszéd vár tulajdonosa, és itt ismerkedett meg Annával. A költő Anna iránti szerelmét Júlia-dalaiban fejezte
ki. E várból is csodás panoráma tárult elénk.
Felkerestük a vár melletti 9 méter magas bazaltorgonát. Sajátos íves
formája miatt Európa természeti különlegessége. A közelben található
kőtengeren át vezetett utunk egy 2,5 km-es tanösvényen a Macskalyukhoz. A Macskalyuk kőbányájában bányászták a macskakövet. Az itt
bányászott kővel fedték az Osztrák-Magyar Monarchia városainak utcáit. A második világháborúig elterjedt szabadtéri burkolási módszer
volt a macskakövek szoros, adott mintázatú lerakása.
Kirándulásunkat a gyönyörű természeti környezetben elhelyezkedő vadasparkban fejeztük be. Egy pompás napot töltöttünk az Északi-középhegységben.
Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár, kulturális antropológus

2015. november 9.

ISKOLA

Gimnáziumi felvételi a rákócziban

november 16-án (hétfőn) 17 órától szülői tájékoztatót tartanak
a ii. rákóczi Ferenc Általános iskola és Gimnáziumban. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek matematika és angol emelt
szintű órákba november 19-én és 23-án nyílt órák keretében.
Az érdeklődő diákok próbafelvételi írásbeli vizsgát tehetnek
november 21-én magyarból és matematikából, november 28-án pedig szóban tehetik próbára tudásukat angolból.

A Szentendrei II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola
és gimnázium a régió
egyetlen 12 évfolyamos
iskolája. Végzett diákjaink érettségi átlaga minden évben felülmúlta az
országos átlagot. (Az iskola honlapján minden
év eredménye részletesen megtalálható.) A továbbtanulási statisztikák
szerint a diákok 90%-a
jelentkezik felsőoktatási intézménybe, és a jelentkezők 80-90%-a nyer
felvételt. A legkülönbözőbb helyeken, a BME-től a Corvinuson át a
SOTE-ig számtalan budapesti és jó néhány vidéki felsőoktatási intézményben ott vannak, vagy már végeztek rákóczisok. Visszajelzéseik szerint stabil alapokkal indultak a felsőoktatásban.
Az általános tantervű négyévfolyamos gimnáziumi képzés mellett egy
csoport részére angol emelt szintű, valamint egy csoport részére matematika emelt szintű képzést is indítunk. Ezen csoportok az emelt szinten tanult tárgyukat külön csoportban, magasabb óraszámban tanulják
négy éven keresztül (heti 5-5-6-6 órában a 9-10-11-12. évfolyamon).
A Rákócziban mindhárom képzési forma esetében a jelentkezés előfeltétele a felvételi eljárást megelőző, központi feladatlapok alapján letett egységes írásbeli felvételi vizsga matematikából és anyanyelvből,
amelynek időpontja 2016. január 16. (szombat) 10 óra. (Erre a
jelentkezés határideje: 2015. december 8.)
A felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények, a központilag
kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett
írásbeli vizsga és a szóbeli meghallgatás eredménye alapján döntünk.

nyílt nap
a Ferences Gimnáziumban
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november 14. szombat 15.00–19.00

Program: általános tájékoztató, bemutató órák,
iskolai „tárlatvezetés”, büfé

Iskolánk a festői szépségű Szentendre szívében fekszik, és immár
több mint 60 éve áll az ifjúság szolgálatában. Oktató-nevelő munkánkat Szent Ferenc szellemiségét követve végezzük, és diákjainkat
emberségükben, magyarságtudatukban és kereszténységükben segítjük a kibontakozásban. gimnáziumunkban 6 és 4 évfolyamos képzésben tanulnak a diákok, és mind humán, mind reál
tudományokból biztosítjuk számukra az eredményes felkészülést az
egyetemi tanulmányokra.

Szeretettel várjuk a 6. és 8. osztályos tanulók jelentkezését! Az érdeklődőket kérjük, hogy töltsék ki az online felvételi információs
lapot, mely megtalálható a gimnázium honlapján. Ezen kívül kérjük
a központi írásbeli feladatlap megírását is, melyre iskolánkban is van
lehetőség 2016. január 16-án szombaton. Erre jelentkezni a központi
felvételi eljárás keretében lehet.
Szeretettel várjuk a jelentkezőket egy szóbeli meghallgatásra is februárban és márciusban, amelyről mindenkit személyesen értesítünk.
Bővebb információk: www.ferencesgimnazium.hu

További információk az iskola honlapján, www.sziirﬁg.hu címen találhatók.
Molnárné Reskovits Zsuzsanna
intézményvezető

Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és gimnázium
2000 Szentendre, Rákóczi F. u. 6. OM: 032580
tel.: 06-26/311-238, tel./fax: 06-26/500-239
e-mail: iirf@sziirﬁg.hu, honlap: www.sziirﬁg.hu

Télen is folytatódnak
a szeniorképzések Szentendrén!

A Szentendrei Önkormányzat és a Zsigmond Király Főiskola
közös, idősképzési programja keretében az ősz vége és a tél
is nagyon izgalmasnak, sokrétűnek ígérkezik.
Egyrészt folytatódnak a Szeniorok Szentendrei Akadémiájának ingyenes előadásai Önkormányzatunk dísztermében: november 11-én, szerdán, 15 órától dr. Schottner Krisztina tart
előadást az EU jelenéről, majd a féléves előadások zárásaként november 25-én, szerdán, szintén 15 órától dr. Jászberényi József tart előadást Miért nem boldog a közép-európai ember? címmel.
A két előadás mellett november 9-én, hétfőn a Korközpont tantermében (Dunakorzó 18. A P'Art Mozi épülete) két előadásra is sor kerül,

amelyek témáit a szentendrei szenior hallgatók kérték a félévek során.
Előbb 16 órától dr. Szabóné Deák Ildikó szentendrei gyógyszerész tart
előadást gyógy-szerek a mindennapokban címmel, aztán pedig 18 órától dr. Jászberényi József tart előadást Az absztrakt művészet kialakulása címmel. Mindkét előadásra a belépőjegy egyenként, fejenként
500-500 forint.
Jó hír, hogy folytatódnak az angol-tanfolyamok is: Kaszap Réka 2016. január 14-étől, csütörtöktől három szinten: 1.,2. és 4. szinten kezdi el a
kurzusait (9-től, 11-től és 13 órától), s Szilassy Eszter várhatóan a félév
befejezése után azonnal, december első hetétől kezdi angolóráit.
A tanfolyami jelentkezés feltételei továbbra is változatlanok: szentendrei vagy környéki állandó lakcím és 50 év feletti életkor.
A tanfolyamok tandíja: 10 000 forint, amelyben az ÁFA is benne van.
Jelentkezni lehet a 06 30 692 47 46-os telefonszámon.
Tanulni sohasem késő, az Aranykor Központ szeretettel várja ősszel és
télen is a szenior hallgatókat!
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Városi Szolgáltató: téli felkészülés
az utakon

XXiX. évfolyam, 19. szám

VÁROS

Megduplázta a Városi Szolgáltató nZrt. az útjavításon dolgozók
létszámát a tél beállta előtt. A munkálatok egész évben folyamatosan zajlanak Szentendre több mint 200 utcájában, ütemterv
szerint városrészenként a legforgalmasabb útvonalaktól a kevésbé frekventáltabbak felé haladva kátyúznak, szőnyegeznek.

Október végéig csaknem 1400 nm felületen összesen 859 úthibát javítottak, és még 1500 nm kátyúzás van hátra. Boldogtanyán és Izbégen
például a munka nagy százalékban elkészült, várhatóan két-három
héten belül befejeződik. Jelenleg a Kálvária út és Deli Antal utcákban
és az általuk határolt utcákban dolgoznak a legnagyobb erőkkel. A továbbiakban a Római sánc utca és Vasúti villasor által határolt területen
és a Kossuth Lajos utcában folytatják az útburkolati hibák megszüntetését
Az időjárási viszonyok október végén, november elején nem akadályozták a munkálatokat, ezért azok jó ütemben haladtak. Az utakon
dolgozók minden esetben biztosítják a biztonságos közlekedést a kátyúzás mellett is.
A VSz a továbbiakban is kéri a közlekedők türelmét és együttműködését az érintett szakaszokon.

Új hulladékgyűjtési rend

Megváltoztatta csütörtöki hulladékbegyűjtési járattervét a
VSZ nZrt. annak érdekében, hogy a 11-es főút reggeli nagy
forgalmát ne akadályozzák.

Eddig a 11-es úton reggel körülbelül 7:30-ig gyűjtötték a hulladékot, most 10 órától kezdik itt a munkát. A kora reggeli gyűjtést a
módosítás után az alábbi utcákban kezdik meg: Vasvári Pál u. –
Pásztor u. – Kadarka u. – Kisforrás u. – Kút u. – Szűcs J. u. – Kékesi
u. – Leányka u. – Eötvös u. – Sztaravodai u.
A megváltoztatott járatterv szerinti hulladékbegyűjtés november 5től elindult. A rendelet szerint a hulladékbegyűjtés 6 óra és 18 óra
között zajlik, a módosítás a lakosság és az itt közlekedők kényelmét
és biztonságát szolgálja.

rEnDőrSÉGi HÍrEK

Hajléktalanok és rászorulók védelme érdekében
Kátyúzás a Deli Antal, Huba és Vásárhelyi Pál utcában

Szalagkorlát elbontása a Duna-korzó északi részén

Városszépítő munkák

Október vége felé egyre hidegebbre fordul az időjárás, s ilyenkor fokozott veszélynek vannak kitéve azon embertársaink, akiknek nincsen lehetőségük fűtött lakásban tölteni ezt az időszakot. Nemcsak
a fedél nélkül élők vannak ilyenkor veszélyben. Sok idős ember és
rossz anyagi- és szociális helyzetben lévő embertársunk nem tudja
biztosítani magának a lakásában a meleget.
A Szentendrei Rendőrkapitányság a hajléktalanok sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése, valamint a kihűléses halálesetek megelőzése érdekében feltérképezte illetékességi területén
azon pontokat, ahol ezek a személyek meghúzhatják magukat. A területeket a közterületi állomány rendszeresen, visszatérően ellenőrzi, és amennyiben segítségre szorulnak, tájékoztatják őket a
lehetséges szociális intézményi elhelyezésről és a karitatív szervezetek igénybe vehető szolgáltatásairól.
A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri a lakosságot, amennyiben a
hideg időben, a szabadban földön fekvő személyt látnak, vagy tudomásuk van olyan személyről, akinek nehéz anyagi helyzete, betegsége, esetleg egészségügyi állapota miatt szintén fennáll a
kihűlés veszélye, hívja a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikét, hogy a rendőrség értesíteni tudja a megfelelő hatóságot a további segítségnyújtás biztosítása érdekében.

Budakalászi garázda

Virágültetés a város több pontján: a 11-es főútnál, a Papírgyárnál, a Dunakorzón és a Bogdányi utcában (képünkön). Az ágyásokba árvácska és hagymás virágok – tulipán és nárcisz – kerültek.
Szintén a VSZ Zrt. feladata volt a temetők rendbetétele a halottak napja előtt.
A Pilisi utcai temetőben gallyazást, sövénynyírást, kaszálást végeztek.
Az őszi lombgyűjtés a Duna-korzón, a Kert utcában, a 11-es útnál folyamatos.

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott J. Tibor 35 éves budapesti lakos ellen garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Az adatok alapján a férﬁ
június 14-én az esti órákban Budakalászon, a HÉV-állomáson obszcén szavakat használva, hangosan kiabálva ököllel arcon ütötte és
többször megrúgta, bántalmazta élettársát. A nő a sérelmére elkövetett testi miatt magánindítvánnyal nem kívánt élni, azonban a kihívóan közösségellenes és erőszakos magatartás miatt a férﬁt a
rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki. A szentendrei rendőrök a J.
Tibor ellen folytatott eljárást befejezték, és az iratokat vádemelési
javaslattal megküldték az illetékes ügyészségnek.
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Tájékoztató a társasházak házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtéséről

A Városi Szolgáltató nZrt. 2016 januárjától a gyűjtőtartályok
kiszállításával megkezdi Szentendre társasházas területén a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A szolgáltatás keretében –
mely a Duna-Vértes Köze regionális Hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztő KEop projekt által valósul meg – a papír, a műanyag,
a fém és italos kartondobozok együtt kerülnek begyűjtésre.

A Városi Szolgáltató célja egy olyan integrált hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése Szentendrén, amely hozzájárul a fenntartható hulladékgazdálkodás megvalósításához. A fejlesztést szükségessé teszik azok az
európai uniós előírások és hazai jogszabályok, amelyek a képződő hulladék csökkentését tűzték ki célul. Ezeknek a kötelezettségeknek csak
a szelektív hulladékgyűjtés hatékony rendszerének a kialakításával és
bevezetésével lehet megfelelni.

Hasznos tudnivalók a használatról

A társasházas övezetekben minden lépcsőházba 2 db, 240 literes kerekes hulladékgyűjtő tartályt helyeznek ki. A tartályok fedele – jelezve a
benne elhelyezhető hulladék fajtáját – az egybegyűjtött műanyag, fém
és italkarton esetében sárga, papír esetében kék színű.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési közszolgáltatás a lakosság
számára díjmentes, a tartályokat minden társasház ingyenesen kapja.
Kék fedelű tartály: újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, gyűjtésére alkalmas. A dobozokat lapítva kell az edénybe helyezni, hogy minél kevesebb helyet
foglaljanak. Nem lehet beledobni élelmiszer-maradványokat és egyéb
szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat, használt papír zsebkendőt, szalvétákat!
Sárga fedelű tartály: az üdítős és ásványvizes PET palackok, kiöblített
háztartási ﬂakonok és azok lecsavart kupakjai (pl. samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos poharak gyűjtésére alkalmas.
Ebben helyezhetők el továbbá a különféle háztartási fémhulladékok (pl.
evőeszközök) és fémdobozok (italos- és konzervdobozok), kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz). A csomagolási hulladékok elkülönítése utólag, válogatóműben történik. A műanyag
ﬂakonokat lapítva kell a kukába helyezni. Nem lehet beledobni zsíros,
olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) ﬂakont,
margarinos dobozt, élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyagot,
hungarocellt, CD-Iemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak
ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg
nem megoldott! A fémhulladékok esetében is fontos, hogy azok kiöblítve, tisztán kerüljenek a tartályba.
A házhoz menő rendszerben csak a papír, a műanyag, a fémhulladék
és italkarton gyűjthető, ezért az üveghulladékok továbbra is a közterületeken kihelyezett gyűjtőszigetek üveggyűjtő-tartályaiban, valamint a
hulladékudvarokban helyezhetők el.
A hulladékgyűjtő tartályokat az ürítés napján reggel 6 órára, vagy az azt
megelőző nap este kell kihelyezni jól látható, könnyen megközelíthető
helyre. Az elszállítást végző járat személyzete az ürítést követően a tartályt a kikészítés helyére helyezi vissza.

Kötelező igénybevétel

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetését rendelet írja elő. A
vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló tartályhoz hasonlóan a lakos számára
kötelező a szolgáltatás igénybe vétele és kötelezettségvállalás az edény
állapotának megőrzésére, ezért a lakosnak kell megtéríteni a károkat.
A lakókat a szelektív gyűjtésre kötelezni indokolt esetben célszerű a Házirend (SZMSZ) szabályainak módosításával, annak érdekében, hogy a
társasház, illetve annak lakóközössége ne kövessen el jogszabálysértést, amely bírság és a hulladék válogatási költségének megﬁzetését
vonná maga után.
A törvény alapján az ingatlantulajdonosnak, illetve a társasháznak kell
gondoskodnia arról, hogy a szelektíven összegyűjtött hulladékok (a
papír, illetve a műanyag és fém) a megfelelő tartályba kerüljenek. Ha a
tartályok szilárd hulladékot is tartalmaznak, a Városi Szolgáltató a hul-
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ladékot nem tudja a szelektív gyűjtés keretében elszállítani. Ilyen esetben a tartályok tartalmának rendbetételéről, továbbá a szelektív gyűjtőtartályok mellé rakott egyéb, nem odaillő hulladék kezeléséről a
társasház közös képviselőjének kell gondoskodnia.
A szelektív hulladékgyűjtő tartályok házon belüli elhelyezése, tisztán
tartása, a ház elé való ki- és visszahelyezése, a társasháznak a feladata.
Amennyiben a társasház a Városi Szolgáltatótól megrendeli, lehetőség
van a hulladékgyűjtő konténerek köré drótkerítéssel körbevett ketrec
kialakítására, amibe a 240 literes szelektív tartályok is elhelyezhetők.
A drótketrec zárható lesz, és az érintett lépcsőház lakóin kívül kizárólag
a hulladékbegyűjtést végző személyzetnek lesz hozzá kulcsa.

Zöldhulladékbegyűjtés

Kerti zöldhulladék begyűjtést
végez a Városi Szolgáltató
három ütemben, november
28. és december 12. között.

i. ütem: november 28.
Körzet: Püspökmajor lakótelep
és környéke (László-telep –
Kovács L. u. –Dunakanyar krt. –
Vasúti villasor által határolt terület); Pannónia-telep (Vasúti villasor – Pannónia u. – Telep u. –
Dera-patak által határolt terület)

ii. ütem: december 5.
Körzet: Boldogtanya – Petyina –
Tyúkosdűlő – Papsziget – Szarvashegy városrészek, valamint
az Ady Endre út; Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt. –

Cseresznyés út – Napos sétány által határolt terület)

iii. ütem: december 12.
Körzet: Belváros (Dunakanyar
krt. – Duna által határolt terület); Izbég (Kovács L.u. – Füzespark – Vasvári ltp. – Sztaravodai
út – Dömörkapu által határolt
terület)

A zöldhulladékot legkésőbb az
ütemtervnek megfelelő szombaton 6.00 óráig kell zsákban, illetve darabolva, összekötve
kihelyezni. A zsákokba helyezhetők: lomb, fa és bokor nyesedék, nyírt fű, gyom. A vastagabb
faágakat, dísznövényeket darabolva (maximum 1 m hosszig),
összekötve helyezzék a zsákok
mellé.
További információ:
www.vszzrt.hu, (26) 300 407
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Teltházas koncert a kárpátaljai magyarokért
KULTÚRA

FOTó: DEIM BALÁZS

A Söndörgő együttes fantasztikus hangulatú koncertet adott Szentendre Város Önkormányzata szervezésében a Beregszász-Bulcsúi
református Egyházközség javára október 25-én, a pest Megyei Könyvtár színháztermében. A teltházas jótékonysági koncert teljes
bevételét, több mint 1,2 millió forintot a kárpátaljai településre juttatják el.

A PMK zsúfolásig megtelt színháztermében Bay Éva, az est háziasszonya
Tamás gábor erdélyi magyar zenész és népdalénekes gondolatát idézte
a koncert előtt: „Mi, magyarok így szétszaggatva, a világban szétszóródva is EgY lelki haza gyermekei vagyunk, és felelősek vagyunk egymásért.” Ezt a felelősséget átérezve jött létre ez a csodálatos este, ahol
a szervezők, a zenészek és a közönség mind ezért a nemes ügyért fogtak össze.
„Nem azért segítünk, mert segíteni kell, és nem azért adunk, mert adni
kell, hanem azért segítünk Kárpátaljának, mert segíteni szeretnénk, és
tudjuk, jó helyre megy a pénz. Azért adunk, mert adni jó, és mert tudjuk, hogy jó embereknek, jó helyre, jó célra adunk” – foglalta össze az
esemény célját Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntőjében. Az
önkormányzat felhívására a szentendrei egyházközösségek – a kötődés miatt elsősorban a helyi reformátusok – és a helyi civil szervezetek
is sokat tettek a jótékonysági este sikeréért. A közönség hálás vastapssal jutalmazta a Söndörgő együttes kiváló zenészeit, Eredics Áront, Benjámint, Dávidot, Salamont és Buzás Attilát a virtuóz délszláv muzsikáért. Elragadó dinamizmus és öröm áradt a színpadról, s ugyanez az
öröm hatotta át a közönséget, mert adni jó.
Szentendre városa az idén nem először gondol a határon kívüli magyar-

ság megsegítésére. Az év elején, polgármesteri keretből Beregrákos és
Kajdanó magyar szórványközösségét támogatták, illetve az „Ötven Csemete program” alapítvány programjához is csatlakoztak. Az alapítvány
a határon túli gyermekek ingyenes magyarországi táborozását szervezi,
egyik vezetőjük, Kulcsár János segítségével, aki városunkban él. Elsőként
egy kárpátaljai kis társaság táboroztatása a céljuk, s jövőre a bulcsúi közösség gyermekei is eljuthatnak segítségükkel Szentendrére. A városi
összefogás további lépéseként Beregszászról hamarosan színésztársulat érkezik városunkba, az Ivancsics Ilona Színtársulat meghívására. A
tervezett négy előadás teljes bevételét a Beregszászi Illyés gyula Színház
társulatának ajánlják fel.
A koncerten jelen volt Iván gusztáv, a Beregszász-Bulcsúi Református
Egyházközség lelkésze is, akit az est után arról kérdeztünk, hogy érezte
magát Szentendrén. „Számomra fantasztikus élmény volt a Söndörgő
együttest látni, bár előzetesen meghallgattam a zenekar egy-két felvételét, de élőben a koncert aurája egyszerűen lenyűgöző volt. Másodszor
járok Szentendrén: elsőként augusztus 15-én, egy nagyon jó barátom
esküvőjén lehettem itt, és engem ért a megtiszteltetés, hogy a szentendrei református templomban prédikálhattam a szertartáson. Igaz,
hogy nagyon kevés időt tölthettem itt, de fantasztikus volt a fogadtatás
és maga a város is. Ezt nem udvariasságból mondom. Éreztem az
őszinte szeretetet és tenni akarást, amit nagyon köszönök! Eddig is nagyon sokat kaptunk magyarországi testvéreinktől, barátainktól. Ők
azok, akik ebben a nehéz helyzetben maximálisan mellettünk állnak,
ezért nagyon hálásak vagyunk a példátlan összefogásért.”
Hogyan tudunk még segíteni a kárpátaljai magyar testvéreinknek? Például olyan adományokkal, melyek a helyi közösség életét segítik. Bulcsú község óvodájának elhanyagolt, rossz állapotú épületéhez tavaly, a
Dunamelléki Egyházközség jóvoltából kaptak kazánt és fűtőanyagot, de
bármilyen további hozzájárulást elfogadnak: akár nyílászárókat, bútorokat, akár festéket. Az ifjúság nevelése is fontos szegmense az egyházközségnek. Hogy a ﬁatalokat helyben tartsák, hogy ne vágyódjanak
el, közösségi programokat szerveznek, csoportokat hoznak létre. Ehhez
billiárd- vagy pingpongasztal, egyéb sport- vagy játékeszköz hasznos
segítség lehet.
A jó szándékú segítők keressék a kapcsolatot a Beregszász-Bulcsúi Református Egyházközség lelkészével, Iván gusztávval: ivanguszti@gmail.com.
Sz. N.

Eredics Benjámin Junior príma díjat nyert!
Eredics Benjámin (a kép jobb oldalán), a Söndörgő együttes tagja Junior Príma díjat nyert. Az idei Junior Prima
díjat tíz tehetséges, 30 év alatti művésznek népművészet
és közművelődés kategóriában adták át 2015. október
29-én Budapesten. Népzenészként díjat kapott Eredics
Benjámin, Mihó Attila, Salamon Soma és Zimber Ferenc.
A néptáncosok közül Maksa Henrietta és Sánta gergő
emelkedett ki a mezőnyből. A népi mesterségek hagyományőrzőit Belencsák István Béla késkészítő, Fekete Ildikó tojásfestő és Nagy Beáta bőrműves képviselik, a
tizedik díjazott Aranyos Sándor muzeológus lett.
A szakmai szervezetek jelöléseiből egy héttagú zsűri választotta ki a díjazottakat. Fontos szempont volt a döntés során, hogy az alkotó tevékenységen kívül melyik
jelölt fektet nagy hangsúlyt arra, hogy saját területén a ﬁatalokat is képezze, tudását átadva hozzájáruljon az adott
hagyomány, mesterség fennmaradásához. A kiemelkedő
tehetségek egy díszes emlékplakettet kaptak, valamint
kétmillió forintos pénzjutalomban részesültek.

2015. november 9.

Szentendre Kárpátaljáért!
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Segítsük a beregszásziakat!
Kedves Színházszerető Honﬁtársaink!

Magyarország kormánya felhívással fordult sok városhoz és kulturális
szervezethez, hogy vállaljanak felelősséget egy-egy kárpátaljai magyar
közösség sorsáért, nyújtsanak segítséget a humanitárius katasztrófa elkerüléséhez. Szentendre városa és Ivancsics Ilona és Színtársai is bekapcsolódott a programba. Ezúton szeretnénk Önöket invitálni a
Társulat szervezésében bemutatásra kerülő három jótékonysági színházi előadásra.

Szép Ernő: LiLA ÁKÁC

szerelmes, zenés história 2 részben a Beregszászi illyés Gyula Színház
előadásában, melynek helyszínei: Budapesti Duna palota (november
15. vasárnap 19.00 óra), Szentendrei pMK színházterme (november
27. péntek 19.00 és november 28. szombat 18.00 óra.

Az előadássorozattal szeretnénk felhívni a ﬁgyelmet a magyarlakta Beregszászra, ahol a város 24 ezer lakosából 12 ezer magyar ajkú. Az előadások teljes bevételéből a Beregszászi Illyés gyula Színházat fogjuk
támogatni, akik fáradhatatlan elhivatottsággal dolgoznak a magyar kultúra, identitás és a tradíciók megőrzéséért. A mostoha állapotok ellenére itthon és egész Európa-szerte a magyar színházkultúra értékeit
ápolják.
Tisztelettel kérjük Önöket, hogy ezen nemes célú előadásokat népszerűsítsék ismerőseik, családjuk körében, hogy minél többen jöjjenek el,
és támogassák a Kárpátalján élő magyarságot, a Beregszászi Illyés gyula
Színházat.
Jegyek elővételben kaphatók: jegy.hu, Szentendrei Tourinform 316965, Szentendrei PMK 310-222, V8 Uszoda 300-207, Broadway Jegy-

irodák (XIII., Hollán Ernő u. 10., II., gábor Áron u. 74-78. és VII., Károly
krt. 21.), Budapesti Duna Palota (06-1) 235-5500, InterTicket országos
jegyirodai hálózatában, Sallay Istvánnál (sallay.istvan@t-online.hu,
tel.: 06/30-910-2627), a szentendrei Városházán, Kóbor Editnél
(protokoll@szentendre.hu, 06/20-318-9358).
Közreműködésüket előre is köszönjük, remélve, hogy a városi és civil
összefogás eredménye igazi kézzelfogható támogatás lesz a beregszásziaknak, és egy páratlan színházélmény Önöknek, a nézőknek.

Ivancsics Ilona színművész, a Társulat vezetője
www.iiszt.hu

pest Megye Díszpolgára:
Szvorák Katalin

Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
magyar népdalénekes, előadóművész újabb
rangos díjjal gazdagodott: idén elnyerte a
Pest megye Díszpolgára címet.
Három kontinens 43 országában koncertezett, harmincnégy tematikus albumot adott
ki gazdag pályája során. Közel két évtizede
tanít a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskolában, s „szárnyai” alól számos tehetség került ki az évek során.
Pedagógiai munkássága révén olyan hagyományokat és értékeket
teremett szűkebb környezetében éppúgy, mint globálisan, amelyek
a magyar népzenei kultúra terjesztésében jelentősek. Szvorák Katalin a kitüntető címet december 4-én veszi át.

pest Megyéért Emlékérem:
dr. Jászberényi József

Pest Megye Önkormányzata december 4-én,
a Megyeházán megrendezésre kerülő
Megyenapi ünnepségén adja át dr. Jászberényi Józsefnek, a Zsigmond Király Főiskola
Kommunikációs és Művelődéstudományi
Intézete vezetőjének a Pest Megyéért Emlékérmet.
Számos tudományos munkán túl dr. Jászberényi József nevéhez fűződik Közép-Európa legnagyobb szenior képzésének felépítése. A szentendrei Szeniorközpont immár három éve
áll az 50+-os korosztály szellemi gyarapodásának szolgálatában. A
Szentendrei Önkormányzat és a Zsigmond Király Főiskola közös
idősképzési programja népszerűségével bizonyította mottója igazságát: „Tanulni soha nem késő!”

Junior príma Díj: Aranyos Sándor

Aranyos Sándor, a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Nyilvántartási osztályvezetője az első Junior Príma-díjas muzeológus.
Aranyos Sándor 2011-ben a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési
Központ kommunikációs munkatársaként az
ország számos múzeuma és a Skanzen közötti
kapcsolatot fejlesztette. 2012-től, két éven
keresztül a Skanzen tagintézményeként működő Szennai Skanzen
szakmai vezetői feladatait látta el. 2014-ben a Skanzen két nagy kiállításának – A bárányok nem hallgatnak, Bárány a konyhában –
rendezési munkáiban kiemelt szerepet játszott, illetve Arcvonások
címen animációs ﬁlmek rendezője, kurátora volt. Kutatási területe
a múzeumi munka mellett a 2. világháború utáni lakáskultúra, építészet, életmód. Jelenleg a Debreceni Egyetem doktorandusz hallgatója.
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„Jót s jól…”

A Turisztikai Világszervezet augusztusi
jelentése szerint miközben a világon 4 százalékkal, Európában 5 százalékkal, Magyarországon 17,5 százalékkal nőtt a
külföldi turisták száma 2015 első felében.
Hasonlóan nagy arányú növekedést egyetlen közép-európai országban sem regisztráltak. Kíváncsiak voltunk, vajon városunkban is érzékelhető volt-e a megnövekedett forgalom, ezért felkerestük
Hadnagy Attilát, városunk egyetlen négycsillagos hotelének egyik tulajdonosát,
hogy értékelje az idei szezont.

panzióból négycsillagos szálloda

A hotel az 1988-ban épült Bükkös Panzió
utódja, mely korábban 16 szobával és egy
étkezővel rendelkezett alig több mint 400 négyzetméteren. 2013-ban gyakorlatilag mindenben
változott az épület, melynek arculatát az Ybldíjas Szuromi Imre álmodta és tervezte meg.
Közel 2000 négyzetméteren helyett kapott 22,
minden igényt kielégítő szoba, egy 17 férőhelyes belső parkoló, 25 férőhelyes konferenciaterem és egy fantasztikus panorámaterasz.
Létrejött egy Spa részleg is, a földszinten helyet kapott egy bár és egy étterem is. A hazai
szállodák összességét tekintve egy kifejezetten
családias léptékű, 4 csillagos besorolású szállodáról beszélünk, amely szobaszámával a
szentendrei szállodapiac legnagyobbika, míg
országos szinten talán összesen nincs 10 hasonló méretű szobaszámú és szolgáltatásokat
nyújtó egység.

Sikeres pályázat

A Bükkös Hotel az Új Széchenyi Terv keretében a szolgáltatásfejlesztésekhez nyert 100
millió forint pályázati pénzforrást is fel tudta
használni a megvalósításhoz. A támogatást
abban az időszakban nyerték el, amikor a szál-

TURIZMUS

lodai beruházások már kevésbé voltak preferálva a térségben, így a pályázóknak komoly
nehézségekbe ütközött az egyéb forrás (banki
hitel) megszerzése. A pályázat sikeressége
mindennek ellenére valószínűleg a beruházás
életképessége, a beadott pályázat hitelessége
és a megelőző időszak pozitív elismerése is
egyben.
A családi alapon működő vállalkozás hosszú
évek szakmai tapasztalatát „építette be” a
szálloda belsőépítészeti kialakításába, illetve a
szolgáltatáskínálatba. A tulajdonosok Hadnagy
Attila és ﬁa, Levente végzik a hotel szakmai irányítását napi szinten. „Csak azt nyújtom másoknak szolgáltatásként, legyen ez akár étlap
bármely étele vagy a szobaszerviz, amit
magam is szívesen elfogadnék” – összegzi
szakmai alapállását Hadnagy Attila.

Szentendre mint kulturális célpont

A Széchenyi Pihenőkártya felhajtó hatása a
vendéglátóipar egészében érezteti pozitív hatását, így természetesen náluk is óriási jelentőséggel bír a hazai piac egyre erőteljesebb
megjelenésében. Általánosságban elmondható, hogy – talán a nyári szezon kivételével –
a hazai vendégek száma jóval megelőzi a külföldieket. Nyilván ez a turizmus jellegéből is
ered, hiszen Szentendre elsősorban városlátogatói kulturális célpont.
„Össze sem lehet hasonlítani a mostani adatokat a korábbiakkal. Az átépítés ideje alatt,
2,5 éven keresztül zárva voltunk. Nyitás után
meglepve tapasztaltuk, hogy még a 10-12
évvel korábbi vendégeink is megtaláltak minket. Ez nagyon jóleső érzés volt” – mondta
Hadnagy Attila. „A nyitás után két évet szántunk a megújult szálloda bevezetésére. Idén,
a harmadik szezonban helyére tettük az árakat, ami nem kifejezetten áremelést jelentett,
hanem inkább felzárkózást a többi négycsillagos szállodához. Ennek ellenére növekedett a
forgalom, a vendégéjszakák száma. A pályázat
időszaki ellenőrzése is azt állapította meg,
hogy többet teljesítettünk, mint amennyit vállaltunk.”
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A tulajdonosok ennek okát leginkább abban
látják, hogy vannak olyan szolgáltatásaik, amelyek nem jellemzőek a négycsillagos szállodákra. Például nagy vonzereje van a vendégek
körében annak, hogy csomagban vehetik meg
a belépőt a Skanzenbe, a V8 uszodába, a helyi
múzeumokba. A hotel ezzel népszerűsíti a
szentendrei kultúrát, reklámozza a helyi szolgáltatásokat, amit az idelátogatók is örömmel
vesznek igénybe.

Hosszú távú tervek

A jövőről érdeklődve a tulajdonosok fontosnak
tartják, hogy a város is kialakítson egy egységes turisztikai koncepciót, melynek keretében
eldönti, hogy mit kíván támogatni és milyen
módon. Ezzel kapcsolatban meglátásuk szerint
kiváló előkészítő munka folyik, melynek hoszszú távra nézve is pozitív következményei lehetnek. „Ha mindezek jól alakulnak, akkor mi
is bátrabban merünk gondolkozni, és tovább
fejleszteni” – zárják a tulajdonosok a beszélgetést.
Vajda Orsolya

Diák rEporters pályázat

A Móricz Zsigmond
gimnázium 9. osztályos
médiás csapata részt
vesz az országos Diák rEPorters pályázaton, témájuk a turizmus. Ezért felhívással fordul a
Szentendre és Vidéke olvasóihoz, hogy néhány mondatban válaszoljanak a következő kérdésekre:
1. Miért jó Szentendrén / a Dunakanyarban élni?
2. Milyen reális fejlesztésekre lenne szükség, tekintettel mind a turizmusra, mind az
itt lakók életkörülményeinek javítására?
A válaszokat a moriczmedia@gmail.hu
címre várják.

rosszabb lemondani, küzdeni kell!
ZASZLAVIK JENŐ HETVENÉVES

Törtfehér kalap, hasonló színárnyalatú laza
zakó, sétapálca, sokunknak ismerős ez a kép,
Zaszlavik Jenő emblematikus alakja városunknak. Több mint negyven éve él Szentendrén, s
mint mondja, Pest után, amit e város adott
neki, az az újdonság és a természet közelsége:
„órákig el tudtam üldögélni egy gyümölcsfa
alatt. Figyeltem a fa szerkezetét, fel tudtam
bontani, színben, vonalakban az önkifejezés
igényével magamévá tudtam tenni.”
Szakmája szerint graﬁkusművész és rajz-művészettörténet szakos tanár. Szentendrei életének első felében kultúraszervezőként
dolgozott, az akkori Városi Tanácshoz tartozó
Szentendre Rendező Irodát alapította és vezette. Munkaköre kapcsán gyakran adódtak alkalmazott graﬁkusi munkák is, így például ő
tervezte meg az akkori Szentendrei Nyár arculatát és a graﬁkailag egységes városi információs rendszert is. Művészi pályája a hetvenes
évektől bontakozott ki, Dániában, Franciaországban, Horvátországban, Németországban
megrendezett csoportos kiállításokon szerepeltek művei. Itthon Budapesten, Szegeden,
Debrecenben, Szentendrén és még számos he-

KULTÚRA

lyen találkozhatott alkotásaival a közönség.
„Ötletembernek tartom magam. Szentendrén
volt hozzá közegem, a művészek körében meg
volt az aﬃnitás, hogy csináljuk meg azt, ami
még nem volt.” 1987-ben néhány kollégájával
létrehozta a Kreatív gyermekműhelyt, ahol
szombat délelőttönkénti „Nyitott napok” keretében művészek és pedagógusok közreműködésével rajzolás-festés, agyagmintázás,
textilmunka és a magyar népi kismesterségek
alapjaira tanították a szentendrei és a környékből érkező gyerekeket. Ettől a ponttól új
fejezet kezdődött az életében, pedagógusként,
iskolaalapítóként vált közismerté. A „Nyitott
Napok” sikere után Zaszlavik Jenő megalapította és elnökölte az „AgY” Alkotó gyermekműhely és Kulturális Egyesületet. „A főművem
talán az, hogy valóságos kapcsolatokat tudtam
kialakítani, ezen belül létrehoztam az „AgY”at” – mondja.
Megalkotja az AgY Humán Reál Tanoda Általános Iskola és az AgY Környezetkultúra Alapfokú Művészeti Iskola szakmai programját,
majd 1999-ig elnök-igazgatóként felügyelte az
intézményeket, ezután örökös elnökké választották. Az iskola diákjai és vezetői már a kezdetektől több nemzetközi és hazai
elismerésben részesültek, és vitték a jó hírét
Szentendrének.
Csoportos fődíjat és első helyezést értek el a
növendékek 1990-ben a BBC és az MTV rajzpályázatán. Egy évre rá Finnországban szerepeltek sikeresen az „AgY”-os diákmunkák,
ahol Zaszlavik Jenő miniszteri dicséretben is
részesült. Ez után az INSEA (Vizuális Művészeti
Nevelés Nemzetközi Társasága) európai tagozata – az „AgY”-ban folyó szakmai munka elismeréseként – Szentendrére szervezte a
szimpóziumát. 1996-ban az EU Socrates Comenius kulturális projektben angol, belga, izlandi, holland és olasz partnerekkel dolgoztak
együtt. Az „AgY”-os iskolavezetés nemzetközi
művészeti diáktáborokat is szervezett ﬁnn,
német, angol, litván, dán, erdélyi, valamint
szentendrei ﬁatalok részvételével. Az INSEA
glasgowi konferenciáján Zaszlavik Jenő előadott a művészeti nevelési programjukról,
szakmai sikereikről. Erre az alkalomra nyolc-
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van diák alkotását vitte magával. Munkájában
nagy segítségére volt lánya, aki művészpedagógusként diplomázott.
„A legkisebb növendékem Szabó gergő izbégi
kisﬁú volt, akit az édesanyja háromévesen hozott el hozzám. Ekkortól járt rendszeresen a
foglalkozásainkra. Ma már befejezte a Magyar
Képzőművészeti Egyetem graﬁkus szakát.”
Zaszlavik Jenő tanítványai közül sokan művészeti egyetemet végeztek, a teljesség igénye
nélkül e sorba tartozik Bagdi Katalin, Bálint
gábor, Benkovits Balázs, Benkovits Bálint,
Deák Edina, Deim Réka, Hargitai Ágnes, Kisjuhász Viktória, Kitzinger gábor, Mákó Kató,
Mákó Rozi, Oltay Katalin, Somogyi Ágnes,
Szabó gergő, Szilágyi Zsóﬁa, Tarr Hajnalka,
Zászkaliczky Ágnes és Zászkaliczky Mátyás.
„Makacs ember, ha belekezd valamibe, azt befejezi” – tartja róla a családja. Maga erről így
vall: „Nem volt olyan ajtó, amin ne tudtam
volna bemenni” – és ezt az állhatatosságot
sokszor a közösség szolgálatába tudta állítani,
amit Szentendre a város értékeit növelő, kiemelkedő tevékenysége elismeréséül 1999-ben
Pro Urbe Emlékéremmel jutalmazott.
Sajnos romló egészségi állapota miatt ideje
korán nyugdíjba kényszerült. „Mint a gépszíj,
úgy kapott el a betegségek sora, amiben a magyar orvostudomány tehetetlen: a stroke-tól
az ízületi gyulladásig és minden köztük lévő
betegséggel rendelkezem. Ez van, de rosszabb
lemondani. Küzdeni kell!” – nyilatkozik kissé
ironikusan önmagáról. Az utóbbi években
újból az alkotás felé fordult, a Polgármesteri
Hivatalban, a Dalmát Pincében és a P’Art Moziban megrendezett kiállításai után ezúttal
hetvenedik születésnapjának apropóján a
Kmetty Múzeumban „Zarándoklat és Pihenő
turizmus” címmel egy összefoglaló kiállítást
láthattunk tőle. Az eseményt gyürk Dorottya
kulturális alpolgármester nyitotta meg, a szakmai köszöntőt gulyás gábor múzeumigazgatótól halhattuk. A telt házas eseményen igazán
bensőséges hangulatot teremtett Borbély Mihály és Eredics Salamon kettőse, valamint a
Nemesházi Beatrix lírai előadásában elhangzó
Kosztolányi Dezső vers.
E jubileumi ünnepre kiválasztott erőteljes alkotások megtöltötték a Kmetty Múzeum falait,
méltó keretet adva Zaszlavik Jenő egész eddigi
életművének.
Szondy Andrea

Fotó: Deim Balázs

2015. november 9.
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Mesterségek Bemutatása
a szentendrei Dunakorzón

KULTÚRA

Fotók: Botos Karolina

Október 17-én a rossz idő ellenére több ezren látogattak ki a szentendrei Dunakorzóra, ahol a Budapesti gazdasági Főiskola szervezésében először került megrendezésre a Mesterségek Bemutatása
című rendezvény. Az eseményen a Balaton, Budapest környéke és
Tokaj turisztikai régiói mutatkoztak be. A látogatók testközelből ismerhették meg népi hagyományainkat, továbbá olyan, már-már elfeledett mesterségeket – fafaragás, üvegékszer-készítés, bőrdíszmű
stb. –, amelyeket a helyszínen ki is próbálhattak. A gasztronómia
iránt fogékony vendégeknek sem kellett csalódniuk: ők a kenyérlángos- vagy a kürtöskalács-készítés rejtelmeit sajátíthatták el.
Az interaktív programokon túl színházi és zenei produkciók tették
teljessé a szórakozást, este pedig Kelemen Kabátban koncerttel zárult az egész napos program.

XXiX. évfolyam, 19. szám

2015. november 9.

Modern
hagyományőrzés

KULTÚRA

Az Év Háza díjat Borbás péter DLA építész
nyerte el az idén szamárhegyi öko-házával.

A Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Építész
Kamara és a Magyar Építőművészek Szövetsége
védnökségével kiírt pályázatra érkezett, közel harminc épület közül választotta ki a szakmai zsűri Borbás Péter munkáját. Szentendrei ökologikus családi háza megfelel az aktív és passzív napenergiahasznosítási
elveknek, s egyben a tradicionális hosszú
házak mintáját is követi.
Az építész szamárhegyi családi háza nemcsak
most keltette fel a szakma érdeklődését. A
2012-ben épült ház környezetbarát szemlélete
miatt elnyerte a következő évben a „Jövő a jelenben – racionális épületek az utókornak”
tervpályázat első helyezését, majd a környezettudatos épületburok szekció különdíját,
illetve a Prefa „Fémlemezfedések az építészetben 2013” pályázatának különdíját. A díjesőnek itt még nem volt vége, Pest Megye
Építészeti Nívódíja után, 2014-ben az Év Homlokzata pályázatot is elnyerte az épület. Két kiállításra is beválogatták, az egyik a MÉSZ, a
Magyar Építőművészek Szövetsége „f_f_f: ﬁatalok feketén-fehéren” című kiállítása volt, a
másik a Visegrádi Négyeket bemutató kiállítás,
melynek magyar csapatában szerepeltek a tervek. E sorozatot tetőzte meg most az Építészet
Világnapján átadott Év Háza rangos kitüntetés.

• Miért a Szamárhegyen fogott építkezésbe?

Az egyetem után a Skanzenben dolgoztam, s
nagyon megszerettem Szentendrét. Amikor
összeházasodtunk feleségemmel, egyértelmű
volt számunkra, hogy itt fogunk élni. Az épület
kiválasztásnál a ház mérete, tájolása, elhelyezkedése volt döntő

• „Szervesen simul a szentendrei kis utcába az épület. Megőrzi az öreg ház szerénységét, a kiegészítések, átépítések a
ma igényeit teljesítik. Természetes anyagaival példás folytatója a kisvárosi ha-
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hához is kapcsolódik hasznos tér a beépített
tornáccal. így, bár látszólag a főfalak ugyanott
helyezkednek el, tágasabbak a helyiségek.
A nyugati tornácot fedett terasszal hosszabbítottam meg.

• Mivel nyerte el az épület a számtalan
szakmai díjat?

gyománynak. Követi a bevált tanítást: az
öreg házat nem átépíteni, hanem megszokni kell” – írja a házról Dévényi Sándor,
az Év Háza zsűrijének elnöke. Hogyan
sikerült megfelelni ennek az irányvonalnak a családi ház építésénél?

Az eredeti épület egy négy helyiségből álló
öreg parasztház volt, elöl a hagyományos
nagyszobával, középen konyhával, majd újabb
szobákkal és a végén istállóval. Már a harmadik katonai felmérésen szerepel a ház, ami azt
jelenti, hogy a 19. század végén épülhetett.
Bármennyire szerettem volna, nem tudtuk
megtartani az eredeti falakat, mert nedvesek
voltak, az épület mindkét végén óriási statikai
repedésekkel. Szempont volt azonban, hogy az
anyagokat, a követ, a fát újrahasznosítsuk, régi
hódfarkú cserép került az épületre.

• Az épület megtartotta eredeti léptékét,
ami sajnos nem jellemző az új építésű
vagy felújított házaknál.

Elsődleges volt a tervezésnél a lépték megtartása. Az épület hossza és szélessége öt-tíz
centiméter pontossággal őrzi az eredeti méreteket. Az épületet kiegészítettem a régi eresz
helyett másfél méteres tornáccal, melynek
néhány részét, ahol a belső terek igényelték,
beépítettem. A nappali lakóteréhez és a kony-

A P’ART MOZI BEMUTATJA:
november 14-én szombaton délután fél 5 órakor

ÍZEK, iMÁK, SZErELMEK FÉrFiVErZióBAn
– SZŰK norBErTTEL

Szűk Norbert festőművész vetített képes előadása Baliról, az Istenek
szigetéről, utána levetítjük az ízek, Imák, Szerelmek című ﬁlmet a moziteremben.
A ﬁlm után a szerző dedikálja könyvét, amely a helyszínen megvásárolható: Aki mer, azaz szerelem címmel…
Kiállítás: Dezséry Dorottya fotói és Szűk Norbert festményei
Megnyitja egyetlen mondattal: EfZámbó István bolygóközi realista és
Balit szerető művész

A szakma különböző szegmensei más-más
szempontok alapján értékelték. Egyes pályázatok a kivitelezés minőségére, pontosságára
fókuszáltak, mások az anyaghasználatra, míg
az Év Háza pályázat például komplexebb szempontrendszert állít fel. Tudatosan és tudat
alatt sok, a ma emberének fontos szempont
került be a tervekbe. Az ökologikus ház az újrahasznosított, a környezetbarát anyagok
használata mellett az energetikai fenntarthatóság kritériumainak is megfelel. Kihívás volt
számomra, hogy nagyon erős építészeti környezetben, a történelmi belvárosban kell megépítenem, ami igen hálás feladat. Értéket
továbbvinni és újragondolni, a mai kor technológiáját átültetni az épület díszítésébe,
mindez nagyon inspiráló volt.

• itt a hagyományok kerültek előtérbe,
holott ön a szakmában kísérletező alkat.
például tervezett már kilátót és mecsetet
is...

Az irányultságom a szakmán belül adott: a
környezetbarát, energiatudatos, tradicionális
épületek foglalkoztatnak. A Skanzenben négy
és fél évig dolgoztam, itt a hagyományos építészeti technikák megismerése vezérelt, s ezek
beültetése a szakmába. A vályogfalak, földfalak építését itt tanulhattam meg, s e tapasztalatokat igyekszem átmenteni terveimbe.
Szeretem azonban a szakmámban, ha nagyon
nagy léptékben dolgozhatok, alkothatok.
A koszovói óriás középület, a mecset tervezése
számomra „hobbi” volt, egy nemzetközi
pályázatra készítettük kollégámmal, s bár itt
nem nyertünk, nagyon élveztük ezt a
munkát.

• Az ön tervei alapján most kezdték el
Szentendrén a HÉV-végállomás melletti
aluljáró újjáépítését.

Fontosnak érzem, hogy itthon is aktív legyek.
A tradíció, az eredeti környezet megőrzése
elsődleges számomra. Fontos, hogy az adott
hely értékeit, a kötődéseket is rögzítsem a tervezőasztalon.
Sz. N.
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Kiállítás
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

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

Dumtsa Jenő utca 8.
november 28. szombat 16.00
GÉnKEZELT nApFÉny
Lukács Tibor festőművész kiállítása

SKANZEN gALÉRIA
Sztaravodai út
AHoL ÉLTÜnK
Kocsis Imre festőművész kiállítása
Megtekinthető december 31-ig
ZÁgRÁBI MAgYAR INTÉZET
november 4. szerda 19.00
MAGyAr KÉpZőMŰVÉSZEK ZÁGrÁBBAn – AKnAy JÁnoS
Megtekinthető november 24-ig

EX-KÉPCSARNOK
Szőnyi István-terem
Miskolc
Széchenyi út 21.
GULyÁS AnDrEA ÉS GÁSpÁr GÉZA
KiÁLLÍTÁSA
Megtekinthető november 14-ig,
H-P. 9.00-18.00, Sz. 9.00-13.00

Előadás

PETŐFI KULTURÁLIS
ÉS HAgYOMÁNYŐRZŐ
EgYESÜLET
Stéger köz
november 13. péntek 18.00
„KÉSő őSSZEL...
LEGyEn AZ ASZTALoDon
GESZTEnyE, KriZAnTÉM ÉS
ÚJBor"
Kertész József előadása Hamvas
Béla írásaiból, népdalokkal
november 20. péntek 18.00
FErEnCESEK KonyHÁJA

PROGRAMOK
Stoﬀán györgy könyvbemutató előadása
november 27. péntek 18.00
A MAGyAroK FELJÖVETELE
Deák István előadása

KOLPINg AKADÉMIA
Török köz, bejárat a Péter-Pál utca
felől
november 14. szombat 16.00
KorUnK pESTiSEi
Professzor dr. Iván László orvos,
egyetemi tanár előadása
november 21. szombat 16.00
HEGyi TÚrÁK
SZoMSZÉDAinKnÁL ii.
Harrach Ágnes svéd nyelvtanár, a
Magyar-svéd Baráti Társaság elnökének előadása
SZENTENDRE SZALON
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
november 12. csütörtök 18.00
FiZiKA ÉS HiTTUDoMÁny
Kádár györgy, az MTA doktora,
emeritus professzor 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

KECSKÉS-PRóBATEREM
Dumtsa Jenő - Ignátovity utcai
sarokház
november 19. csütörtök 18.00
A LoVAGKor MUZSiKÁJA

Szent Erzsébet tiszteletére
A Kecskés Együttes koncertje
Belépő nincs, adományokat a költségekre köszönettel elfogadnak

REFORMÁTUS gIMNÁZIUM
KÁPOLNÁJA
Áprily L. tér 5.
november 28. szombat 18.00
LEVEnTE GÁLA 2015
Szotyori Nagy gábor orgonaművész
hangversenye
A gálát adventi vásár színesíti, ahol
szentendrei képző- és iparművészek
portékáiból lehet válogatni. A vásár
17.00 órától megtekinthető)
A belépődíj felnőttek részére 1000
forint, amely egyben tombola is,
amellyel értékes ajándékokat nyerhetnek. A sorsolásra a koncert utáni
fogadáson kerül sor. Diákok részére
a belépés díjtalan.

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

november 9. hétfő
10.00 MESEMOZgATó – ﬁlmösszeállítás a magyar népmesék sorozatból, játékkal-óvodásoknak
15.45 TITITÁ (90’)(6) – Almási
Tamás ﬁlmje
17.20 MIÉRT ÉN? (125’)(16)
19.30 FILMPIKNIK: Életrevalók
(107’)(12) Házigazda: Verseghi-Nagy
Miklós

november 10. kedd
10.00 MESEMOZgATó
14.00 NICHOLAS AZ ISKOLÁBAN
(91’)(kn)
16.30 A LECKE (97’)(16)
18.15 MIÉRT ÉN? (125’)(16)
LÁMPÁS SOROZAT – DunaP’Art
Filmklub
20.20 A KEZDŐ (121’)(12)
– főszereplő: Robert De Niro és
Anne Hathaway

november 11. szerda
10.00 MESEMOZgATó
18.00 MIÉRT ÉN? (125’)(16)
20.10 TITITÁ (90’)(6) – Almási
Tamás ﬁlmje

november 12. csütörtök
18.15 EISENSTEIN MEXIKóBAN
(105’)(18)
20.05 A SZERELEM ÚTJÁN (89’)(12)
– romantikus dráma f: Chris Evans

november 13. péntek
10.00 MESEMOZgATó
17.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2 MÉg MINDIg SZÖRNYEN Jó
(89’)(6)(2D)
18.35 ANYÁM ÉS MÁS FUTóBOLONDOK A CSALÁDBóL (108’)(12) - EgY
P’ARTON AZ
ALKOTóKKAL SOROZAT - vendégünk a rendező: Fekete Ibolya
20.30 VISSZA A JÖVŐBE I. (111’)(12)
f: Michael J. Fox, Chirstopher Lloyd

november 14. szombat
15.00 HOTEL TRANSYLVANIA 2 AHOL MÉg MINDIg SZÖRNYEN Jó
(89’)(6)(2D)
16.35 íZEK, IMÁK SZERELMEK FÉRFIVERZIóBAN – SZŰK NORBERTTEL
(140’)(12) szünet (60’)
20.15 A KEZDŐ (121’)(12) – főszereplő: Robert De Niro és Anne Hathaway

november 15. vasárnap
15.00 A KIS HERCEg (106’)(6)(2D) –
a csodás mese nyomán…

XXiX. évfolyam, 19. szám
16.55 AZ ÉTELMŰVÉSZ (90’)(16) –
f: Bradley Cooper, Alicia Vikander
18.30 VISSZA A JÖVŐBE I. (111’)(12)
f: Michael J. Fox, Chirstopher Lloyd
20.25 LIZA A RóKATÜNDÉR
(98’)(16)

november 16. hétfő
10.00 MESEMOZgATó
14.00 DRIFTER (72’)(16) – EgY P’ARTON AZ ALKOTóKKAL SOROZAT
18.15 ANYÁM ÉS MÁS FUTóBOLONDOK A CSALÁDBóL (108’)(12)
– Fekete Ibolya ﬁlmje
20.10 A KEZDŐ (121’) (12)
– főszereplő: Robert De Niro és
Anne Hathaway

november 17. kedd
18.30 A LECKE (97’)(16) – LÉLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.15 AZ ÉTELMŰVÉSZ (90’)(16) ) –
f: Bradley Cooper, Alicia Vikander

november 18. szerda
18.00 A KEZDŐ (121’) (12) – főszereplő: Robert De Niro és Anne Hathaway
20.10 ANYÁM ÉS MÁS FUTóBOLONDOK A CSALÁDBóL (108’)(12)
– Fekete Ibolya ﬁlmje

november 19. csütörtök
16.00 TÖKMAg ÉS gÁZOLAJ-VAKÁCIó NÉgY KERÉKEN (103’)(12)
18.00 APÁK ÉS LÁNYAIK (116’)(16) –
f: Amanda Seyfried, Aaron Paul és
Russel Crowe
20.00 A TENgERNÉL (123’)(16)
Angelina Jolie és Brad Pitt egy
romantikus drámában

november 20. péntek
16.00 BLINKY BILL - A FILM (80’)(6)
17.25 A TENgERNÉL (123’)(16)
19.35 AZ ÉHEZŐK VIADALA
- A KIVÁLASZTOTT BEFEJEZŐ RÉSZ
(157’)(16E)

november 21. szombat
14.30 BLINKY BILL- A FILM (80’)(6)
18.00 A TENgERNÉL (123’)(16)
20.05 AZ ÉHEZŐK VIADALA
- A KIVÁLASZTOTT BEFEJEZŐ RÉSZ
(157’)(16E)

november 22. vasárnap
10.00 - MOZIBAZÁR Rembrandttól
a parafadugóig...
15.00 BLINKY BILL- A FILM (80’)(6)
16.30 TÖKMAg ÉS gÁZOLAJ-VAKÁCIó NÉgY KERÉKEN (103’)(12)
18.20 A TENgERNÉL (123’)(16)
Angelina Jolie és Brad Pitt egy romantikus drámában
20.25 A SZERELEM ÚTJÁN (89’)(12)
– Chris Evans, Alice Eve, Emma
Fitzpatrick
A P’Art Mozi műsora:
http://partmozi.hu

2015. november 9.

Dunai pillantások

KULTÚRA

21

Elment a pipás taxis

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
november 7-én részt vettek Szeli Tibor
temetésén, vagy más módon kifejezték
részvétüket, és osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család

MEgHíVó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját novemberi ünnepség-sorozatunkra!
„Emlékezz meg az egész útról, amelyen
hordozott az Úr, a te Istened!”
V. Mózes 8,2

TÖrTÉnELMi EMLÉKSÉTA

A németországi Ulmban, a Dunai Svábok Központi Múzeumában október 10-én nyílt meg és
március 26-ig látogatható a Dunai pillantások – Magyar művészet Szentendréről című kiállítás,
ami a szentendrei művésztelep történetét tekinti át az ott született munkák tükrében, megalapításától a 60-as évekig. A tárlat, melyen többek között Onódi Béla, Jeges Ernő, Modok Mária
és Bartl József munkái láthatóak, S. Nagy János magángyűjteményére és a múzeum saját tulajdonában lévő képekre épül. A kortárs vonulatot Szíj Kamilla, Vincze Ottó és Csontó Lajos helyspeciﬁkus installációi jelentik, melyek a tárlatot egyetlen hatalmas műalkotássá fogják össze.

Forrás: artportal

november 14. (szombat)
14:30-16:00
Indulás a Szentendrei Baptista
gyülekezettől
2000 Szentendre, Rákóczi Ferenc u. 7.

JUBILEUM ÉS HÁLAADÁS
2015. november 15. (vasárnap)
10:00-12:00
Magyar Honvédség Altiszti Akadémia,
Művelődési Központ
2000 Szentendre, Dózsa györgy út 12-14.
Az ünnepséget követően állófogadásra
várjuk vendégeinket!
A részvétel ingyenes!

MEgHíVó

A Dunakanyar Nőszirom Egyesület
és a Magyar Szocialista Párt helyi
szervezete szeretettel várja az érdeklődőket
a december 12-én, szombaton
16 és 19 óra között tartandó

KArÁCSonyi DÉLUTÁnrA

Fellép a Visegrádi Férﬁ Dalkör
és a Body-Holly Dance Club kisiskolás
csoportja.
A zenét Dömök János szolgáltatja.
Helyszín: a szentendrei iskolakonyha
(Bajcsy-Zs. u. 3.)
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VÁROS

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE

Békési Körös Kolbász

VALóDI BÉKÉSI íZEK íNYENCEKNEK
garantáltan „E”-mentes
Minden szerdán 7-től 18-ig,
minden szombaton 7-től 13-ig
Szentendrén, a Városkapu üzletház
parkolójában

bekesikolbaszbolt.hu
+3630/5524377

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

2015. november 9.

Boldog születésnapot kedves
Szentendre English Center!
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Nagykorú lett... Az első szentendrei nyelviskola, nevében a
Szentendre szóval. Nem véletlenül. A Szentendre English
Center az itt élők részére szervez angoltanfolyamokat 18
éve. Csak angolt, de azt nagyon és intenzíven. Hiszen ma
már muszáj angolul tudni, ha világpolgárok akarunk lenni.
Az angol mindenhol fontos, a magánéletben és a munkahelyen egyaránt.
Évi két-háromezer minőségi angolóra, felnőttek részére
délelőtt intenzíven, gyerekeknek ugyanígy, szombaton. Jellemzően kis csoportban, és vannak egyéni, céges tanfolyamok, kommunikációs tréningek is, mindez Szentendrén!
Szentendre város Közös Önkormányzatában az idén ősszel 50 fő részére indult négy angol csoport az English Center szervezésében immáron a második alkalommal, 2002-2003-ban két éven
át szintén négy csoportban tanítottak ott.
„Erősségünk, hogy összetartó és hosszú távon együtt gondolkodó közösség vagyunk. Nálunk
mindenki szeret tanítani és elhivatott; olyan, akinek számít a munkájának az eredménye, nem
vagyunk kényszermunkások. Megbecsüljük, hogy helyben dolgozhatunk, hogy azt csinálhatjuk,
amit szeretünk, és hogy hallgatóink szeretnek minket. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk,
és büszkék vagyunk arra, hogy beiratkozóink közel fele ismerősei ajánlására talál ránk” – mondta
Balogh Zsuzsa, az iskola alapítója, vezetője.
Az English Center 1997 őszén kezdte meg működését, és az emberek teszik azzá, ami: proﬁvá,
megbízhatóvá és családiassá. Azok, akik ott dolgoznak, akik oda járnak, és akik 18 éve támogatják működését. Köszönet érte. Sok boldogságot kedves English Center! (www.englishcenter.hu)

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

Szabó Barnabás fotótanfolyama Szentendrén

A tanfolyam kezdő avagy némi ismeretekkel már rendelkező jelentkezők számára
indul november 13-án a P'Art Moziban.
Szabó Barnabás a hivatását gyakorló fotóriporterként és fotóművészként napi szinten alkalmazza és fejleszti. A hosszú évek
alatt megszerzett tudását szeretné a kurzusokon átadni azoknak, akik tudásukat áttekinthető struktúrába szeretnék rendezni, hogy majd erre a biztos alapra építkezve
fejleszthessék magukat, megtalálva saját kreatív arculatukat.

ízelítő a tematikából: a fotográﬁa történeti áttekintése; a fényképezőgép működése és egy
kis ﬁzika; az expozíció; a blende; záridő; ISO érzékenység; fényérték; analóg és digitális technika; képkompozíció; fotográﬁai műfajok: riport, porté, sport, természet, illusztráció.
A tanfolyam 12 óra elméleti és 12 óra gyakorlati foglalkozásból áll. (Az órák hatvanpercesek).
Az elméleti oktatásra péntekenként kerül sor, 18-tól 20 óráig az alábbi időpontokban:
november 13-20-27., december 4-11-18.
A gyakorlati oktatás hétvégi időpontjai: november 15-22; december 6-13.
A tanfolyam díja: 45 000 Ft.
Jelentkezés és bővebb információ: Szabó Barnabás, 06 30 942 3592, szabo@silverpress.hu

ANYANYELVÜNK ÉRDEKESSÉgEI
Büky László nyelvész rovata

-e?

Megszólított lapunk e rovatának egyik olvasója, amikor nemrég a Fő tér felé igyekeztem.
Azt kérte, írjam meg, hová kell tenni a mondatban az -e kérdőszót. Ő ugyanis – mondta
a hölgy – így szokta, így tudja: „Eljössz-e?”
Ugyanakkor, fűzte tovább, ﬁatal rokona rendszeresen így beszél: „El-e jössz? – Meg-e
mondod?” és hasonlók. Hiába ﬁgyelmeztette
már az ifjú jogászt, azt a választ kapta, hogy
más is így beszél…
Az -e kérdőszó ősi eleme a magyar nyelvnek.
Még ma is él legősibb formája főként a nyelvjárásokban az „Itt van e! – Ehun van e!” kifejezésekben. Ezek kérdő formában is mondhatók: „Itt van-e? – Ehun van-e?” A legelső terjedelmes írott magyar szövegekben
(a különféle kódexekben) már megtaláljuk a
simuló kérdőszóként, tudniillik ahhoz a beszédrészhez simul, amelyik tartalmára vonatkozik a kérdés. Látható ez például az 1466.
évi bibliafordításból is: „Hiszed-e, hogy ezektől nagyobbakat látsz?”
Röviden szólva: az -e kérdőszó az állítmányhoz kapcsolódik, Vörösmarty Mihálytól véve
a példát: „Áll-e még az ősz Peterdi háza, | Éle még a régi harc ﬁa?” (Szép Ilonka). Persze
nemcsak a költői nyelvben ez a nyelvtani szokás, a köznyelv is az állítmányhoz köti: „Nem
szükséges-e beszélni erről?”
Az „el-e jössz”, vagy „meg-e mondod” szerkezetek tehát nem felelnek meg az évezredes magyar nyelvszokásnak.
Hogy miért hallható a beszédben ennek ellenére? A magyarázat magában a nyelvben
mint rendszerben van. A nyelv végül is az emberi agyvelő terméke, és mivel agyunk körülbelül tízmilliárd sejtből áll, sok mindenre
képes. Többre, mint az eddig épített bármelyik számítógép, pedig azokban is bőven van
elemi működési egységből: egy-egy csipen
százmillió számra van tranzisztor. Az agykéregnek egyik része a beszéd központja, a
Wernicke-mező, ebben – mint a számítógépekben is – bőven van hibalehetőség.
Amikor megtanuljuk a nyelvet, az egyes
nyelvi-nyelvtani szerkezetek is rögződnek a
nyelvtudatban: vagy a közszokásnak megfelelve, vagy másként, új módon, esetleg hibásan. A későbbiekben mindezek mintájára
alakulnak a további nyelvi szerkezetek. A szokásostól eltérő „el-e jössz” szerkesztmény is
mintaként rögződhet. Akinél ez így van, az tudatos tanulással hagyhatja el és térhet át a
köznyelvben szokásos formára, amelyet
egyébként a művelt magyar köznyelv részeként szokás számon tartani, míg az „el-e
jössz, meg-e mondod” fajtát hibásnak. Ezért
azután azt a beszélőt sokan eleve műveletlennek tartják, aki nem az ezeréves hagyomány szerint használja az -e kérdőszót.
Persze ne felejtsük a mondást: Ne ítélj, hogy
ne ítéltess!

24

Karatés sikerek
Luxemburgban!

Befejezve a kemény felkészülést október 28án éjszaka indult útnak a szentendrei Piramis
Sportegyesület hét válogatott versenyzője
(Kollár Eszter, Bokori Kata, Hajdler Zoltás, Kollár András, Bereczki Roland, Herczeg Balázs,
Tóth Péter) és edzőjük, Tóth Attila a 43. Wadokai Karate Európa Bajnokságra. A csapatnak
első megmérettetést a közel 16 órás utazás
jelentette. Csütörtök délután érkeztünk meg
Luxemburgba, ahol a szállás elfoglalását követően a pihenésé volt a főszerep. Másnap délelőtt városnézéssel telt, majd kezdetét vették
a hivatalos programok, mint a regisztráció,
mérlegelés, átmozgató edzés és eligazítások.
Este már mindenki izgatottan várta a sorsolást.
Miután kézhez kaptuk, megindult az esélylatolgatás, taktikázás. Másnap reggel korai ébresztőt és reggelit követően a csarnok felé
vettük az irányt. Kilenc órakor a főbíró jelzésére megkezdődtek a formagyakorlat versenyszámok. Számunkra rosszul kezdődött a
verseny, hiszen Kollár Andrist egy technikai
hiba miatt leléptették. Ezután azonban minden jól alakult. U16 kategóriában Kollár Eszter
egészen a döntőig menetelt, ahol nagyon kis
különbséggel alulmaradva ezüstérmet szerzett. U 21 kategóriában Bereczki Roland szintén a döntőbe jutott és Ő is ezüst érmes lett.
Magyarországot a felnőtt mezőnyben két
szentendrei karatés, Tóth Péter és Herczeg Ba-

HIRDETÉS

lázs képviselte. Fordulóról fordulóra bizonyították, hogy velük számolni kell ezen a versenyen. Sajnos Péter a döntőbe jutásért kikapott
francia ellenfelétől, így vigaszágra kényszerült,
ahol magabiztosan szerezte mag a harmadik
helyezést. Balázs remek formában versenyezve jutott be a döntőbe, és ott is megállíthatatlan volt. Sorozatban a harmadik évben is
megszerezte a felnőtt Európa-bajnoki címet!
Már csak a csapat formagyakorlat versenyszámok voltak hátra. A mieink a skót válogatottal

XXiX. évfolyam, 19. szám
döntőztek, és a Tóth Péter – Bereczki Roland –
Herczeg Balázs összetételű csapat imponáló
fölénnyel nyerte a versenyszámot, és lettek
Európa-bajnokok!
A házigazdák délben tartották a verseny hivatalos megnyitóját, amit jelenlétével a luxemburgi herceg is megtisztelt. A megnyitóra 19
ország közel ötszáz versenyzője sorakozott fel.
A megnyitót követően kezdődtek küzdelmi
versenyszámok.
Bereczki Roland és Herczeg Balázs látványos
küzdelemben sajnos alulmaradt ellenfelével
szemben, így nem jutottak tovább. Kollár Andrásnak ami nem sikerült délelőtt, az sikerült
délután. Először az U18-as kategóriában verekedte be magát a döntőbe, és bár ott alulmaradt skót ellenfelével szembe egy nagyon
értékes ezüstérmet szerzett, ezt követően a
csapatban a bronzéremig meneteltek. Az EB
újonc Hajdler Zoltán bebizonyította, hogy
álmai valóra válhatnak, és bronzéremmel térhetett haza. Bokori Kata első mérkőzését magabiztosan nyerte, azonban ezt követően
vitatható bírói döntéseknek is köszönhetően
búcsúznia kellett a küzdelmektől. A nap végén
az U16-os kategóriában induló Kollár Eszter
szépségdíjas küzdelmeket produkálva bronzérmet vehetett át.
A csapat a napot a hagyományos sayonara
party-val zárta.
Összességében a magyar válogatott a résztvevő 19 országból a házigazda Luxemburg mögött a második helyen végzett!
Tóth Attila

2015. november 9.

Megújul a Kőzúzó utcai sporttelep

SPORT

Önkormányzati és pályázati támogatással, komplex fejlesztés keretében újul meg a Dunakanyar Sportegyesület használatában
lévő Kőzúzó utcai önkormányzati sporttelep.

Egy gyakorló futballpálya már megépült, tavaszra pedig egy további edzőfelület és az öltöző is elkészül.
A Dunakanyar Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség előminősített pályázatán nyert támogatást a 10 millió forint értékű beruházásra, melynek önrészét, a teljes összeg 30%-át biztosította az
önkormányzat.

„Jó tanuló, jó sportoló”:
Tuscher Attila
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nemzeti ünnepünk alkalmával adta át a
városi kitüntetéseket és elismeréseket
Verseghi-nagy Miklós polgármester. A „Jó
tanuló, jó sportoló” kitüntető címet a
szentendrei ii. rákóczi Ferenc Gimnázium
végzős tanulója, Tuscher Attila vehette át,
akit az ünnepséget követően természetesen a sportról és a tanulásról kérdeztünk.

• Kezdjük először a sporttal. Milyen eredményeid vannak, és milyen versenyekre készülsz a közeljövőben?

Közel 2 éve úszom versenyszerűen a Honvéd Kossuth SE színeiben, korábban négy évig triatlonoztam. Több országos- és nemzetközi eredményem van; jelenleg a MÚSZ iﬁ rövidpályás ranglistán több
versenyszámban is a TOP 10-ben vagyok. November végén a Szlovák
grand Prix-on rajtolok, ami tulajdonképpen tesztverseny lesz a decemberi Országos Rövidpályás Vidékbajnokságra, ahol minden vágyam
egy bajnoki érem megszerzése 50-100 m pillangón vagy gyorsúszásban!

• idén érettségizel. Utána hogyan tovább?

A beruházással 70x30 méteres füves labdarúgó gyakorlópálya épült
meg a Vasúti villasornál, a nagypálya kapuja mögötti területen, vízelvezetéssel, világítással, automata öntözőrendszerrel, valamint 200 m
viacolor burkolatú járda is készült.
Épül továbbá egy 50x20 méteres edzőfelület az ellenkező oldalon, a
labdarúgó-pálya déli oldalán, a Kőzúzó köz felőli területen, ott egyelőre
a vízelvezetés készült el, a teljes beruházás tavaszra lesz kész.
Folyamatban van a fa öltözőépület felújítása, ami új hőszigetelő burkolatot kap, de nyílászárócserére, a tetőtér hőszigetelésére és belső
burkolat, valamint járófelület felújítására is sor kerül.
A telepen 250 játékos focizik a Dunakanyar Sportegyesület színeiben, az
5-19 évesek korosztályában. Az egyesületnek együttműködési megállapodása van a Szentendre Városi Sportegyesülettel. A felnőtt csapatnak jelenleg ők adnak otthont; biztosítják az edzések, mérkőzések
feltételeit és átirányítják az együttműködési megállapodás keretében a
felnőtt csapatba az ifjúsági egyesületből „kiöregedő” tehetségeket.

Testépítés

Viii. DUnAKAnyAr – SZEnTEnDrE KUpA TESTÉpÍTő VErSEny

Szentendre Város Önkormányzata, a giant
Fitness és a Piramis Sportegyesület közös
szervezésében október 18-án rendezték
meg a szentendrei hagyományos testépítő
versenyt. A rendezvényen utánpótlás-minősítő, női modell és body ﬁtness, mens phisique, valamint férﬁ súlycsoportos versenyző
kategóriákban léptek a PMK színpadára a
rendkívül jól felkészült versenyzők. A minősítő kategóriákban arany-ezüst-bronz minősítést lehetett elérni. A verseny színvonalát
jelezte, hogy idén a bírók bronz minősítést
nem adtak ki.

A mens phisique kategória testmagasság szerint két csoportban a nemzetközi előírásoknak megfelelően került lebonyolításra. Mind a két kategóriában kemény küzdelem bontakozott ki, a bírók többször is kértek
versenyzőket „összevetésre”. A pontszámok összesítését követően: 178 cm kategóriát gál Péter Corpus SE, a +178 cm kategóriát Karakás
Ádám Corpus SE nyerte.

Nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, emellett érdekel a gazdaság
és közigazgatás is, így a Corvinuson a nemzetközi gazdálkodás vagy a
közigazgatás alapszakokon szeretném folytatni tanulmányaimat.

• Mit jelent számodra ez az elismerés?

Ez egy megerősítés, hogy céljaim és terveim elérésében jó úton járok.
A város, ahol tanulok, és amelyet a versenyeimen képviselek, odaﬁgyel
rám és honorálja erőfeszítéseimet! Mivel a tanulás mellett ez a sport tökéletesen kitölti az életem, szeretném még sokáig űzni és élvezni az
úszást.

• Kinek vagy kiknek köszönhető, hogy a sportban és a tanulásban is ilyen sikeres vagy?

Elsősorban édesanyám az, aki minden támogatást megad, mindig mellettem áll és biztosítja a nyugodt hátországot számomra. Edzőmnek, Ifj.
Szabó Lászlónak szintén rengeteget köszönhetek, aki nem csak a sportban, hanem az életvezetés terén is „zsinórmérték” nekem. Végezetül
rákóczis tanáraim is maximálisan segítik és értékelik munkám és eredményeim.
A ﬁúk után a lányok foglalták el a helyüket a színpadon, ahol először a
szép számban nevezett modell kategória, majd a látványosabb izmokkal rendelkező body ﬁtt kategória szerepelt. A modell lányok versenyéből Batai Dóra egyéni versenyző került ki győztesen, míg a Body ﬁtt
kategóriában dr. Herczog Erzsébet egyéni versenyző vehette át az
aranyérmet és a támogatói díjakat. A mezőny erősségére tekintettel a
bírói kar javaslatára a szervezők különdíjjal jutalmazták Batai Dórát és
gallé Adriennt. Szervezői külön díjban részesült még a szentendrei
giant Fitness versenyzője, Lugosi Orsi is.
A hölgyek után ismét az urak foglalták el a színpadot, és a súlycsoportos versenyzői kategóriákban mérkőztek a díjakért. A látványos és komoly erőfeszítést igénylő bemutatókat követően az alábbi versenyzők
nyakába került arany érem: -80 kg Horváth Botond Vida Fitness, -90 kg
Balogh Richard Team Bognár, +90 kg Kovács Dávid Corpus SE, „Masters” gál Roland egyéni versenyző.
A verseny fénypontját jelentette a győztes férﬁak küzdelme az Abszolút Bajnoki címért és trófeáért. A 2015. évi Abszolút Bajnoki címet Kovács Dávid, a Corpus SE versenyzője nyerte el.

A verseny szervezői ezúton is köszönetet mondanak támogatóiknak,
akik önzetlen felajánlásaikkal lehetővé tették a verseny szervezését:
Maratontime, LVM Vagyonvédelem Kft., Power Track, Netrax Építőipari
Kft., Eergy Zone Mozgás Stúdió és Himalájai Sóbarlang, Kisgép Szakkereskedés és Szerviz Pomáz, Szabó és Fia Szolgáltató Kft., gépcentrum
Szentendre. A rendezény médiapartnere a gym.hu
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ADÁSVÉTEL

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

Új MORA háromlapos elektromos
tűzhely kedvezményesen eladó.
Tell (26) 318-438, 06-20-3933652.

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.

Használt Lada kombi olcsón eladó.
Tel. (26) 313-951.

ÁLLÁST KÍnÁL

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
Értékesítési Osztálya
VíZMÉRŐ LEOLVASó
munkakörbe munkatársat
keres, szentendrei munkavégzési hellyel.
Feladatai:
•• Vízmérők határidőre történő leolvasása speciális eszközökkel,
•• Vízmérők hitelességének,
állapotának ellenőrzése,
•• Felhasználó tájékoztatása.
Feltételek:
•• Középfokú végzettség,
•• B kategóriás jogosítvány,
•• Büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
•• Vízvezeték vagy csőszerelő
végzettség,
•• Saját gépjármű.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal november
16-ig a DMRV ZRT. 2600 Vác,
Kodály Zoltán út 3. címen
vagy az e-mailben: oneletrajzok@dmrvzrt.hu lehet.

APRÓK

Piaci árusításra gépkocsival rendelkező munkatársat keresek. Tel.
06-20-966-4853.

EGÉSZSÉG

Körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 0630-340-1392.

Érszűkület kezelése széndioxid-fürdővel. Nehézjárás,
görcs, hidegérzet esetén próbálja
ki a Mafetta-kezelést. Tel. 06-30340-1392.

Lelki stresszhelyzetek és életkrízisek akut kezelése, traumás emlékek feldolgozása. Tel.
06-30-552-1677, Csepregi Marianna transzperszonális pszichológus, kineziológus. Facebook:
gyógyító jelen s ég.

EZoTÉriA

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,
lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.

KiADó LAKÁS

garázs kiadó: Kossuth u. 32. Tel.
(26) 313-107.

Püspökmajor-lakótelepen, a Fehérvíz utcában 56 nm-es, bútorozatlan lakás
hőmennyiségmérővel, beépített
konyhabútorral hosszú távra
kiadó. 60 ezer Ft+ rezsi és 2 hónap
kaució. Tel. 06-20-314-9080.
Leányfalun különálló, 35 nm-es,
fa+gázfűtéses lakás saját mérőórákkal azonnal kiadó (házas)párnak; 25 000 Ft/hó + rezsi. Tel.
06-30-485-5370.

A Püspökmajor-lakótelepen 50
nm-es, földszintes lakás december
1-jétől kiadó. Tel. 06-20-9970671.

LAKÁS, inGATLAn

Szentendrén, az Egres utcában,
900 nm-s telken 1990-ben épült,
kétszintes, 2x150 nm-es, 9 szobás,
8 fürdőszobás, panziónak kialakított családi ház két nagy terasszal,
4 erkéllyel, alatta 150 nm-es, világos, lakható szuterénnal, garázszsal 59 M Ft irányáron eladó. Tel.
06-30-950-4551.

garzon eladó felújítva, gázfűtéssel
9,4 millió Ft-ért Szentendrén, az
Ady E. út 30. alatt. Tel. 06-20-4950144.
Szentendrén, a Füzesparkban
14 lakásos, téglaépítésű társasház IV. emeletén (lift
nincs) 54 nm-es, 2 szobás,
felújítandó, de akár azonnal
költözhető, erkélyes, egyedi
fűtésű, tehermentes lakás tulajdonostól eladó. Irányár:
11,9 millió Ft. Tel. 06-30-2556273, 06-70-252-1547.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 11
millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.

Kertes lakások (40-180 nm-esek,
igény szerint) 190 000 Ft/nm áron
eladók. Tel. 06-30-949-6456.

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

oKTATÁS

Matematikából és ﬁzikából korrepetálást, érettségi vizsgára tesztlapokkal ellenőrzött felkészítést
vállalok. Tel. 06-30-855-3543.
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SZoLGÁLTATÁS

Takarítást napi 4 vagy 6 órában
vállalok. 06/30 4387005

gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empatikus,
referenciával és bébiszitter-oklevéllel rendelkező pedagógus. Tel.
(26) 386-858.
Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70-578-1468.

Lakossági villanyszerelés.,
bojler-vízkő eltávolítása. Minden, ami villany. Tel. 06-20243-3065, Szatmári László.

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

ÜDÜLÉS

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

ÜZLET

Szentendre belvárosában 15 nmes üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20809-1139.

Szentendre belvárosában teremgarázs kiadó. Tel. 06-20-322-9311.
A Püspökmajor-lakótelepen 15
nm-es üzlet kiadó. Tel. 06-20-9970671.
Szentendre belvárosában jelenleg
is működő, 110 nm-es étterem 70
nm-es kerthelyiséggel kiadó. Tel.
06-20-996-3964.

Angol/spanyol oktatás, vizsgaelőkészítés tapasztalt, diplomás tanárnál Szentendrén. Tel.
06-20-943-1881.

Rajz és művészeti technológiák
oktatása kiállítás-, művésztábor-,
projektlehetőségekkel. Tel. 06-30998-1855.

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

Megkezdődött a HÉV-aluljáró átépítése

Az aluljáró látványterve
Elkezdődtek
a munkák

M0-ás körforgalom, városi zöldhullám:
egyeztetés a Magyar Közút nZrt.-vel

FOTóK: PARASZKAY gYÖRgY

A HÉV-aluljáró felújítására tavasszal írt ki ötletpályázatot az önkormányzat. A három díjazott pályamű közül a zsűri Borbás Péter
DLA építész tervét javasolta megvalósításra.
Az elkészült tervek alapján a munkálatok
november 5-én elkezdődtek. Nemcsak a
balesetveszélyessé vált lépcsősor felújítása
történik meg, hanem az átépítéssel egy
letisztult, világos és hívogató kapu jön létre,
mely észrevétlenül vezeti át a helyieket és a
vendégeket a Belvárosba. Az aluljáró a
felújítás idején sem kerül lezárásra, a gyalogos közlekedés folyamatosan biztosított
marad.
Az építkezés ideje alatt az önkormányzat
kéri a közlekedők megértését és türelmét!
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Két, Szentendrét érintő fontos közlekedésszervezési témában, az M0-ás körforgalom és a városi zöldhullám kérdéseiben
egyeztetett a városvezetés a Magyar Közút nonproﬁt Zrt. illetékes szakembereivel.

FOTó: MTI

Az M0-ás körforgalmi problémájának megoldására a Magyar Közút elkészítette a körforgalom átépítésének engedélyezési
terveit, amelyek engedélyeztetése hamarosan elkezdődik. A terveket az a mérnök szervezet készítette, akik az ország legtöbb nagy
kapacitású és úgynevezett turbó-körforgalmát is tervezték, így megfelelő tapasztalattal bírnak a kérdésben. A tervezett kialakítás
szerint ez a körforgalom is ún. turbó-körforgalom lesz, minden csatlakozó utat kétsá-

vossá bővítenek, maga a körforgalom is újra
két használható forgalmi sávval fog rendelkezni. A körforgalomban való haladást kötelező irányok teszik zökkenőmentessé,
melyhez már a felhajtás előtt az úti célnak
megfelelő sávba kell majd sorolnia az autóknak, és rövid ciklusidejű közlekedési lámpák fogják váltakozva megadni az egyes
haladási irányoknak a zöld jelzést. Ezáltal
a körforgalmon egyszerre több autó tud áthaladni, és váltakozva, egyszerre nagy

Az M0-ás autóút csomópontja a Pest megyei Budakalász határában

mennyiségű autónak tudnak áthaladást
biztosítani, mind a Szentendre felől az M0ásra igyekvők, mind az M0-ásról Budapest
felé hajtók számára.
A tervek tehát elkészültek és kezdődik az engedélyeztetés, azt követően pedig a városvezetés mindent megtesz azért, hogy az
építkezés is mihamarabb megvalósulhasson.

A Szentendrén belüli, 11-esen való közlekedés egyik nagy hiányossága az úgynevezett
zöld-hullám hiánya, azaz, hogy aki egyszer
már zöld jelzést kapott valamelyik lámpánál,
az további megállási kényszer nélkül végig
tudjon haladni az úton folytonos zöld jelzés
alatt. Hogy ez a rendszer elkészüljön, még
technikai fejlesztésre van szükség, pontosabban a Liliom utcai, Telep utcai és Római
sáncnál lévő jelzőlámpa nélküli zebrákat is
jelzőlámpás csomóponttá kell fejleszteni és
emellett a zöld hullám terveinek is el kell készülnie. Ez a feladat is már tervezési fázisban
van, jövő év elejére várható elkészülése. A
tervek alapján már meg lehet becsülni a beruházás várható költségét, mely minden bizonnyal sok tízmillió forintot fog jelenteni,
így az önkormányzat dolgozik azért, hogy
ezen beruházáshoz támogatásban részesüljön a város.

