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Évértékelő interjú Török Balázs alpolgármesterrel
Fejlesztések, beruházások, korszerűsítések, útépítések, városi és uniós projektek. A
januárra elkészülő ingatlanfejlesztési tanulmány az egész várost érintő, átfogó koncepció, melynek segítségével új alapokon folytatódhat városunk fejlődése – emelte
ki Török Balázs alpolgármester évértékelő beszélgetésünkben.

3-4. oldal

Új intézménykorszerűsítési program

Szentendrén több városi intézmény is frekventált helyen lévő, de súlyosan leromlott műszaki állapotú ingatlanokban működik. Az épületek többnyire a felújítás után
sem nyújtanák a legkorszerűbb lehetőségeket az adott intézmény funkcióinak ellátására. A városvezetés ezért úgy döntött, hogy elindítja a városi intézmények korszerűsítési programját. Ezen belül a legszükségesebbnek ítélt intézmények új helyre
költöznek.
7. oldal

Adventtől vízkeresztig Szentendrén

Szentendre történelmi belvárosa ismét ünnepi díszbe öltözik az Adventtől Vízkeresztig tartó időszakban, amely során adventi vásár, szabadtéri rendezvények, változatos művészeti programok és kiállítások várják a városba látogatókat és a
helybelieket.

17-18. oldal

Ifjúsági sakkvilágbajnokság

A napokban ért véget a Korosztályos Ifjúsági Sakkvilágbajnokság Görögországban. A
Porto Carrasban tartott 11 fordulós viadalon nyolc korosztályban mintegy 80 ország
legjobbjai csaptak össze. Az 1600 induló között volt a szentendrei Zakar Ádám is, aki
a 8 évesek között szerzett magyar bajnoki címével indult a versenyen. Ádám a 35. helyen végzett a 134 vele egykorú ﬁú között, egyúttal a tizedik legjobb európai sakkozóként zárta a világbajnokságot.

25. oldal
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VÁROS
SOS

104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

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

107 Rendőrség (26) 502 400
Belváros: Koós Ervin r. főtörzszászlós
(koose@pest.police.hu)
Pismány: Horváth Tamás r. törzsőrmester
(HorvathTamas@pest.police.hu)
Pannónia: Gáti László r. törzszászlós
(GatiL@pest.police.hu)
Izbég: Antalicz Ferenc r. zászlós
(AntaliczF@pest.police.hu)
Püspökmajori lakótelep: Király Gergő r. főtörzsőrmester
(KiralyG@pest.police.hu)
Vízmű (27) 511 511
ELMŰ 06 40 383 838
Elmű hibabejelentő száma:
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
TIGÁZ (26) 501 100
T-HOME hibabejelentés 1412
Fűtőmű hibabejelentési telefonszáma (26) 816 646

Városháza ügyfélszolgálati telefonszáma: (26) 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás
Hétfő
8:00-20:00
8:00-16:00
K-Sz-Cs
Péntek
8:00-13:00
Tourinform Szentendre (26) 317 966

Közterület felügyelet
munkanapokon: (26) 785 056
Hódiszpécser: 20-320-72-16

Polgárőrség
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

Orvosi ügyelet
Központi ügyelet: 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
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes
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

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

Szentendre Város
Mecénása 2016

Felhívás városi kitüntető díj javaslattételére

Szentendre Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 26/2008. (VI. 23.) Önk. sz. rendeletében szabályozza a Városi kitüntető díjak
közül, a Szentendre Város Mecénása díj adományozásának rendjét. A rendelet értelmében e kitüntető díj minden évben egy
személynek, vagy csoportnak adományozható
Szentendre Város Képviselő-testületének határozata alapján.
SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, csoportoknak, akik anyagi
hozzájárulással kiemelkedő módon támogatják Szentendre város jó hírnevének öregbítését, értékeinek növelését, megőrzését.
Szentendre Város Mecénása Díj jutalmazottja
Asszonyi Tamás szobrászművész Vujicsics téri
„Agnus Dei” közszobrának kicsinyített mását
veheti át.
SZENTENDRE VÁROS MECÉNÁSA DÍJ-ra beérkezett javaslatokat a képviselő-testület kulturális kérdésekkel foglakozó szakbizottsága
véleményezi, ezt követően decemberi ülésén
dönt Szentendre Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete. A kitüntető díjat a polgármester 2016 januárjában, az újévi koncert
keretében rendezett ünnepségen adja át.
A díjra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző
b) a képviselők, a képviselők mellett működő
bizottságok tagjai
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények
d) legalább 10 állandó szentendrei lakóhellyel
rendelkező polgár.
A díjból minden évben csak egy adományozható, ezért fontosnak tartjuk a város polgárainak véleményét, javaslatát.
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatás szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg
az adatlapon, mely a város Ügyfélszolgálati
Irodájában (Duna-korzó 18.) átvehető vagy letölthető honlapunkról: http://szevi.hu/szentendre-varos-mecenasa-2016/
A javaslatok beérkezési határideje:
2015. november 30. 16:00 óra
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója
(Városház tér 3.)
A javaslatokat az adatlap kitöltése után
e-mail-ben is el lehet küldeni a fent megadott
határidőre: soltesz.emese@szentendre.hu
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1+1 program 2016

2016. február 26-ig ismét lehet pályázni az 1+1
program keretében útfelújításokra.
A rendelkezésre álló keret:
a) elsősorban lakóterületeken megvalósuló útés járdafelújítás beruházásokra 19 000 000 Ft.
b) elsősorban ipari területeken megvalósuló
út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve
az út- vagy járda felújításhoz kapcsolódó
közműkiváltást, vagy vízelvezetés kialakítást is)
19 000 000 Ft.
Mindkét keret esetében lehetőség van vegyes,
lakossági/vállalkozói önerővel megvalósuló
beruházások megvalósítására.
Kérelmet nyújthat be minden szentendrei
lakó- és utcaközösség, magánszemély és vállalkozás, aki egy adott belterületi útszakasz
építése, felújítása céljából polgári jogi társaságot alakít, vagy önállóan tervezi a beruházás
megvalósítását.
Bővebben: a www.szentendre.hu-n

Ünnepi nyitva tartás
a Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
• december 11-én, pénteken
8.00-12.00 és 13.00-16.00 óra között
fogadjuk ügyfeleinket;
• december 12-én, szombaton
a hivatal zárva tart;
• december 21. és január 1. között
a hivatalban igazgatási szünet lesz,
az ügyfélfogadás szünetel.
Az ezt követő első ügyfélfogadási nap
január 4. hétfő 13.00-17.00 óra
Az igazgatási szünet alatt a Városi
Ügyfélszolgálat tart ügyeletet a Dunakorzó 18. szám alatt (tel. 300-407)
Megértésüket köszönjük!
Dr. Gerendás Gábor
jegyző

PályázAT

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a
Szentendre, Hamvas Béla u. 8. III. em.
12 a. szám alatt álló 36 m2 alapterületű
önkormányzati tulajdonú lakás szociális
alapon történő bérbeadásáról.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján vehető át,
illetve a www.szentendre.hu/
ingatlanportal weboldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2015. december 10. 09:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

2015. november 23.
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Évértékelő interjú Török Balázs városfejlesztési alpolgármesterrel

Fejlesztések, beruházások, korszerűsítések, útépítések, városi és uniós projektek. A januárra elkészülő ingatlanfejlesztési tanulmány
az egész várost érintő, átfogó koncepció, melynek segítségével új alapokon folytatódhat városunk fejlődése – emelte ki Török Balázs alpolgármester évértékelő beszélgetésünkben.
• Mi a legjelentősebb városfejlesztési elképzelés a következő
években?

A város jövőjével kapcsolatban
hosszú távra tervezünk, így a képviselő-testület javaslatára átfogó
ingatlanfejlesztési tanulmányt teszünk le az asztalra januárban,
amely mentén konkrét ingatlanfejlesztési tervek készülhetnek.
Lényeges, hogy az egész várost
érintő, átfogó koncepciónk legyen. Ezzel párhuzamosan folyik a
Szentendre szabályozási és szerkezeti tervének újraalkotása a
már elkészült városfejlesztési stratégia mentén, tehát az elkövetkező egy-két évben a város
jövőjét új alapokra helyezzük.

• Szentendre lakosságszáma dinamikusan nő. Hogyan tud lépést
tartani a város a fejlődéssel, milyen infrastrukturális fejlesztésekkel szolgálja ki a külsőbb városrészeket?

A város az utóbbi évtizedekben túlfejlődött, nagyon sok a lakófunkció,
s ehhez mérten kevés a kiszolgáló funkció: utak, közművek, üzletek, iskolák, rekreációs lehetőségek… A jövőben éppen ezért továbbra sem
tervezünk lakófunkciójú belterületbe vonásokat, mert a város több,
sűrűn lakott területén nincsenek megfelelő utak, hiányzik a járda is. A
meglévő adottságokból visszalépni nem tudunk, ezért fokozottan ﬁgyelnünk kell a fejlesztésekre. A legfontosabb a hegyvidéki területeken
az útfejlesztés. Az útépítéshez az ingatlantulajdonosok bevonásával
igyekszünk optimális méretű utakat kialakítani, amely sok esetben azt
jelenti, hogy le kell adni egy-egy területsávot az ingatlanokat kiszolgáló
infrastruktúra céljára.

• Köztudottan az egyik legköltségesebb beruházás az útépítés.
Milyen lehetőségei vannak a városnak az útfejlesztésre?

Tervezzük a Pismányba, Szarvashegyre felmenő legforgalmasabb utak
teljes rehabilitációját. A Várkonyi, a Csóka, az Akácfa, a Berek, a Barackvirág utca kiépítését vettük tervbe. A most befejeződő csatornahálózat-építés során egyértelműen kirajzolódott ezek létfontossága. Ez
önmagában is százmilliós nagyságrendű projekt, ezért csak több lépcsőben tudjuk kivitelezni. Maga az előkészítés, az engedélyeztetés is
hosszú folyamat. Például a fő gyűjtőutak vízelevezetési problémáinak
megoldását terveztetés, vízügyi engedélyek beszerzése előzi meg.

A kisebb utcákat 1+1-es konstrukcióban szeretnénk fejleszteni, ehhez
az önkormányzat e héten írta ki programját. Két kategóriában lehet pályázni: lakóterületi út- és járdaépítésre vagy felújításra, vagy vállalkozások esetében ipari területen megvalósuló út- és járdafelújítás
beruházásra. Az 50%-os önerőt igénylő út- és járdaépítésekhez kategóriánként 19 millió Ft önkormányzati forrás igényelhető. Legutóbb a
Pataksor utcában és a Rügy utcában aszfaltozták le az utat a lakosság
és az önkormányzat összefogásával. Szintén idén készült el a József Attila utca, jövőre pedig átadjuk a Kertész és a Nagyvárad utcát. Várjuk
tehát a jövő évi keretre az ingatlantulajdonosok pályázatait.

• Milyen utak épülnek tisztán önkormányzati költségvetésből a
jövő évben?

Ebben az évben elkészült a Nap utca és a Mandula utca, a napokban készül el az Irtás utca aszfaltozása. Megépül a következő évben az Egres
utcai híd, a Fürj, a Pipiske, a Móricz Zsigmond, a Vasvári Pál, a Muﬂon,
a Lövész és a Puskin utca. Létre kívánunk hozni egy utat az Egres és a
Sztaravodai út között, ami a pismányiak közlekedését jelentősen segíti
majd. Ezen túlmenően döntöttünk arról, hogy ahol nem áll a város módjában aszfaltos utat építeni, de fontos útvonal, a helyreállítás keretében
jobb minőségű, újraépített makadám utakat építünk. Ilyen beruházás
lesz a Sikló utcában, illetve a Csányi utcában és más útvonalakon is.
A nagyberuházások mellett az apró, de fontos beruházásokat is meg
kell említeni. Miniberuházásban, pár százezres tételekből újulnak meg
a járdák, egy-egy korlát vagy lépcsőfeljáró, erre 40 millió forintot szán
a város.

• Kerékpárutak is épülnek?

A Bükkös-patak mentén futó kerékpárút megépítését tervezzük a következő időszakban. A Szarvashegyet, a Skanzent, a Pilist, illetve Dömörkaput és Izbéget a belvárossal és a Duna-menti kerékpáros
útvonallal összekötő út többszáz milliós beruházást jelent, a tervek elkészítése után ehhez uniós forrásokra fogunk pályázni. A kerékpárutak
fejlesztésével a már meglévő adottságokra építve, a Skanzen vonzerejét is bevonva és az EuroVelo 6-os kerékpárút elkészültével, bizton az
ország leglátogatottabb kerékpáros desztinációjává fog válni városunk
és térségünk.

• A közelmúltban zárult a városban a Concerto program, melynek keretében számos épület energetikai felújítása valósult meg.

Az idén májusban adtuk át a Püspökmajori Óvoda napelem- és árnyékolórendszerét, amely a három évvel ezelőtti energetikai korszerűsítés
mellett a projekt innovatív eleme volt. A rendszer kialakításának költsége közel 14 millió forint volt, melyből a Concerto PIME’S támogatása
6 millió Ft.
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VÁROS

A Püspökmajorban a Hamvas Béla utca 2-10. társasház épületegyüttese
újult meg. A látványos, innovatív beruházás keretein belül körülbelül
194 millió forintból 80 lakás – köztük 32 önkormányzati ingatlan – és a
földszinti üzletek energetikai korszerűsítése valósult meg, melyet Concerto Programból az Európai Unió, hazai forrásként a Zöld Beruházási
Rendszerből a magyar állam, valamint a társasház közel 50 milliós hozzájárulásával sikerült létrehozni.
A szentendrei Bimbó utcai tagóvoda szintén a Concerto EU-s program
támogatásával újult meg, mintegy 38 millió Ft-ból. Az energiahatékony
felújítás keretében megtörtént az ablakcsere, a hőszigetelés, napelemek kerültek az épületre.
Az elmúlt időszakban energetikai felújításon esett át a Városi Szolgáltató irodaépülete, ahol a beruházás keretében az épületen napelemeket helyeztek el, melyet gázmotor, faelgázosító és áramtermelő egészít
ki. Szintén most zárult az ÉMI korszerűsítési beruházása, melyen belül
korszerű irodaház létesült és a terület komoly továbbfejlesztés előtt áll.

• Összességében milyen nagyságrendről beszélhetünk a beruházások kapcsán?

A fejlesztési beruházások több mint egymilliárd forintból valósultak
meg, ekkora beruházás valósult meg Szentendrén csak e projekt révén.

• Nemcsak az épületek energiahatékonysági megújítása célja a
városvezetésnek, de kiemelten fontos a környezetvédelem is. Az
idén zárul a Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási Program.

A térségből 83 település vesz részt a regionális hulladékgazdálkodási
rendszer megvalósításában. A szentendrei létesítmények a tűzoltóság
mögötti területen, a szennyvíztelep mellett épülnek. A hulladékátrakó
még idén elkészül, a hulladékudvar befejezése a jövő évben várható.
Az új hulladékátrakó kapacitása évi 20 ezer tonna, így a szentendrei
járás teljes kommunális hulladékának kezelésére alkalmas. Az új, zártrendszerű hulladékkezelő maximálisan eleget tesz a szigorú környezetvédelmi előírásoknak. Az új bázis a Városi Szolgáltató jelenlegi
ellátási területét veszi majd át, ahol értékes fejlesztési terület nyílik ezáltal meg, mely fejlesztési tervekről jelenleg átfogó tanulmány készül.
A Duna-Vértes HG Program kapcsán városunk hulladékgazdálkodási
rendszere is teljesen megújul, és hulladékaink már jóval kevésbé fogják
szennyezni környezetünket, mint ezt megelőzően. Továbbá a korábbi
hulladéklerakókat is sikerült rekultiválni és biztonságba helyezni a következő évtizedekre.

• Milyen beruházások készültek el, vannak folyamatban, illetve
várhatóak a Belvárosban?

Elkészült idén a Bolgár utcai parkoló, így az idei évre parkolókapacitásunk sokat fejlődött, ki tudja szolgálni a belvárosban közlekedők és látogatók igényeit. Ehhez kapcsolódik a Dunakorzó funkcióbővítési
folyamata, melyet továbbﬁnomítunk lépésről lépésre. Továbbra is cél
a forgalom-lassítás és csillapítás, az autósforgalom csökkentése. A végleges cél nem titkoltan a Dunakorzó sétálóövezetté alakítása.
A hetekben kezdődött el a HÉV-aluljáró átépítése, amelyet a korszerűsítés után a jövő év elején adunk át a városlakóknak. Továbbá most zárult le az Egres utcai óvoda építése is, így a következő tanévtől birtokba
vehetik a gyerekek az új épületet.
Most készült el a Czóbel Múzeum rekonstrukciója, a Dumtsa Jenő utca
6. épülete, s ennek nyomán tervezzük megújítani a Belvárosban a Kossuth Lajos utca 15., Dumtsa Jenő utca 9., Péter-Pál utca 5. épületét.
Szeretnénk a jövő évben bővíteni a DMH épületét, és már készülnek a
Fő téri Kereskedőház felújítási tervei. A Városházán energetikai korszerűsítést hajtunk végre: új kazánt, új ablakokat kap az épület az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében. Más intézményeinkben is
tervezzük az épületgépészeti korszerűsítések végrehajtását.

• Nemrég nyert a város 150 millió forintot középület-fejlesztésre.
Milyen további épületfejlesztési tervek várnak megvalósulásra?

A legutóbb elnyert támogatásból hőtechnikai fejlesztéssel négy épületünk újul meg: a Fehérház, a Központi konyha és ebédlő, a Püspökmajori Bölcsőde és a háziorvosi rendelők. Ennél azonban nagyobb
léptékben gondolkodunk. Idén folytatódik a Dunyha-program: 30 ház
korszerűsítési tervét készíttettük el. A kiírt 10 milliárd forintos állami
keret mintegy 10%-ára pályázunk a benyújtott egymilliárd forintos projektcsomaggal, ez ambiciózus vállalkozás, de bizakodóak vagyunk.

Folyatódik az iskolák korszerűsítési programja. Idén a Rákóczi, a Templomdombi, a Barcsay és az Izbégi iskola újulhatott meg, s jövőre is 50
millió forintos alapot biztosít a város az általános iskolák korszerűsítésére. Aztán a rá következő évben újból 50 milliót és minden ezt követő
évben. így ebben a ciklusban tehát összesen 250 millió forinttal újítjuk
meg iskoláinkat lépésről lépésre.
Szintén indítványoztuk a V8 energiahatékonysági beruházását: a hűtőfűtő berendezés cseréje 600%-kal hatékonyabb működést eredményezhet, tehát a beruházás költsége egy év alatt megtérül.
Nagyprojekt lesz jövőre az intézménykorszerűsítési program. Új helyen,
korszerűbb körülmények között működhetnek az intézmények. Az Izbégi iskola Kisbán-házi tagozatai, a Családsegítő, a Zeneiskola, a Mentálhigiénés Központ, illetve a városi ügyfélszolgálat költözhet új és
korszerűbb helyre. A jövő évben folytatjuk az intézménykorszerűsítési
programot a város további intézményeiben.

• Felsorolni is nehéz a tervezett beruházásokat… Kimaradt esetleg valami?

Tervezzük még a Spar mögötti parkoló felújítását. Jelenleg a tervkészítési fázisnál tartunk, ez előreláthatólag 2017-es beruházási projekt lesz.
Most indítottunk pályázatot a Kőzúzó utcai labdarúgópálya műfüvesítésére, ezen kívül szeretnénk további sportlétesítményeket és görparkot is létrehozni, illetve folytatjuk a közösségi kert programunkat.
Felújítjuk a Posta előtti parkot és a Postás-strandot megfelelő infrastruktúrával látjuk el és valódi strandként fog funkcionálni. A strand továbbra is belépődíj nélkül, de kulturált környezettel várja majd a
helyieket. Ehhez közösségi tervezést indítottunk, azaz a lakosság bevonásával alakítjuk ki a terveket a város egyik legkedveltebb pontjának
megújításához.

meGhÍvó

SZEnTEnDrEI SZEnnyVíZ-AGGLoMErÁCIÓHoZ TArToZÓ TELEPÜLéSEK
CSATornAHÁLÓZATÁnAK BŐVíTéSE - KEoP-1.2.0/B/10-2010-0061

KÖZmeGhaLLGatÁS éS LaKoSSÁGi fórUm
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. november 23-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST tart.

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.

A közmeghallgatás után a Dunakanyari Csatornázás kivitelezőinek tehetik fel kérdéseiket.
Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
időpont:

HELySZín:

2015. november 23. (hétfő) 17:00 óra

VÁroSHÁZA DíSZTErME
(VÁroSHÁZ Tér 1-3.)

verseghi-nagy miklós
polgármester

2015. november 23.

Testületi hírek
n Pest megye önálló régió lehet

A képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozik Pest Megye Önkormányzata kezdeményezéséhez, és támogatja a megye önálló
NUTS 2-es régióvá válását. A módosításnak
azért van jelentősége, mert a pályázati támogatások mértékét a GDP/fő érték szerint állapítják meg. A főváros nélkül megyénk – a
peremén elhelyezkedő, fejlődésben lemaradt
települések gazdasági-társadalmi mutatói
alapján – a kevésbé fejlett régiókhoz tartozna,
ezért több fejlesztési forrásra lenne jogosult.
A régió-lehatárolás módosítása a kormány
kezdeményezésére, az Európai Bizottság egyetértésével és az EUROSTAT jóváhagyásával történhet, és a döntéshozatalt követő második
évben lép hatályba, vagyis 2018. január 1-jén.
A döntés tehát a 2014-2020-as fejlesztési ciklusra még nem lesz hatással, de fontos, hogy
mielőbb megszülessen a következő uniós ciklusra vonatkozó kormányzati döntés.

n Projektbeszámolók

A képviselők elfogadták a nagyprojektekről –
Duna-Vértes Köze Hulladékgazdálkodási
Társulás, Concerto-program, kistérségi csatornázás – szóló beszámolókat. A csatornaberuházási projekt már a célegyenesben van,
december elején befejeződnek a munkálatok,
s következhet az úthelyreállítás. Több képviselő is egyetértett abban, hogy az önkormányzatnak támogatnia kellene, hogy a főbb
utakon jobb minőségben történjen meg a
helyreállítás.

n Útépítés összefogással

A város vezetése a lakossági együttműködéssel megvalósuló út- és járdafelújításra, -építésre kidolgozott 1+1 programot 2016-ban is
meghirdeti. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy lakossági önerő bevonásával
azok a közutak is fejlesztésre kerülhessenek,
melyek a város fejlesztési programjában csak
később kerülnének sorra. A 2015 tavaszán elindult programban eddig nyolc utca lakói fogtak össze, de folyamatosan érkeznek az
önkormányzathoz a lakosok kérdései-kérelmei. A jövő évi költségvetésben a lakóterületeken megvalósuló út- és járdaépítésre, illetve
az ipari területeken megvalósuló beruházásokra egyaránt 19-19 millió Ft-ot, azaz összesen 38 millió Ft-ot különítettek el. A kérelmek
beadási határideje: 2016. február 26. Az önkormányzati támogatás odaítéléséről a Városfejlesztési Bizottság dönt.

n Bővül a hajléktalanszálló

A hajléktalanszálló Szabadkai úti épületben a
város vezetése nappali melegedő kialakítását
tervezi, amely kötelező önkormányzati feladat. A funkcióváltás érdekében az önkormányzat több lehetőséget is megvizsgált. A
legjobb és leginkább költséghatékony megoldásnak a meglévő épület belső átépítését találták. Ez azt jelenti, hogy a szálló 82,5 nm-es
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helyiségét megosztják, és kialakítanak egy 50
nm-es nappali melegedőt (20 fő részére), és
egy 32,5 nm-es (10 fős) éjjeli menedékhelyet.
A nappali melegedő a krízisidőszakban – novembertől áprilisig – 10 fő számára szállást is
biztosít. Az átalakítás költsége becslés alapján
4,2 millió Ft, amelyet a képviselői-testületi
döntés értelmében elkülönítettek a költségvetésben.
Jelenleg folyamatban van az épület felújítása,
és hamarosan kezdődik az átalakítás. A nappali melegedő leghamarabb január közepén
nyílhat meg, a szakhatósági engedélyek megszerzése után. (Bővebben lapunk 12. oldalán)

n lakásrendelet-módosítás

Első fordulóban tárgyalták a képviselők a lakásrendelet módosítását a hivatal átvilágítását
végző CMS Vezetési Tanácsadó Kft. javaslatai
alapján. A rendeletmódosítás célja az optimálisabb lakásgazdálkodás és a rászorulók szélesebb körének bevonása.
A főbb módosítások:
2016 szeptemberétől a szociális helyzet alapján történő bérbeadáskor is pályázat útján választják ki a bérlőt a korábbi, két évre ﬁxen
rögzített lakáslista helyett;
• a hátralékok felhalmozódásának elkerülése,
a lakások ütemesebb kiadhatósága érdekében
pontosították a bérletre vonatkozó általános
szabályokat;
• a piaci alapú lakbérek mértékét övezetek
szerint változtatták meg.
Az ülésen a vagyongazdálkodási iroda vezetője
elmondta, hogy a módosítások kidolgozásánál
fő szempont az volt, hogy segítsék a szociálisan rászorulókat. A szociális bérleti díjra jogosultakat valós – akár 30%-os kedvezménnyel –
fogják támogatni.
A most elfogadott tervezetet az önkormányzat megküldi véleményezésre a bérlők és bárbeadók érdekképviseleti szervének (LABE), és
a velük egyeztetett végleges módosítást a
decemberi ülésen tárgyalják a képviselők.

n Bázisállomás áthelyezése

A jelenleg a Református Gimnázium épületén
található rádiótelefon bázisállomás áthelyezéséről, a lehetséges helyszínekről már évek óta
egyeztet az önkormányzat a Magyar Telekom
Nyrt.-vel. A Helyi Építési Szabályzat módosításának hatályba lépését követően lehetővé
válik a bázisállomás áttelepítése a Gondozási
Központ területére. A tervezett területbérleti
megállapodás tíz évre szól, és öt évvel meghosszabbítható, a bérleti díj évi 3 millió Ft. A
Telekom vállalta, hogy négymillió Ft-tal hozzájárul a Gondozási Központ közelében lévő,
nagyfeszültségű légvezeték földkábeles kiváltásához, illetve hogy sugárzásmérést végeznek
az üzembe helyezést megelőzően, illetve az
üzembe helyezést és a nagyfeszültségű légvezeték kiváltását követően.

n Méltó helyen a Pirk-életmű

A Pirk család és Szentendre Város Önkormányzata összefogásával megalakult a Pirk
János Múzeum Nonproﬁt Kft. A társaság állandó kiállítóhelyet kíván működtetni az 1989ben elhunyt Munkácsy-díjas festőművész,

városunk díszpolgárának európai színvonalú
életművének bemutatása, közkinccsé tétele
érdekében. A Pirk család sokat áldozott az
életmű feltárására, restaurálására azért, hogy
a művész örökségét minél szélesebb körben
megismerhessük. Az önkormányzat a város
belterületén található, felújításra szoruló Bogdányi u. 34/A-B. ingatlan használatba adásával járult hozzá a társaság céljaihoz.

n Intézmények új helyen

A városi intézmények egy része leromlott épületben van, és sok esetben az épület adottságai sem alkalmasak a feladat színvonalas
ellátásához. Ennek megoldása érdekében a
képviselő-testület úgy döntött, hogy elindítja
az Intézmény Korszerűsítési Programot, melynek tervezési folyamatára 10 millió Ft-ot
terveztek be a 2016. évi költségvetésben.
(Részletek lapunk 7. oldalán)

n Családsegítő

Módosították a Dunakanyari Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó
Társulás társulási megállapodását, mert 2016.
január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás jogszabályi keretei jelentősen
megváltoznak.

n Ügyvezetői pályázat

A képviselő-testület októberben pályázatot írt
ki a Szentendrei Kulturális Központ Nonproﬁt
Kft. ügyvezetői tisztségére, melyet most néhány pontban módosítottak annak érdekében,
hogy minél szélesebb körben tudjanak pályázni a pozícióra.

n Műfüves pálya épül

A Dunakanyar Sportegyesület 2011 óta rendszeresen pályázik az általa 2029-ig bérelt
Kőzúzó utcai sportpálya fejlesztésére az MLSZ
TAO-programjában. Idén a TAO-pályázat lehetőséget biztosít, hogy 70%-os támogatottsággal megépülhessen egy 44×64 méteres
műfüves labdarúgó pálya a sporttelepen. A
pályát az MLSZ építtetné meg, ﬁx költségkeret
mellett, a 30%-os önrészt pedig az önkormányzatnak kell vállalnia. A műfüves pálya
megépítésének összköltsége 68 millió Ft, az
önkormányzatra eső önrész 20,4 millió Ft, melyet a testület megszavazott a 2016-os költségvetés terhére.
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A VSz akcióban

lombgyűjtés – faültetés – útfelújítás – karbantartás

A Városi Szolgáltató NZrt. Városgazdálkodási
Divíziója folyamatosan végzi városszerte az
apró, de fontos szépítő munkákat. A Nagyposta előtt és a Püspökmajor-lakótelepen a lehullott lombokat gyűjtötték össze az elmúlt
héten, illetve jól látható sárga útburkolati jeleket festettek fel a Hamvas Béla utcánál. Ez
utóbbit az indokolta, hogy az utca túloldalán
kijelölt rakodófelület van, így a közlekedés biztonsága miatt a megállást és várakozást tiltja
itt egy idén tavasszal született városbizottsági

rendelet.
A Czóbel-parkba 50 db madárbirs-csemetét ültettek a napokban, s a parkot övező ágyásokba
tulipánhagymák is kerültek. Az 1. számú nagyposta előtti park is megszépült, és a lombgyűjtés folyamatosan tart az őszi időszakban a
város minden zöldterületén. A Dunakanyar
körút mellé tavasszal nyíló hagymás virágokat
ültettek egy különleges, új holland technológiával. A gépesített módszerrel a szabályos virágágyások sokkal gyorsabban készülnek el. A
kistraktor egy méter nyomtávú ekéje ﬁnoman
emeli fel a gyepréteget, s alá ülteti a virághagymákat. A módszer megakadályozza az
ásásnál szokásosan elburjánzó gyomnövények
felbukkanását, és másik előnye, hogy hosszú
távon gazdaságosabb az egész évben földben
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maradó hagymások ültetése. Az új technológia eredményét a márciusi napsütésben már
láthatjuk!
Az elmúlt héten elkezdődött a HÉV-aluljáró felújítása is. Az aluljáró falát díszítő, népszerű városkép-összeállítást a VSz munkatársai a
munkák idejére leszerelték, és a felújítás végéig elraktározták. Az aluljáróban a közlekedés

XXIX. évfolyam, 20. szám

Folyamatosan zajlanak az úthelyreállítások, kátyúzások a város különböző pontjain.

a munkák alatt is folyamatos lesz. Várhatóan
a jövő év elején nyílik meg új arculatával a
szentendreiek előtt az aluljáró.
Jó hír még, hogy a városi kátyúzási program
gyors ütemben halad: legutóbb a Deli Antal
utca burkolata újult meg.
Őszi munkái között a Városi Szolgáltató munkatársai a Szántó Piroska-szobor környezetének rendezését végezték el a múlt héten: a
csörgfasorhoz új fát ültettek, és 50 cserje került a Spireae sövénysávba. Lakossági felajánlás alapján ültettek hársfát a Kálvária téren. A

csemetét egy szentendrei lakos adományozta
a városnak, a VSz NZrt. ültette el, miután közösen kiválasztották a helyszínt. Folytatódott
a lombgyűjtés a héten városszerte: most a
Kálvária tér, Kondor Béla u., Hamvas Béla u.,
Széchenyi tér, Szmolnyica sétány környéke

került sorra. A VSz munkatársai a feltöltődött
vízelnyelőt is megtisztították az elmúlt héten
a Barackos úton.

Szintén a Városi Szolgáltató kivitelezésében
készültek el az ablakcserék a hajléktalanszálló
felújítása során.
Az őszi szünetben javították, mázolták a Zeneiskola ajtóit, ajtókereteit.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban két taneremben cserélték a linóleumot, a további termekben a munka a héten
befejeződik. Egy raktárhelyiségből oktatásra
alkalmas kistermet alakítanak ki, az aljzatkiegyenlítés, festés, mázolás kész.
Az ELMŰ és az Önkormányzat újfajta, kreatív
közös akcióban festették le a szentendrei rossz
állapotú, földön álló kisfeszültségű elosztószekrényeket. Elkészült a prototípus, az első
festett ELMŰ szekrény a 11-es (Egres u.) mellett található. A festést szintén a VSZ NZrt. végezte el.
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ÚJ INTÉZMÉNYKORSZERŰSÍTÉSI PROGRAM A VÁROSBAN

Szentendrén több városi intézmény is frekventált helyen lévő, de súlyosan leromlott
műszaki állapotú ingatlanokban működik. Az épületek többnyire a felújítás után sem
nyújtanák a legkorszerűbb lehetőségeket az adott intézmény funkcióinak ellátására. A
városvezetés ezért úgy döntött, hogy elindítja a városi intézmények korszerűsítési programját. Ezen belül a legszükségesebbnek ítélt intézmények új helyre költöznek.

Izbégi Iskola Kisbán-házban lévő
alsós tagozatai

Az első lépcsőben az Izbégi Iskola Anna utcai,
Kisbán-házban tanuló alsós tagozatai költöznek át az iskola közelében lévő, jelenleg a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnak otthont adó épületbe. Az új megoldással nemcsak földrajzilag kerülnek közelebb egymáshoz a tagozatok, de felújított,
korszerű épületben tanulhatnak a gyermekek,
illetve a reggeli közlekedési, parkolási gondok
is megoldódnak.
Az iskolába érkezők közlekedését segíti majd,
hogy a jelenlegi Családsegítő mögötti Vasvári
utca teljes szakasza a Csapás utcáig új aszfaltburkolatot kap. Ezen felül egy nagy parkoló
épül ugyanitt, amely jelentősen javítja az iskolába igyekvők parkolási gondjait. További újításként lépcső épül a Vasvári és a Szentlászlói
út között, közvetlen átjárást biztosítva a parkoló és a Szentlászlói út között.

Dunakanyari Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat új helyszíne a Hold utcai óvoda korábbi konyhájának épülete lesz. A megürült
helyiségeket felújítják, korszerűsítik, így a korábbinál színvonalasabb körülményeket biztosítva adnak új otthont az intézménynek.
További előnye a „helycserének”, hogy a központi elhelyezkedés előnyösebb a szolgálat
napi feladatainak ellátására. Az épület alsó
szintje és bejárása elkülönül az óvodától, így a
két funkció barátságosan elférhet egymás mellett. Szándék még újabb parkolóhelyek létrehozása az épületnél a dolgozók és a parkolni
szándékozó szülők számára.

Mentálhigiénés Központ

A Mentálhigiénés Központ szintén felújításra
szoruló épületéből a tervek szerint a Városi
Szolgáltató földszinti megürült helyiségeibe
költözik át. Itt is előbb korszerűsítésre és felújításra van szükség.

zeneiskola

A Vujicsics Tihamér Zeneiskola régóta küzd
helyhiánnyal, illetve az épület leromlott állagának kisebb-nagyobb javításával. Az épület
rendkívül rossz állapotban van, csak a tetőszerkezet felújítása és a szükséges állagmegóvás, biztonságos menekülési út kialakítás
mintegy 120 millió forintra rúgna, s teljes felújítása messze meghaladná a város kereteit.
Ezen túl az épületet már sok éve kinőtte az intézmény, nem ideális a működtetése az iskola
számára, az itt tanuló tehetséges gyerekek

MEGHÍVÓ

Szentendre Város Nemzetiségi
Önkormányzatai

tisztelettel meghívják
a Városháza (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
kistárgyaló termébe

KÖZMEGHALLGATÁSRA
az alábbi időpontokban:

Szentendre Város
lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
november 27-én (pénteken) 8:00
Szentendre Város
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
november 30-án (hétfőn) 8:30

nem tudnak méltó körülmények között fejlődni.
Az új tervek szerint az egykori Weresmarty-villából a Dunakorzó szomszédos épületébe, a
18. szám alá költöztetnék az iskolát, ahol már
több zeneiskolás tagozat működik. A „Fehérház” jóval több teret tud nyújtani a zenei oktatásnak, felújított, korszerű környezetet
biztosítva. Az épület kiválóan megfelel a közösségi funkciók ellátására. Összességében
több mint kétszer tágasabb belső tér fogadja
majd a zeneiskolásokat: új, tágas koncertterem épül, a helyiségek hangszigetelt falakat
kapnak és az eddig hiányzó váróhelyiség is növeli majd a komfortérzetet.
A város nemrég 150 millió forintot nyert uniós
projekt keretében középületeinek megújítására. Ezen belül zajlik jelenleg a „Fehérház”
épületének külső hőszigetelése, nyílászáróinak
cseréje. A tető felújítása, illetve az épület új fűtési és gépészeti rendszere is elkészül a belső,
szükséges funkcionális kialakítással együtt.
A Zeneiskola költözésére a jövő év nyarán kerülhet sor, s a következő tanévet már a felújított, korszerű környezetben kezdhetik meg a
tanítványok.
A Fehérházban jelenleg működő ügyfélszolgálat irodái valószínűleg szintén új helyszínt kapnak majd, így a korábbi irodaház és párt-ház a
kultúra és oktatás épületévé válhat, magában
foglalva a zeneiskolát és a városi mozit.

A projekt befejezése előreláthatólag a jövő
nyár végére várható, így a következő tanévet
már új, korszerű környezetben kezdhetik az Izbégi iskolások és a Zeneiskola diákjai. Az Intézményi Korszerűsítési Programot újabb
közintézmények megújításával kívánja folytatni a városvezetés a következő években.

Szentendre Város
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
november 30-án (hétfőn) 9:30
Szentendre Város
Román Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
november 30-án (hétfőn) 13:00
Szentendre Város
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
november 30-án (hétfőn) 14:00

Szentendre Város
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete
december 3-án (csütörtökön) 15:00
Szentendre Város
Görög Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete
december 5-én (szombaton) 16:30
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90 éves szentendrei polgárt
köszöntöttek

VÁROS
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KARáCSoNyI KÖNyVVáSáR
A SzENTENDREI SzENIoRoK SzáMáRA
A Szentendrei Aranykor Központ szervezésében
december 8-án, kedden 10:00 és 19:00 óra között
KARáCSoNyI KÖNyVVáSáRT TARTuNK!
(Helyszín: Szentendre, Dunakorzó 18.,
Aranykor Központ, I. emeleti tantermek)

A 90 éves Kertész Lajos szentendrei lakost köszöntötte Petricskó Zoltán
alpolgármester.
Kertész Lajos 1925. november 2-án született Gyulán. A Tisza István
Egyetem Hittudományi karán református lelkészi diplomát szerzett
1949-ben, majd 1954-ben a Zeneakadémián zongoraművész-tanárként
végzett, és ezt követően a budapesti konzervatórium, majd a Zeneművészeti Egyetem Tanárképzőjének lett a tanára. Innen élete ezen a két
pályán mozgott, pedagógiai munkája mellett hangversenyeket is adott.
70 éves korában önként vonult nyugdíjba, de számos magántanítványa
maradt.
1958-ban házasodott össze Irházy Rózával, akivel még Gyulán ismerkedett meg. Jelenleg is boldog házasságban élnek, két lányuk és 4 unokájuk legnagyobb örömére. Életük java részét Budapesten élték, de a
vidék szerelmeseiként Lajos bácsi nyugdíjba vonultával gyermekeik
után költöztek Keszthelyre. Ma már ﬁatalabb lányuk Szentendrén él
családjával, az idősebb Budapesten, így két éve úgy döntöttek, visszaköltöznek, hogy a gyerekek és unokák közelében legyenek. Rózsi néni
mai napig aktívan részt vesz a legkisebb unoka napi ellátásában, aki a
Református Gimnázium nyolcadikos tanulója.
Lajos bácsi a köszöntés végén, búcsúajándékként egy fantasztikus zongorajátékkal ajándékozta meg az önkormányzat munkatársait!
Köszönjük az élményeket, és ezúton is kívánunk mindkettőjüknek erőben, egészségben eltöltött további szép éveket!
MEGHÍVÓ

A Dunakanyar Nőszirom Egyesület
és a Magyar Szocialista Párt helyi szervezete
szeretettel várja
az érdeklődő nyugdíjasokat

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.)

A könyvvásáron azon könyvek kerülnek egységesen, 250 forintos áron
értékesítésre, amelyeket Önök november 30-án, hétfőn 12:30 és 17:00
között, ingyenes adományként, ajándékként elhoznak az Aranykor Központba. (Az átvétel is az emeleti
tanteremben történik).

Kérjük, hogy csak olyan könyveket
hozzanak el, amelyek már feleslegesek az Önök számára, mert átvételi díjat nem tudunk ﬁzetni! Adományként egy személytől maximum 25 darab könyvet veszünk át!

A könyvvásár nettó bevételéből a szervezők tavasszal a szentendrei
szeniorok számára INGYENES tanfolyamokat szeretnének indítani.
Várjuk Önöket december 8-án 10:00 és 19:00 között az Aranykor
Központban!
Szentendrei Aranykor Központ

2015. november 23.

Tanulni sohasem késő
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FOTÓ: TIHANYI KÁROLY

Közép-Európa legnagyobb szeniorképzési programjának felépítéséért kapott elismerést Pest Megye Önkormányzatától
dr. Jászberényi József, a zsigmond Király Főiskola intézetvezetője. A Pest Megyéért Emlékérem kitüntetést a Megyeházán adják át,
december 4-én.

Dr. Jászberényi József PHD

A Debreceni Egyetemen magyar-történelem-ﬁlozóﬁa szakos tanári diplomája
megszerzése után, 2001-ben doktorált
irodalomtörténetből. 1996-2000. között
a Debreceni Egyetem, 2000-2003. között
az MTA, 2003-2006. között a Szegedi Tudományegyetem tudományos munkatársa. 2007-től a Zsigmond Király Főiskola
intézetvezetője, főiskolai tanár. Kutatási
területei: geronto-andragógia, geopolitika, a felvilágosodás korának kulturális
jelenségei, művelődéstörténet, sajtótörténet, a mai magyar társadalom rétegződése, problémái.
2010-től Szentendrén él, négy gyermeke
közül a két kisebbik a városba jár bölcsődébe, óvodába.

A kezdetekről

Az elöregedő európai társadalmakban már jó
ideje felismerték a lifelong learning, azaz az
egész életen át tartó tanulás fontos szerepét.
A munkaerőpiac megváltozásával a felnőttképzés egyre kiemeltebb helyet kap az oktatásban. A komplex szeniorképzések hazai
elindítása dr. Jászberényi József nevéhez fűződik, aki a 2000-es évek elején Svájcban, Olaszországban, Finnországban járva ismerte meg a
szenior-oktatás stratégiáit, s ezek tapasztalatait hazatérve szerette volna meghonosítani.
A Szegedi Egyetemen dolgozott ekkor, s partnereket keresett felsőoktatási intézményekben a képzések elindításához, ám mindenhol

arra hivatkoztak: erre nincs szükség Magyarországon, van elég diák. A terveket azonban
nem adta fel, s 2007-től, amikor a Zsigmond
Király Főiskola intézményvezetője lett, kereste
a megvalósítás lehetőségeit. A főiskola proﬁljában a geronto-andragógia szakirány mellett
külön gerontoedukációs kutatóközpont is működik, speciálisan a korosabb diákok oktatására, problémáira fókuszálva, illetve minden
szakon mentorrendszer segíti a szeniorokat tanulmányaikban. 2009-ben dr. Jászberényi József munkatársaival elindította a ZSKF
kutatócsoportját, amely két éven keresztül
vizsgálta a környékben élők tanulási igényeit.
A felmérés nyomán – elsőként az országban –
megnyílt az Óbudai Nyugdíjasok Akadémiája,
2011-ben. Az előadásoknak óriási sikere volt,
alkalmanként 3-400 hallgató is összegyűlt.
Míg a nyugat-európai országokban a szeniorprogramok az 55 év fölötti korosztályhoz szólnak, dr. Jászberényi József fontosnak tartotta,
hogy a Magyarországra átültetett képzési
rendszerbe már az 50 évesek is bekerüljenek.
A döntést a munkaerő-piaci változások generálták, hiszen nemcsak 50 fölött, de már a 40es korosztályban is egyre nehezebb váltani,
munkát találni, lépést tartani az új elvárásokkal szemben. A ZSKF képzéseit ugyan megelőzték korábban az országban nyugdíjasoknak szánt szabadegyetemi előadások, de a
kompetenciákat erősítő, komplex programot
a főiskola dolgozta ki. Az előadások mindenkihez szólnak, a tanfolyamok azonban már differenciáltak, természetesen más képzést kell
nyújtani a még aktív dolgozóknak, a 60-70 év
közöttieknek és a 70 feletti nyugdíjasoknak. A
hangsúly az aktív, egészségben, szellemi frissességben töltött éveken van.

Szeniorképzés Szentendrén

A III. kerületi akadémia szervezésével párhuzamosan, 2010-től elkezdődtek az egyeztetések a szentendrei önkormányzattal is a
szeniorképzésről. A város akkori polgármestere, dr. Dietz Ferenc és Pető Katalin, az
önkormányzat dolgozója, aki a ZSKF andragógia szakán végzett, s már szerzett tapasztalatokat a felnőttképzések szervezésében, mindenben támogatta a szentendrei idősképzés
létrejöttét.
Kifejezetten Szentendrére íródott az a komplex program, amellyel 2012-ben, „az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás
európai évében” megnyitotta kapuit a Szeniorok Szentendrei Akadémiája, a SZESZA. A Városháza dísztermében rendezett ingyenes
előadásokon kívül a ZSKF és az önkormányzat
kedvezményes díjú tanfolyamokat is indított.
A Szentendrei Szeniorok Iskolája, a SZESZI idén
már hetedik félévét indította. Szentendréről és
környékéről több mint százötvenen jelentkeznek a tanfolyamokra. Az időstornától kezdve
az angol kurzusokig, a geopolitikai előadások-

tól a vallástörténetig számos érdekes és hasznos tanulmányt folytathatnak az 50+-osok. A
legnépszerűbbek a számítástechnikai tanfolyamok és az angol nyelvtanfolyamok, ebből
ma már három – kezdő, haladó és középhaladó – szinten indulnak csoportok.
2013-ban a Dunakorzó 18. szám alatti „Fehérház” épületében, kezdetben Korközpont, majd
Aranykor Központ néven nyílt meg az 50 év felettiek közösségi irodája. Ennek missziója a
képzéseken túl egyfajta információs központ,
ügyfélszolgálat is volt. Ide fordulhatott bejelentéseivel az idősebb korosztály, itt segítettek
eligazodni a hivatalos ügyintézés erdejében.
Ezt a szerepet átvette azóta az önkormányzat
ugyanebben az épületben nyílt, korszerű
ügyfélszolgálati irodája.

A segítők

Mint minden gördülékenyen futó, sikeres
program mögött, ott állnak a háttérben azok,
akik nélkül mindez nem működne. Dr. Jászberényi József nemcsak Dietz Ferenc, VerseghiNagy Miklós és Bús Balázs polgármestereknek
köszönte meg a támogatást beszélgetésünk
során, de mindenkinek, aki fontosnak érezte a
kezdeményezést: „Nagy segítség, hogy a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
befogadta a számítástechnikai csoportokat, és
önkéntes diákokat is delegált a programhoz.
Köszönet érte Reskovits Zsuzsanna igazgatónőnek. Szintén ezúton szeretném megköszönni
Podoletz Györgynek, az Aranykor Központ
koordinátorának munkáját és az önkormányzat korábbi és jelenlegi dolgozóinak, Pető Katalinnak, Kosztek Gabriellának és Soltész
Emesének, hogy minden tudásukkal a program
mellett állnak.”

Célok rövid távra

Decemberben jótékonysági karácsonyi könyvvásár segíti az ingyenes szeniortanfolyamok
létrejöttét, illetve a téli időszakban is folytatódnak a képzések. Workshopok indítását is
tervezik, például a gyógyszerek a mindennapokban témakörében. A következő félévben
folytatódik a művészettörténeti sorozat, és a
tervek szerint emellett a népszerű geopolitikai
téma lesz az előadások főszereplője.

Célok hosszabb távra

A szeniorképzések lassan kinövik a megyei
kereteket, hiszen Óbudán, Szentendrén kívül
Kőbányán, Kispesten, Pestszentlőrincen,
Rákospalotán, Józsefvárosban, Budaörsön, Bugyin, Kerepesen, Bicskén, Gyálon, Szigetszentmiklóson, Zsámbékon is van már idősoktatás.
Dr. Jászberényi József következő, megvalósulásra váró álma, hogy országos hálózattá fejlődjön a Zsigmond Király Főiskola Pest
megyében elindított idősképzési programja.
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Helytörténeti vetélkedő – második forduló Kul-TÚRA – Irodalmi
barangoló

VÖRÖSMARTY MIHÁLYRA EMLÉKEZTÜNK

FOTÓK: DEIM BALÁZS

Szentendre képzőművészete volt a témája az Eleven Örökség helytörténeti vetélkedősorozat
november 13-i második fordulójának. Nyolc iskolából, nyolcfős csapatok vetélkedtek egymással
ezúttal négy helyszínen. A diákok előre megkapták Pálinkás Szilvia, a Ferenczy Múzeum múzeumpedagógusa által összeállított törzsanyagot, amelyből a versenyzők megismerhették a szentendrei képzőművészet kezdeteit, főbb fordulópontjait, kiemelkedő képzőművészeit és azok
alkotásait. A csapatok Szondy Andrea rövid eligazítása után a Pest Megyei Könyvtár aulájából indultak el a kijelölt állomásokra, ahol egyszerre mindig két-két iskola képviseltette magát. Negyven percet töltöttek a résztvevők az állomásokon.
A Ferenczy Múzeumban Pálinkás Szilvia és Móricz János várta a résztvevőket, ahol a diákoknak
egyrészt a Ferenczy családdal kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk a múzeumban lévő
műtárgyak megﬁgyelésével és a kiadott törzsanyagban szereplő információk alapján, másrészt
itt nézték meg a szentendrei kortársak kiállítását is, amelyhez szintén érdekes feladványok kapcsolódtak.
A Barcsay Jenő Múzeumban a kiállítás-rendezésről esett szó. Majd a diákok a magukkal hozott
tárgyakból egy rögtönzött tematikus kiállítást állítottak össze, amelynek a koncepciójáról a másik
versenyben lévő csapatnak kellett beszámolniuk. A diákok ezen a helyszínen áttekintették Barcsay Jenő állandó kiállítását is, majd Csillag Edinával megbeszélték a látottakat.
A harmadik állomás helyszíne a MűvészetMalom volt, ahol a gyerekek Farkas Ádám szobrászművész alkotásaival találkozhattak, itt György Gabi és Sz. Tóth Judit kérdései a látható művekről illetve Szentendre köztéri szobrairól szóltak.
A negyedik állomásnál a Régi Művésztelepre kellett elsétálnia a csapatoknak, ahol Krizbainé
Szabó Éva és Szarvas Rita mutatta be a különleges helyszínt és ismertette annak képzőművészeti
vonatkozású történetét. A Művésztelepen Bereznai Péter, Buhály József és Krizbai Sándor képzőművészek műtermeiben is elidőztek a versenyzők, és képet kaptak az alkotók munkamódszereiről. A helyszíneket összekötő útvonalakon sem volt „üresjárat”. A csapatok pontokat
szerezhettek a Vajda, a Czóbel, az Anna Margit és Ámos Imre múzeumok, a VLS pince, a Boromisza Tibor Emlékház, valamint a Czóbel park érintésekor is. Pálinkás Szilvia és munkatársai színvonalas vetélkedőt állítottak össze, amelyben a gyerekek szemmel láthatólag nagyon jól érezték
magukat. A több órás program befejeztével a csapatok újból a Pest Megyei Könyvtár aulájában
jöttek össze az eredményhirdetésre. A második fordulót a Szent András Általános Iskola csapata
nyerte, második helyezett az Izbégi Általános Iskola, míg harmadikként az Agy Tanoda diákjai
végeztek. A legközelebbi alkalom december 11-re esik, amikor Szentendre etnikumaiból készülnek a diákok.

A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola
diákjaival az ország egyetlen Vörösmarty-emlékhelyén jártunk.
Kápolnásnyéken a Vörösmarty Mihály Emlékmúzeumot kerestük fel, Vörösmarty gyermekkorának helyszínét. Abból az alkalomból emlékeztünk a költőre, hogy 2015. november 19én volt halálának 160., születésének pedig
december 1-jén lesz 215. évfordulója.
A nagy parkban meghúzódó, igényesen felújított emlékházban a megújult kiállítás fogadott
bennünket. Olyan relikviákat láthattunk itt
többek között, mint a Szózat kézirata. A kézirat az irodalom hordozója.
Azt gondolom, hogy ha egy mű többször megjelent, kéziratát képként ismerjük, akkor is az
eredetit kultikus tárgyként zárjuk a szívünkbe.
A kéziratban pont az a különleges, hogy van
benne valami ereklyeszerű azáltal, hogy az író
a kezében fogta.
Láthattuk itt a
költő íróasztalát,
személyes tárgyait is. Ezeknek a
tárgyaknak kisugárzásuk
van.
Minden, amihez a
költő hozzáért,
valamiféle többletet
hordoz
magán, plusz jelentése van. A kéziratok és személyes tárgyak mellett megcsodálhattuk Barabás Miklós akvarelljét Vörösmarty
Mihályról, rajzát a költőről és feleségéről, vagy
Orlai Petrics Soma illusztrációját, melyet a
Szép Ilonkához készített. Itt nézhettük meg a
Csongor és Tünde 1831-es kiadását, és Vörösmarty Mihály minden munkáját, amely a
Nemzeti Könyvtár sorozatban jelent meg.
Talán kevésbé ismert tény, hogy Vörösmarty a
Magyar Tudományos Akadémia egyik alapító
tagja volt, s e minőségében szerkesztette az
első helyesírási szabályzatot 1843-ban „A magyar szókötés főbb szabályai” címmel, sőt tankönyvet is írt 1848-ban: „Elemi magyar
nyelvtan a közép iskolák 8. osztálya számára”.
1849 után kevés költeményt írt, de ezek is remekművek, mint például A vén cigány. Ennek
a versének kézirata is látható a kiállításon.
Vörösmarty 1853-ban visszaköltözött Kápolnásnyékre feleségével, Csajághy Laurával és
gyermekükkel. 1855. november 19-én halt
meg a nemzet költője. Temetése néma tüntetéssé nőtt. A társadalom minden rétege megjelent a búcsúztatáson, „melynél méltóságteljesebbet, a közbánatnál fogva ünnepélyesebbet és meghatóbbat a főváros még nem látott”. Beszéd a sírnál nem hangzott el, mivel a
hatóságok a szöveg előzetes bemutatását kérték. A főváros népe, midőn a nemzet nagy költőjének „ily fényes végtiszteletet adott, egyszersmind ki akarta mutatni hazaﬁúi érzelmeit, hogy »megfogyva bár, de törve nem, él
nemzet e hazán«”.
Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár, kulturális antropológus

2015. november 23.
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Szvorák Katalin az elismerésekről, a művészet szerepéről, a népdalok tiszta világáról, a tündöklő szemekről és a fenyőfa görbén nőtt
ágáról.
Felsorolni is nehéz, hogy hány díjat kapott
gazdag pályája során. Óhatatlanul felmerül a kérdés, mit jelent Önnek az újabb elismerés a Pest Megye Díszpolgára cím?

Minden kitüntetést gondolatilag elraktározok,
így Pinc falu díszpolgársága a felvidéki otthont,
a palócságomat és az óvodanélküli szabadságot jelenti, Fülek díszpolgársága „a templomot
és az iskolát”, míg a mostani megyei díszpolgárság egy tágabban választott kárpát-medencei haza szívét és kiindulópontját.
Megyénk „epicentruma” nekem Pilisszentlászló, ahol élek, és Szentendre, ahol tanítok.
De lelkemnek nagyon kedves a teljes Pilis és a
Börzsöny minden hegyével, patakjával, madarával, gombájával, virágjával… A többi, majd
két tucatnyi díjat, elismerést, akárcsak a Kossuth-díjamat váratlan ajándéknak tekintem,
mert talán furcsa lesz, amit mondok, számomra mindig az alkotás öröme, a hallgatóság ﬁgyelő csendje, a dalok üzenete a
legfontosabb, hiszen a művészi élmények
adják a legnagyobb katarzist, főképp, ha maga
az ember is részt vesz ebben az alkotófolyamatban. A modern civilizációban élő ember
egyre nehezebben tudja megemészteni mindazt a hatalmas rázúduló információ-cunamit,
csak felületesen érzékeli a napi hírek drámaiságát, üzenetét, ami nap mint nap érint bennünket. Az érző ember egyre inkább
gépemberré válhat, illetve válik. A művészet
segíthet bennünket abban, hogy visszataláljunk emberi önmagunkhoz, hogy oldja a bennünk felgyülemlő feszültséget. De túl ezeken
a gondolatokon, az elismerések jólesnek az
embernek, ez egyfajta visszaigazolása annak,
hogy jó úton járok.

Tanárként nap mint nap ﬁatalokkal van
kapcsolatban. Hogyan látja, mennyire érzékenyek ők a magyar népzenére, milyen
igényük van erre a kultúrára? Miért fontos, hogy a ﬁatalok ismerjék és szeressék
népdalainkat?

Az előző gondolatsort folytatva, a gyermekek
a legnyitottabban érzékenyek minden szépre,
jóra. A népdalok világa egyszerű, tiszta,
őszinte, általános érvényű, közérthető, árnyalt
üzeneteket közvetítő világ, s ehhez társul a
több százéves tapasztalat. Ebben a zenei közegben a gyerekek otthonosan mozognak, hiszen az ő belső világuk is ilyen romlatlan,
őszinte. Arról nem is beszélve, hogy zenei
anyanyelvünk, amit kötelességünk megismerni és ápolni. Kodály szavaival: „Mit üzen
nekünk ez a zene? Azt, hogy addig élünk, míg
nem feledjük, kik vagyunk”. A zene képes relaxálni, kikapcsolni, lenyugtatni. A sokszor fáradt, túlterhelt gyerekeknek ez igazi lelki
gyógyír, azon túl, hogy remek önkifejező, önfejlesztő, közösségteremtő és nem utolsósorban örömszerző tevékenység is. Számos
egykori – már felnőtté érett – diákomtól kapok
csodás vallomásokat, leveleket, hogy mit is jelentettek nekik a velem eltöltött órák, amelyek

nemcsak éneklésből álltak, hanem egyfajta
lelki, önismereti együttlétek is voltak, hiszen
az emberi hang a legérzékenyebb hangszerünk. A dalolás egyfajta lelki kitárulkozás, ahol
felszínre kerülnek a lelki gátak, törések. Az
éneklés ezt is oldja, segíti. Tehát óriási a zene,
azon belül is a népdal szerepe.

Milyen céljai, tervei vannak a közeljövőben, és esetleg a távolabbi időszakra vonatkozóan?

Az ember élete derekán, élettapasztalatával
egyfajta bölcsességre tesz szert. Végiggondolja, mire is szeretné a hangsúly fektetni a továbbiakban, hiszen életünk mulandó, örülni
kell minden megélt napnak, s arra kell koncentrálnunk, ami valóban hasznos és örömteli.
A család számomra mindig előbbre való volt a
„karriernél”. Jelenleg a kis unokám tölti ki a
szabadidőm nagy részét, s annyi szeretet
áramlik közöttünk, s olyan energiabombát jelent nekem ez az értelmes, mindenre nyitott
csöpp lény, akin valóban lemérhető a játékos
mondókák, dalok jótékony hatása, a vele való
együttlét, a ráﬁgyelés, hogy magam is nagyon
komoly változáson megyek át. Előcsalogatta
belőlem a – mindig meglévő, de elfojtott –
gyermeki lényemet. Ennek a lelkesedésnek
tudható be, hogy ez évben négy lemezt jelentettem meg magánkiadásban, és ezt a lemezdömpinget folytatni fogom, hiszen további
unokákra kaptam ígéretet, így a következő
évek az unokák jegyében zajlanak! Szeretnék
nekik meselemezt készíteni, de lesz sanzon- és
verslemez is bizonyára. Sok minden kavarog,
érlelődik lelkemben, ki tudja, mit hoz ki belőle
a jövő, s a lehetőség…

Elégedett az életével? Elérte azt, amiről ﬁatalon álmodott, amit elképzelt?

Úgy gondolom, sokkal többet kaptam, mint reméltem. Már az is óriási ajándék, hogy megszülettem! Az ember ﬁatalon sok mindenről
álmodozik, de a korlátok sokszor visszarántják
a földre. Nekem talán abban volt szerencsém,

hogy mindig kis örömöknek éltem, s apró lépésekkel tettem meg az utam a remélt cél felé,
amiért mindig meg kellett küzdenem, de ez így
volt jó. Semmit sem kaptam ingyen. 37 év alatt
43 országban koncerteztem, 34 önálló tematikus lemezt készítettem, mégis gyakori takarásban, árnyékban, olykor félárnyékban
kerestem és élveztem a fényt. Mindig népmeseként terjedtem szájról szájra. Nem véletlen,
hogy egyesek szerint a dalaimban „vándorló
üzenet e tágabb hazában a vox humana küldetését vállaló mindenkori kisebbségek hitvallása”. Már többször megfogalmaztam, hogy
a rivaldánál, kitüntetéseknél, versenyeknél, tülekedésnél, pályakép-modell építésnél, önértékelésnél és ön-kiárusításnál nekem sokkal
fontosabb: a friss harmat, zsenge családom,
egy siheder fenyőfa görbén nőtt ága, búbos
kemencénk, a mosolygó kankalinok, tündöklő
szemek, barátaim és egy impresszionista naplemente.
Fortuna szekere egyébként ide-oda röptetett,
hogy megtaláljam életem értelmét a családon,
a daloláson és tanításon keresztül: szolgálni
és örömet, vigaszt, reményt nyújtani az embereknek.
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Előzmények

Az önkormányzat 2011ben kötött szerződést a
Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezetével a
húsz férőhelyes éjjeli menedékhely működtetésére. Ebben a Magyar
Vöröskereszt kötelezettséget vállalt, hogy 2012-ben
nappali melegedőt alakít
ki, amely kötelező önkormányzati feladat. A Vöröskereszt azonban ﬁnanszírozási nehézségek
miatt nem tudta megvalósítani ezt a tervet, sőt időközben az épület
műszaki állapota annyira leromlott, hogy veszélybe került a működtetés is. Az önkormányzat a szálló további működtetése és a nappali melegedő kialakítása érdekében tárgyalásokat folytatott a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal, a Gondozási Központtal és a Magyar Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezetével, végül a képviselő-testület úgy döntött, hogy
az éjjeli menedékhely és nappali melegedő működtetésével továbbra is
a Vöröskeresztet bízzák meg.

Funkcióváltás

A Szabadkai úti épületben történő funkcióváltás, vagyis a nappali melegedő kialakítása érdekében az önkormányzat több lehetőséget is
megvizsgált. A legjobb és leginkább költséghatékony megoldásnak a
meglévő épület belső átépítését találták. Ez azt jelenti, hogy a szálló
82,5 nm-es helyiségét megosztják, és kialakítanak egy 50 nm-es nappali melegedőt (20 fő részére), és egy 32,5 nm-es (10 fős) éjjeli menedékhelyet. A nappali melegedő a krízisidőszakban – novembertől
áprilisig – 10 fő számára szállást is biztosít. Az átalakítás költsége becslés alapján 4,2 millió Ft, amelyet a képviselői-testületi döntés értelmében elkülönítettek a költségvetésben.
Jelenleg az épület felújítása, funkcionális átalakítása zajlik a nappali melegedő kialakítása érdekében. Gerzsenyi István, a Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének elnöke lapunknak elmondta, hogy a működtetéshez
a kormányhivatal ad engedélyt a szakhatóságok egyetértése esetén. A
működtetéshez szükséges dokumentumokat – SZMSZ, házirend stb. –
folyamatosan készítik. Az elbírálás 1,5-3 hónapot vehet igénybe, reálisan tehát leghamarabb január közepén nyílhat meg a nappali melegedővel bővített szálló. A működtetés során az állami normatívára és az
önkormányzati támogatásra – évi 10 millió Ft – támaszkodnak.

Az intézmény vezetőjének felhívása

A hajléktalanokat ellátó intézmény az otthontalan emberek számára
nyújt éjjeli menedékhely-ellátást. Az éjszakai pihenésen, a tisztálkodáson, a mosáson és az ételmelegítésen túl a gondozottak segítséget kapnak hivatalos és szociális ügyeik intézésében, valamint mentálhigiénés
gondozásban is részesülnek. Az intézmény 17 óráról másnap reggel 7
óráig van nyitva, a hét minden napján. Minden szolgáltatásunk ingyenes a gondozottak részére.
A Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel együttműködve a hajléktalan
emberek és a környékbeli rászoruló lakosság részére minden kedden
és szombaton 19.30 órától élelmiszerosztást tartunk. A rászorulók esetenként ruhaadományban is részesülhetnek.
Az itt élők hétköznapjait számos program színesíti. Az intézményben
folyó szociális munka segítségével próbálunk változtatni szociális helyzetükön. 2014-ben négy ember költözött ki egy pályázatnak köszönhetően a szállóról albérletbe, illetve ketten lettek az Aradi Panzió állandó
lakói.
Az intézmény működését Önök tudják segíteni! Szívesen fogadunk étel-,
tisztítószer-, tisztálkodószer-, illetve ruhaadományokat. Főként ágyneműhuzatra, lepedőre, törölközőre, alsóneműre és zoknira lenne szükségünk. Ezeket az adományokat az intézményben, nyitvatartási időben
(17:00-07:00 között) tudjuk fogadni.
Dr. Flaskár Melinda
mb. intézményvezető, 06 70 933 8196

lakossági tájékoztató –
segítségnyújtás télen

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat arra kéri a lakosokat, hogy a téli idő beköszöntével jobban ﬁgyeljenek egymásra.
Arra kérnek mindenkit, hogy:
• Rendszeresen látogassák meg egyedül élő, idős, mozgásukban korlátozott közeli és távoli hozzátartozóikat, szomszédokat, ismerősöket.
• Érdeklődjenek arról, hogy van-e elegendő tüzelőjük, megfelelően működik-e a lakás fűtési rendszere. A kihűlés veszélye ugyanis nemcsak a
szabadtérben áll fenn, hanem belső térben is, ha tartósan 14 fok körüli
hőmérsékleten tartózkodunk.
• Az utcán fekvő embereket ne hagyják magukra!
• Kérdezzék meg egyedülálló, idős ismerőseiket, hogy napi tevékenységeikben a tél folyamán segítségre szorulnak-e.
• Segítsenek a hó eltakarításában síkosság-mentesítésben telken belül
és az utcafronton is.
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatos problémát észlelnek, kérik, hogy
jelezzék telephelyeiken, illetve a településen ügyeletet tartó munkatársuknál.
Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Szentendre tel. (26) 312-605, (26) 400-172
Budakalász tel. (26) 340-121

RENDőRSÉGI HíREK

Bűnmegelőzési felhívás!

A Szentendrei Rendőrkapitányság felhívja a lakosság ﬁgyelmét, hogy
illetékességi területén megjelentek csalást elkövető személyek, akik
ereszcsatorna felújítási és tisztításai munkákat ajánlanak. Elsősorban egyedül élő, idős embereket szemelnek ki maguknak, akiket „rábeszélnek” arra, hogy a házukon lévő ereszcsatorna nagyon rossz
állapotban van és mielőtt a sértett bármit is tehetne, a munkát gyorsan elvégzik, majd benyújtják a számlát. Gyorsak, határozottak, udvariasak, jellemző, hogy egyszerre sokan mennek, és sok esetben
nem magyar állampolgárok. A munka elvégzéséhez nincsen engedélyük, valamint számlát sem tudnak adni.

A rendőrség arra hívja fel a ﬁgyelmet, hogy kellő odaﬁgyeléssel, határozottsággal megelőzhető, hogy bárki csalás áldozatává váljon.
Ezért arra kérik azon személyeket, akik ilyen helyzetbe kerülnek,
hogy semmilyen papírt ne írjanak alá, jegyezzék fel az idegenek gépkocsijának rendszámát, kérjenek segítséget szomszédoktól, rokonaiktól, vagy hívják a rendőrséget!

Gázolt a HÉV

November 17-én reggel egy ﬁatal ﬁút gázolt el a HÉV Pomázon, a Magyar utcai gyalogos átjárótól 50 méterre. A HÉV vezetője, ahogy meglátta a ködből előtűnő ﬁatalt, azonnal vészfékezett és sípjelzést adott le,
de a gázolást már nem tudta elkerülni. A ﬁún fülhallgató volt, vélhetően ezért nem hallotta a sípot. A sérültet a pomázi önkéntes tűzoltók
és a szentendrei hivatásos tűzoltók a szerelvény első és második
kocsija közül emelték
ki. A mentők súlyos sérülésekkel szállították
kórházba. A baleset körülményeit szakértők
vizsgálják.
Forrás:
tuzoltosagpomaz.hu

2015. november 23.
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Megjelent a Szentendre Városi Rend

A városi közösségi együttélés szabályait gyűjti
össze és tárgyalja témákra bontva a most megjelent Szentendre Városi Rend című kiadvány.
A tájékoztató célja, hogy a városban élőket segítse a közösségi alkalmazkodásban, a szabályok betartásában.

A nyomtatott és digitális formában is elérhető színes füzet közérthető nyelvezettel, röviden mutatja
be Szentendre városi rendjét, az egyes tárgykörökre vonatkozó szabályokat. Az önkormányzattal
szemben a rend, az írott és íratlan szabályok betartatására a Párbeszéd Szentendréért konzultációsorozaton fogalmazódott meg jelentős lakossági
igény. Ennek nyomán született döntés egyfajta
„szentendrei házirend” megalkotására. A szabálygyűjtemény, mely a helyi önkormányzati határozatokon (és természetesen a vonatkozó törvényeken)
alapszik, egyben azok egyszerűsített kivonata, illetve rövid magyarázata.
A kiadványból egyebek mellett tájékozódni lehet a helyi parkolási szabályokról, az adózás
rendjéről, a hulladékgyűjtés és -szállítás szabályairól, az állattartás normáiról. Teljes részletességgel nem tartalmazza a szabálygyűjtemény a megfelelő helyi rendeleteket, azokat
részletesen továbbra is a közigazgatási portálon lehet megtalálni.
A Szentendre Városi Rend elérhető a város hivatalos honlapján, vagy nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatali portáján, a Városi Ügyfélszolgálaton és a SZEI-ben.

Pályázati felhívás

Szentendre Város önkormányzatának tulajdonában lévő kőhegyi ingatlanok pályázat
útján történő hasznosítására.
1. csoport

hrsz
1.csoport 0217/7
0217/8
9878
9880
9881
9882
9883
9885
9886
9888
9889
9890
9902
9903
9905
9923

9924

összesen

9925
9930
9932

besorolás
gyümölcsös
gyümölcsös
gyep (legelő)
gyep (legelő)
szántó
szántó
gyümölcsös
szántó
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyep (rét)
gyep (rét)
a-gyümölcsös
b-szőlő
a-gyümölcsös
b-szőlő
a-gyep
b-szőlő
gyep (legelő)
gyep (legelő)
gyep (legelő)

terület m2
2108
1708
5377
2129
3884
4219
3237
5967
453
2878
2791
5118
2618
3079
1666
2053
590
3935
1097
4179
2859
2496
2219
66.660

besorolás
gyümölcsös
gyümölcsös
gyümölcsös
gyep

terület m2
3564
5647
7930
2367
19.508

*Az Áfa mértéke jelenleg 0%

2. csoport

hrsz
2. csoport 9699
9715
9712

összesen

*Az Áfa mértéke jelenleg 0%

védettség
használati díj /hó pályázati biztosíték
Natura 2000 15.000 Ft + Áfa* 15.000 Ft
Natura 2000
Natura 2000
Natura 2000
Natura 2000
Natura 2000
Natura 2000
Natura 2000
Natura 2000
Natura 2000
Natura 2000
Natura 2000
Natura 2000
Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000
Natura 2000
Natura 2000
Natura 2000

védettség
használati díj /hó pályázati biztosíték
Natura 2000 5.000 Ft + Áfa*
10.000 Ft
Natura 2000

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába az I. csoport esetén december 10. 9 óra 00 percig, a 2. csoport esetén december 10. 10 óra 00 percig kell benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján vehető át, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal weboldalról tölthető le. Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Ha nem működik
a közlekedési lámpa
a 11-esen...
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Mint arról legutóbbi lapszámunkban írtzunk,
gyakori lakossági panasz, hogy a 11-es út kereszteződéseiben nem működnek a közlekedési lámpák. A városvezetés többszöri megkeresésére a Magyar Közút Nzrt. a közlekedési lámpák gyakori meghibásodásával
kapcsolatos fejleményekről levélben tájékoztatta az önkormányzatot.
Egy szerződött külső karbantartó cég folyamatosan dolgozik a probléma megszüntetésén. Az alapos vizsgálatok során megállapították, hogy a végleges megoldást a kint
lévő gépek cseréjével tudnák csak biztosítani.
A gépcserék beszerzését elindították, amelyek
jóváhagyás alatt vannak. Amennyiben ez megtörténik, a javítás még ebben az évben várható.
Arra kérik a szentendreieket, ha a város területén újra jelzőlámpa hibát tapasztalnának, a
gyorsabb ügyintézés érdekében az éjjel-nappal hívható ügyeleti szolgálatuknál, közvetlen
jelentsék be meghibásodást a 06-1/819-9260as telefonszámon. A jelzőlámpák pontos beazonosítását segíti, ha a csomópontokban kihelyezett kisméretű fehér alapú táblán szereplő azonosítószámot is megadják.
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átadták a Bárczi iskola felújított
sportpályáját

KULTÚRA

XXIX. évfolyam, 20. szám

A Rotary Club Szentendre gyűjtésének köszönhetően az idei tanévre megújult a Bárczi Gusztáv általános Iskola udvari sportpályája. 2015. november 11-én szikrázó napsütésben, ünnepélyes
keretek között adták át a létesítményt az iskolában a club elnöksége, a KlIK és az önkormányzat képviselői, valamint a diákok
és az iskola oktatói részvételével.

Mint azt Albert István, a Rotary Club Szentendre elnöke elmondta, közel
egyéves előkészítés és forrásgyűjtés után, július végén kezdődött el a
Kovács László utcai iskolában a sportpálya gumilapjainak cseréje, s a
nyár végére már elkészült a munka. A közel hárommilliós beruházáshoz több forrásból gyűlt össze a pénzügyi háttér: a club szervezésében
indított teniszverseny nevezési díjaiból befolyt összeghez társult a rendezvény szponzorától, az Erste Banktól kapott félmillió forint, a tavalyi
adventi gyűjtés adományai, a P’Art Moziban rendezett jótékonysági vetítés bevétele, a fenntartó, a KLIK egymillió forintos hozzájárulása, és
nem utolsósorban magánszemélyek és a lelkes szülők erőn felül gyűjtött hozzájárulásai.
A sportpálya felújítását végző helyi vállalkozó maximálisan magáénak
érezve a feladatot, nagy odaﬁgyeléssel, gyorsan és precízen végezte el
a munkákat.
A speciális nevelési igényű gyerekek fejlődéséhez elengedhetetlen a
sok mozgás, így a sportfelszerelések, a tornaterem, a sportpálya lényeges háttere oktatásuknak. A rendezvényen a gyerekek nagy örömmel vetették magukat a játékos cukorka-kereső és labdajátékokba
tanáraik és diáktársaik buzdítása mellett.
A Rotary Club Szentendre kiemelten fontosnak tartja a város tehetséges ﬁataljainak ösztönzésén túl a „hendikeppel” induló gyermekek és az
elesett vagy hátrányos helyzetbe került felnőttek támogatását. Programjukban négy éve indult útjára a „Bízz magadban” tanulmányi ösztöndíj reál és humán kategóriában. Idén nyáron az önkormányzat és a
Rotary közös támogatásával kapott új gépkocsit a Gondozási Központ,
ezen kívül rendszeresen támogatják „leves-jegyekkel” a helyi hajléktalanotthon lakóit, s fontos küldetésük még a speciális gondozást-oktatást
igénylő gyerekek támogatása is. Legközelebb a Bárczi iskola eszközbeszerzésére – például új projektor vásárlásához – keresnek forrásokat.
Gyerekek a gyerekekért címmel jótékonysági koncertet hirdettek meg
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékeinek részvételével az ‘Értelmi
Fogyatékos Gyermekek Oktatásáért, Neveléséért Alapítvány’ javára. A
koncert bevétele szintén a szentendrei Bárczi Gusztáv iskola diákjainak
javát szolgálja.

A Rotary Club Szentendre szokásos jótékonysági standjával november
28-tól találkozhatunk a Fő téren, az Advent Szentendrén programsorozat ideje alatt.

Szentendre és vidéke lakosainak kedvezményes jegyvásárlás:
Ülőjegy: 3600 Ft / állójegy: 2900 Ft
Kedvezményes jegyek rendelése: 0630/544-1873

Teljesárú jegyek kaphatók: Szentendre, IBUSZ Utazási Iroda, online: www.ticketportal.hu

2015. november 23.

JÓTÉKONYSÁG

Segítsük a beregszásziakat!
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Előző lapszámunkban már hírt adtunk arról, hogy a magyar kormány felhívására a szentendrei önkormányzat és Ivancsics Ilona
és Színtársai társulat is csatlakozott ahhoz a programhoz, melynek célja a kárpátaljai magyar közösségek segítése, a humanitárius katasztrófa elkerülése. Az önkormányzat jótékonysági
koncertet szervezett Beregszász-Bulcsú Református Egyházközség javára a Söndörgő együttes közreműködésével, a színtársulat pedig jótékonysági előadásokat szervez a Beregszászi Illyés
Gyula Színház támogatására. A részletekről Ivancsics Ilona színművészt kérdeztük.
• Miért tartotta fontosnak a programhoz való csatlakozást?

Édesanyám kárpátaljai születésű, ezért személyes kötődésem is van
hozzájuk. A beregszászi színház már tavaly is vendégszerepelt nálunk
Molnár Ferenc Üvegcipő című darabjával. Nagyon szeretjük, tiszteljük
és becsüljük ezeket a színészeket, mert ők ott, a határon túl missziót
teljesítenek azzal, hogy életben tartják a nyelvet. Ez nem kis dolog, és
ők ezt szívvel-lékekkel csinálják. Mi, mint színházi társulat, így tudunk
segíteni, és jó tudni azt is, hogy az adomány célba ér és jó helyre kerül.

• Mit lehet tudni az ottani körülményekről?

Sok magyar el sem tudja elképzelni, hogy milyen nehezen és nyomorultul élnek a kinti magyarok, ráadásul háborús helyzetben. Biztos vagyok benne, hogy ha többet tudnánk az ottani életkörülményekről,
többen segítenének. Viszonyításképpen: Kárpátalján ugyanazok az árak
vannak, mint nálunk, ehhez képest a művelődési ház vezetőjének 20
ezer Ft a ﬁzetése, a nyugdíjak 10 ezer Ft körül vannak. Jön a téli időszak, és ilyenkor mindig nagy kérdés, hogy miből tudják kiﬁzetni a közüzemi számlákat. Ők mindent megtesznek a túlélésért, és nem
panaszkodnak.

• Úgy tudom, négy előadás bevételével támogatják a beregszászi színházat...

Igen, ebből kettő már lement a Duna Palotában és Újpesten. Szentendrén november 27-én, pénteken 19 órakor és 28-án, szombaton 18
órakor mutatják be Szép Ernő Lila Ákác című darabját. Bízom benne,
hogy a négy előadás eredményeképpen 2-2,5 millió Ft-tal tudjuk támogatni a színházat. Ezúton is szeretném megköszönni a szentendrei
önkormányzat támogatását, hogy térítésmentesen biztosították számunkra a színháztermet, és 18 ember részére a szállást két éjszakára a
Vendégházban, illetve Margaritovics Milének, a Corner-Szerb Étterem
vezetőjének, hogy vendégül látta a társaság tagjait.

Biztatok mindenkit, hogy jöjjön el ezekre az előadásokra, mert mindenki támogatása számít, és 2600 Ft-ért színvonalas színházi előadásban lesz részük.

Jegyek elővételben kaphatók: Tourinform iroda (317-965), Pest Megyei
Könyvtár (310-222) és V8 Uszoda (300-207)

December 6-án nyit
a MikulásGyár Szentendrén

A tavalyi rendkívül sikeres karácsonyi adománygyűjtés után idén decemberben is
hivatalos MikulásGyár-gyűjtőpontként működik a Castrum Center, ahol egészen
karácsonyig várják az ajándéknak szánt felajánlásokat. A szentendrei gyűjtőpont
ünnepi megnyitóját december 6-án, vasárnap 10-12 óra között rendezik meg,
ahol közéleti személyiségekkel, a Welldance táncos műsorával és a gyerekek számára meglepetésként igazi Mikulással várják az érdeklődőket és az első adományokat. A rendezvényt Gyürk Dorottya, Szentendre kulturális alpolgármestere
nyitja meg.
A jótékonysági akció célja idén is a mélyszegénységben élő nagycsaládok segítése
városunkban és környékén a helyi Vöröskereszt és a Magyar Posta közreműködésével, akik gondoskodnak a felajánlások szétosztásáról.

A Paprikabíró utca 21-23. szám alatt december 20-ig, hétköznapokon 7.30-tól
este 20.30-ig várják a rászorulóknak szánt adományokat, elsősorban tartós élelmiszert (tésztát, konzervet, olajat, cukrot, sót, lisztet, tisztító- és tisztálkodási
szereket, jó minőségű ruhákat, takarót, játékot, könyvet, édességet).

Varázsoljunk mosolyt együtt idén is több ezer nélkülöző gyermek és felnőtt arcára karácsony estéjén!
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ADVENTI VáSáR
a Dumtsa Jenő utcában

XXIX. évfolyam, 20. szám

PROGRAMOK

November 28-tól december 24-ig

A korábbi évekhez hasonlóan az idei Adventi
vásár helyszíne a sétálóutcává alakított
Dumtsa Jenő utca, ahol idén is iparművészeti, kézműves és helyi termékekből lehet majd
válogatni az elmaradhatatlan téli gasztronómiai ﬁnomságok mellett. Reméljük, a szentendreiek és az idelátogatók turisták egyaránt
találnak majd a termékek között olyan értések
ajándékokat, melyek nagy-nagy örömet okoznak a megajándékozottak számára.

ADVENTI PRoGRAMoK
November 28. szombat

November 28. 10:00-13:00, Kívánságok tere
ASzFAlTVáSáR GyEREKEKNEK
Az ART6 Szalon aszfaltvásárt szervez a gyerekeknek, akik a program keretében elhozhatják megunt, de jó állapotban lévő játékaikat

November 28. 10:00, DMH (Dunakorzó 11/A.)
INTERAKTíV JáTÉK KERTÉSz KATáVAl ÉS A
SzENTENDREI GyERMEKSzíNHáz ÉS KREATíV
SzíNHázI STÚDIÓVAl

November 28. 10:00-16:00, Skanzen
(Sztaravodai út)
ADVENTI HÉTVÉGE A SKANzENBEN

November 28. V8 (Kálvária út 16.)
CSAláDI NAP ÉS GARázSVáSáR

November 28. 11:00-13:00, DMH
(Dunakorzó 11/A.)
ADVENTI BÜTyKÖlDE

November 28. 16:00, Evangélikus templom (Apor
híd)
ANGyAlI ÜDVÖzlET
Az Evangélikus és a Református óvoda óvónőinek
és óvodásainak játéka

November 28. 17:00 Református Gimnázium
(Áprily tér 5.)
lEVENTE GálA
A Levente Alapítvány adventi programja
Szotyori Nagy Gábor orgonaművész hangversenye,
adventi vásár

November 28. 21:00, DMH (Dunakorzó 11/A.)
ElEVENKERT – ElEVENSzoMBAT
Lions of Suburbia koncert, Kettő kettő tánczenekar
koncert, JD Littlehead
November 28., Rotary-ház
Forralt bort kínálnak a Rotary tagjai hagyományos
JÓTÉKoNySáGI GyűJTÉSükön a Bárczi iskola és
egy szentendrei diák támogatására

November 29. vasárnap

November 29. 10:00-16:00, Skanzen
(Sztaravodai út)
ADVENTI HÉTVÉGE A SKANzENBEN

29. 10:00, Református templom (Rákóczi út 14.)
zENÉS ISTENTISzTElET
November 29. 17:00, Fő tér
ADVENTI GyERTyAGyÚJTáS

November 29., Rotary-ház
JÓTÉKoNySáGI GyűJTÉS a Bárczi iskola és egy
szentendrei diák támogatására

December 6. 10:00, Református Gimnázium
(Áprily tér 5.)
oRGoNAzENÉS ISTENTISzTElET

December 1. 19:30, DMH Barlang (Dunakorzó
11/A.)
ADVENTI JAzz KluB – BoRBÉly MűHEly
Vendég: Gadó Gábor – gitár

December 6. 17:00, Fő tér
ADVENTI GyERTyAGyÚJTáS

December 1. kedd

December 2. szerda

December 2. 10:00, Vujicsics Tihamér Zeneiskola
(Dunakorzó 16.)
MuzSIKáS MIKuláS A zENEBÖlCSIBEN
December 2. 10:00, Virágoskert Családi Napközi
(Dózsa Gy. út 10.)
ADVENTI KÉzMűVESKEDÉS
December 2. 18:00 Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.)
zSíRoS KENyÉR EXTRáKKAl – FáBIáN JANKA
íRÓNő
December 5. szombat

December 5. V8 (Kálvária út 16.)
JÓTÉKoNySáGI KoNCERT
Fellép: Schwartz Dávid

December 5-6. V8 (Kálvária út 16.)
V8 KuPA

December 5. 10:00-16:00, Skanzen
(Sztaravodai út)
KÉSzÜlőDÉS A KARáCSoNyRA, TAlálKozáS
A MIKuláSSAl

December 5. 10:00-14:00 Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.)
KARáCSoNyI SzÖSzMÖTÖlő A KÖNyVTáRBAN
December 5. 16:00, Fő tér
PáSzToRJáTÉK

December 5. 18:00, Kecskés Együttes próbaterme
(Dumtsa J.u.7-Ignatovity u. 2. sarok.)
MIKuláSI ÉS ADVENTI zENE
December 5., Rotary-ház
JÓTÉKoNySáGI GyűJTÉS a Bárczi Iskola és egy
szentendrei diák támogatására

December 6. vasárnap

December 6. 10:00-16:00, Skanzen
(Sztaravodai út)
KÉSzÜlőDÉS A KARáCSoNyRA, TAlálKozáS A
MIKuláSSAl

December 6. 11.00
JÓTÉKoNySáGI FuTÓVERSENy
a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesülettel

December 6., Rotary-ház
JÓTÉKoNySáGI GyűJTÉS a Bárczi iskola és egy
szentendrei diák támogatására

December 8. kedd

December 8. 10:00-19:00, Aranykor Központ I.
emeleti tantermek (Dunakorzó 18.)
KARáCSoNyI KÖNyVVáSáR

December 8. 18:00-20:00, PMK (Pátriárka u. 7.)
A SzENTENDREI-SzIGET TáJTÖRTÉNETE
Könyvbemutató
December 9. szerda

December 9. 10:00, Vujicsics Tihamér Zeneiskola
(Duna korzó 16.)
ANGyAlVáRÓ zENEBÖlCSI

December 9. 10:00, Virágoskert Családi Napközi
(Dózsa Gy. út 10.)
ADVENTI KÉzMűVESKEDÉS
December 11. péntek

December 11. 16:00, Péter-Pál templom (Kucsera
Ferenc u. 1.)
KÓRuSVESPERáS
December 12. szombat

December 12. 10:00-16:00, Skanzen
(Sztaravodai út)
BETlEHEMES HÉTVÉGE A SKANzENBEN

December 12., V8 (Kálvária út 16.)
A FuSzulyKA SzíNJáTSzÓ KÖR FEllÉPÉSE

December 12. 16:00, Fő tér
A Bimbó utcai óvoda óvónőinek és óvodásainak játéka MENJÜNK MI IS BETlEHEMBE címmel. Vonulás az Evangélikus templomtól a Fő térig, énekelve

December 12. 16:00-19:00, Bajcsy-Zs. u. 3.
(központi konyha)
DuNAKANyARI NőSzIRoM EGyÜTTES KARáCSoNyI DÉluTáNJA

2015. november 23.

December 12. 18:00, Kecskés Együttes próbaterme
(Dumtsa J. u. 7. - Ignatovity u. 2. sarok)
A SzENTENDREI DAlMáToK ADVENTI
ÉS KARáCSoNyI ÉNEKEI

December 12., Rotary-ház
JÓTÉKoNySáGI GyűJTÉS a Bárczi iskola és egy
szentendrei diák támogatására

December 12. 11:00
A zENEISKolA TANáRAINAK ÉS NÖVENDÉKEINEK
KoNCERTJE

December 12. 15:30
PISMáNyI GyERTyAGyÚJTáS
Helyszín: pismányi játszótér
Mindenki vigyen magával egy feldíszített üvegbe
zárt mécsest és egy kis sütit
December 13. vasárnap

December 13. 10:00-16:00, Skanzen
(Sztaravodai út)
BETlEHEMES HÉTVÉGE A SKANzENBEN

December 13. 10:00, Református templom
(Rákóczi u. 14.)
ADVENTI zENÉS ISTENTISzTElET

December 13. vasárnap, 10:00 – 20:00, P’Art Mozi
(Duna-korzó 18.)
MozIBAzáR

December 13. 11:00-14:00, Bajcsy-Zs. u. 3.
(központi konyha)
KRuMPlIEBÉD
December 13. 15:00-18:00
ADVENTI MűTEREMSÖPRÉS

December 13. 15:30, Református Gimnázium
(Áprily tér 5.)
ADVENTI ÖKuMENIKuS KÓRuSTAlálKozÓ

December 13. 16:00, Fő tér
SKANzENI MESEKÖNyV-BEMuTATÓ

December 13. 17:00, Fő tér
ADVENTI GyERTyAGyÚJTáS

December 13. 18:00, Pest Megyei Könyvtár
színházterme (Pátriárka u.7.)
FAluSI SzíNEK
A Szentendre Táncegyüttes új táncjátéka

December 13., Adventi vásár
SzENTENDREI NőI SzAloN
Jótékonysági gyűjtés nehéz sorsú gyerekeknek

December 13., Rotary-ház
JÓTÉKoNySáGI GyűJTÉS a Bárczi iskola és egy
szentendrei diák támogatására
December 15. kedd

December 15.17:00, P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
MűGyűJTőK ÉS MECÉNáSoK
Török Katalin beszélgetés-sorozata
December 15. 19:00, Pest Megyei Könyvtár
színházterme (Pátriárka u.7.)
CSEVEJ KARáCSoNy – ÜNNEPI JÓTÉKoNySáGI
GálA
December 17. csütörtök

December 17. 18:30, P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
STAR WARSTÓl SCHINDlERIG – JoHN WIllIAMS
GálAKoNCERT (90’)
Színes, amerikai, feliratos koncertfilm
December 18. péntek

December 18. 18:30, P’Art Mozi (Dunakorzó 18)

PRGRAMOK

A MűVÉSzET TEMPloMAI IV/1 – uFFIzI KÉPTáR
(90’)
Utazás a reneszánsz szívébe

December 18. 18:00, Református templom (Rákóczi út 14.)
SzENTENDREI REFoRMáTuS ÓVoDA KARáCSoNyI MűSoRA

December 18. 21:00, Elevenkert (Duna korzó
11/A.)
ElEVENPÉNTEK: Moha koncert, DJ ASSOCIATION:
Nan-D & Bernáthy Zsiga
December 19. szombat

December 19. 10:00, DMH Barlang (Dunakorzó
11/A.)
KÉTToJáS TáRSulAT: AJáNDÉKoK ÉJSzAKáJA

December 19. 10:00-18:00, Ferenczy Múzeum
(Kossuth Lajos u.5.)
KoMP
Kortárs képző- és iparművészeti alkotások vására a
karácsony jegyében

December 19. 11:00, DMH (Duna-korzó 11/A.)
KARáCSoNyI BÜTyKÖlDE

December 19. 16:00, Fő tér
„AluDJ El MAGzAToM…” a Szent András óvoda
és a Szivárvány óvoda óvónőinek és óvodásainak
játéka a Fő téren

December 19. 17:00, P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
A MűVÉSzET TEMPloMAI IV/1 – uFFIzI KÉPTáR
(90’)

December 19. 18:00, Kecskés Együttes próbaterme
(Dumtsa J. u. 7. - Ignatovity u. 2. sarok)
MAGyAR KARáCSoNy
December 19. 18:00, Református templom
(Rákóczi u.14.)
GyERMEKEK KARáCSoNyA

December 19., Rotary-ház
JÓTÉKoNySáGI GyűJTÉS a Bárczi iskola és egy
szentendrei diák támogatására
December 20. vasárnap

December 20. 10:00, Református templom
(Rákóczi u. 14.)
ADVENTI zENÉS ISTENTISzTElET
December 20. 17:00, Fő tér
ADVENTI GyERTyAGyÚJTáS

December 20. 18:00, Pest Megyei Könyvtár
színházterme (Pátriárka u. 7.)
KARáCSoNyI MuSICAl GálA
Közreműködnek a szentendrei Broadway Musical
Stúdió tagjai
December 20. 18:30, P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
A MűVÉSzET TEMPloMAI IV/1 – uFFIzI KÉPTáR
(90’)

December 20. 19:30, Péter-Pál templom (Kucsera
F. u. 1.)
ADVENTI HANGVERSENy
Közreműködik: a Musica Beata Kórus és az Új
Szentendrei Kamarazenekar

December 20. Városháza
EGyÜTT A GyERMEKEKÉRT
„Jótékonysági előadást” szervezünk a Városházán
a 164 leghátrányosabb helyzetű gyermek számára
December 20., Rotary-ház
JÓTÉKoNySáGI GyűJTÉS a Bárczi iskola és egy
szentendrei diák támogatására

December 23. szerda
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December 23. 17:00, Dalmát Szamár Bisztró előtt
(Kmetty tér)
SzAMáRHEGyI BETlEHEMES
December 26. szombat

December 26. 17.30, P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
DIÓTÖRő
A londoni Royal Opera House balett előadása ﬁlmen (120’ + 15 ’ egy szünettel)
December 27. vasárnap

December 27. 18:30, P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
STAR WARSTÓl SCHINDlERIG – JoHN WIllIAMS
GálAKoNCERT (90’)
Színes, amerikai, feliratos koncertfilm

December 27. 17.00, P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
HáRoM TENoR KARáCSoNyI KoNCERT, BÉCS
1999 (85’)
A koncertfilm a legmodernebb technikával felújítva látható
December 28. hétfő

December 28. 18:00, PMK színházterme (Pátriárka
u. 7.)
ÖlJ CSAK MEG lElKEM (Ivancsics Ilona és Színtársai)

December 28. 18:30, P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
HáRoM TENoR KARáCSoNyI KoNCERT, BÉCS
1999 (85’)
Koncertfilm
December 29. szerda

December 29. 18:00, PMK színházterme
(Pátriárka u. 7.)
SzERETETTEl
Szvorák Katalin és Kudlik Júlia estje

December 29. 17:30, P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
DIÓTÖRő
A londoni Royal Opera House balett előadása ﬁlmen (120’ + 15’ egy szünettel)
December 30. szerda

December 30. 18:00, PMK színházterme
(Pátriárka u. 7.)
KRÚDy oRFEuM
Zenés békebeli évbúcsúztató pezsgővel és pralinéval

December 30. 21:00, Elevenkert (Dunakorzó
11/A.)
ElEVENSzoMBAT: Sajnosbatár koncert,
VHK koncert)
December 31. csütörtök

December 31. 23:00, Fő tér
„CSAVARD FEl A Fő TERET”
BRAINS KoNCERT ÉS uTCABál

December 31. V8 uszoda (Kálvária út 16.)
SzIlVESzTERI WEllNESS PARTy
Január 2. szombat

Január 2. 18:00, P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
PAVARoTTI ÉS BARáTAI (70’)
Koncertfilm világsztárokkal
Január 3. vasárnap

Január 3. 18:30, P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
PAVARoTTI ÉS BARáTAI (70’)
Koncertfilm világsztárokkal

Január 3. 19.00, Városháza díszterme
ÚJÉVI KoNCERT
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Jótékonysági Gálaest

KULTÚRA

XXIX. évfolyam, 20. szám

Jótékonysági Gálaestet ad a The Voice-ból ismert Schwartz
Dávid, növendékeivel karöltve, mely a Budai Gyermekkórház Epilepszia Centrumát hivatott támogatni. A tavaly megrendezett Hangot Adunk sorozat második szériája lesz az
egész estés koncert, melynek ismételten a szentendrei V8
Uszoda és Szabadidőközpont konferenciaterme ad otthont,
december 5-én 18 órától. Az esten fellép Eszes Viktória, Széles Iza, valamint az Éjjel nappal Budapest sztárja, Polyák Rita
énekesnő is.
A jegyek elővételben kaphatók az SD Énekiskolában a Holdas
Udvarban (Kossuth Lajos utca 17-19.)
Belépőjegyek: 2000 Ft
Támogatói jegyek: 1500 Ft

Hanuka-ünnepség

A Magyar-Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület
szeretettel hívja az érdeklődőket az egyesület hagyományos hanuka-ünnepségére, amelyet idén december
13-án, vasárnap 16 órakor tartanak a Dumtsa Jenő utcai
Művész étteremben. A hanuka-ünnepségen vendégük
lesz Köves Slomó, az óbudai zsinagóga rabbija, aki az
ünnep hagyományait eleveníti fel. A gyertyagyújtásnál
számítanak a jelenlévőkre, különösen a gyerekekre. Az
ünnepségen fellép a Lauder Javne Iskola zenei tagozatának Z’mirim Klezmer Együttese.

Hanuka, a fény és a felszentelés ünnepe

Hanuka a zsidóság nyolcnapos téli ünnepe, amelyen a
zsidóság a hellén hódítók ellen i.e. 164-ben, Júda Makkabi vezetésével aratott győzelemre és a jeruzsálemi
templom újraavatására emlékezik. Az ünnep átvitt értelemben a fény győzelme a sötétség felett. Hanuka alkalmával a családokban megajándékozzák a
gyerekeket, esténként pedig ﬁnom ételek, csemegék
fogyasztása közepette emlékeznek meg az ókori eseményekről.

Ajándékozzon FoTÓTANFolyAMoT karácsonyra!

Kezdő avagy némi ismeretekkel már rendelkező érdeklődők számára 25 órás fotótanfolyam indul 2016. január első hetében Szentendrén, a P’Art Moziban, Szabó Barnabás Pulitzer-emlékdíjas és Balogh Rudolf-díjas fotográfus vezetésével.

Hivatásomat gyakorló fotóriporter és fotóművészként napi szinten alkalmazom és fejlesztem. A hosszú évek alatt megszerzett tudást és tapasztalatot szeretném átadni
azoknak, akik a fotográﬁa elméletét egy rendszerezett, áttekinthető struktúrába szeretnék látni. Erre a biztos alapra építkezve fejleszthetik magukat, megtalálva saját kreatív
arculatukat. Együttműködésünkkel – ebben a kísérletező időszakban – az elmélet és az
erre épülő gyakorlat biztos eredményt hoz, így a gondolat a megszerzett tudással
együtt képpé formálódhat.
Részletek: http://www.silverpress.hu/szabo_barnabas_fototanfolyama/

Ízelítő a tematikából: a fotográﬁa történeti áttekintése, a fényképezőgép működése és
egy kis ﬁzika, analóg és digitális technika, képkompozíció, fotográﬁai műfajok: riport,
portré, sport, természet, illusztráció, képfeldolgozás, napjaink fotóművészete.
A tanfolyam 12 óra elméleti és 13 óra gyakorlati foglalkozásból áll.
Szentendre, P’Art Mozi (Dunakorzó 18.)
pénteki napokon, 18-20 óráig
2016. január 8, 15, 22, 29, valamint február 5. és 12.
Szombati napokon és egy alkalommal vasárnap
1. 2016.01.10. 9-12 óráig
2. 2016.01.16. 14-17 óráig
3. 2016.01.23. 15-18 óráig
4. 2016.02.06. 9-13 óráig
A tanfolyam díja: 45 000 Ft
Jelentkezés és bővebb információ:
Szabó Barnabás +3630 942-3592
www.silverpress.hu • szabo@silverpress.hu

2015. november 23.

Harmónia

KULTÚRA

Díjat nyert a Szellemi Kulturális
Örökség honlapja

A MAOE KIÁLLÍTÁSA A MŰVÉSZETMALOMBAN

A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 2015-ben negyedszer
rendez „szalon jellegű” tematikus kiállítást tagjai számára, ez alkalommal Harmónia címmel. Az elmúlt években a jelentkezők száma fokozatosan növekedett. 2012-ben a Valóság és Illúzió című kiállítás 215 alkotó
részvételével indult. 2013-ban a Négy Elem – Víz alatti tárlat alkalmával már 420-an jelentkeztek. 2014-ben a Labirintus című kiállításra 620an küldték el alkotásaikat, s 2015-ben a Harmónia című kiállítás
felhívására 830 művész jelentkezett.
A tárlaton a vizuális művészet legtöbb területe képviselteti magát. Képzőés iparművészek, fotóművészek és belsőépítészek alkotásai jelenítik meg
a kortárs magyar művészet sokoldalú kínálatát. Amint azt a legtöbb nagyszabású csoportos kiállítás esetében tapasztalhattuk, korunk vizuális művészetét a stílus és a technika sokszínűsége, a kontextusok, stílusidézetek
szabad keveredése jellemzi. Ezeknek a kiállításoknak szalon jellegüknél
fogva az a célja, hogy az épp aktuális művészeti megnyilatkozásokat dokumentálja. A beadott munkák zsűrizettek és a MAOE szakmai elismeréseket is ad az arra érdemes alkotóknak.
A december elején nyíló kiállítást egy különleges művészeti projekt kíséri. A V8 Városi uszoda épületén elhelyezett monumentális, 500 nmes építészeti installáció 11 művész 6x6 m-es felnagyított művével
reprezentálja a Harmónia kiállítást. Ezzel az idei bemutató térben és
időben kiterjeszti hatását, és a MűvészetMalomból Szentendre városába is kilép.
A kiállításhoz kapcsolódik a Harmónia-Tér-Kép, amely az anyagot összefoglaló monumentális 3D-s katalógusként is felfogható. Összegzi és reprezentálja az eredeti művekből rendezett kiállítást. A kiállított műveket
és az alkotók portréját egy 15x15 cm-es négyzetlap két oldala
dokumentálja, 1x1,8x12 m-es installációs rendszerben. A Harmónia-TérKép minden kockáján egy-egy mű részlete látható, amely mobilizálható,
más kontextusba helyezhető, lehetőséget adva a nézőnek és a művészeknek, hogy a részletből felismerjék a mű alkotóját. A 15x15 cm-es
képek variálhatóságával a Harmónia-Tér-Kép folyamatosan változtatható.
Ily módon a kiállítás a látogatókat interaktív szerepvállalásra ösztönzi, s
miközben bevonja őket az alkotás folyamatába, a vizuális művészeti élmény mellett a felismerés, a szellemi élmény örömét is kínálja.
A MAOE a magyar művészeti élet egyik meghatározó szervezeteként
művészet-elméleti kérdések újragondolására, aktuális kérdések felvetésére is vállalkozik. A kiállítás címe így egyben jelkép is, a kiállítás pedig
lehetőség arra, hogy diszharmonikus világunkban újra visszataláljunk a
címmel jelzett megbékéléshez.
A kiállítást december 5-én 15.00 órakor megnyitja: Baán László, a Nemzeti Galéria főigazgatója, köszöntőt mond: Gulyás Gábor a Ferenczy múzeum igazgatója és Verseghi-Nagy Miklós polgármester. A kiállítás
megtekinthető: 2016. február 5-ig
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Az ’eFestival 2015’ pályázatán Kultúra/Mindennapok/eHealth kategóriában 3. helyezést ért el a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának honlapja, a szellemiorokseg.hu. A verseny célja arra ösztönözni az alkotókat, hogy
minél színvonalasabb, minőségi digitális tartalmat állítsanak elő és
szolgáltassanak a hazai és külföldi felhasználóknak.
A Skanzen fenntartásában működő Szellemi Kulturális Örökség
honlap 2014-ben újult meg mind arculati, mind pedig tartalmi
szempontból. A Visualia Kreatív Ügynökség és a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósága munkatársainak
aktív együttműködése révén a honlap szolgáltatja ma mindazt a
hátteret és információt, amely az UNESCO 2003-ban létrejött egyezményének magyarországi végrehajtásával kapcsolatban rendelkezésre áll. A honlap mind a szakemberek és a téma iránt érdeklődők,
mind az érintett közösségek számára fontos ismereteket és hasznos dokumentumokat nyújt. A méltatás során kiemelték a honlap
gazdag video- és fotótartalmát, valamint a magyar nyelven megtalálható UNESCO Reprezentatív listát.
A honlap elérhetősége : http://www.szellemiorokseg.hu/

Nemzetközi elismerés a Skanzen
számítógépes játékának

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum a CANEPAL program keretében létrehozott számítógépes játékért nyerte el idén az AVICOM Nemzetközi Múzeumi és Kulturális Örökségi Audiovizuális
Fesztiváljának (FIAMP) ezüst fokozatú díját.

A díjat hagyományosan az innovatív, újszerű technológiák alkalmazásában élen járó múzeumoknak adományozzák. A game-based
learning elvei mentén kialakított játék, amely a „Bárányok nem hallgatnak” című nemzetközi kiállításhoz készült, játszva tanít: az európai juhtartás örökségével ismerteti meg az iskolás korosztályt. A
játék tartalmi összeállítását Dr. Sári Zsolt és Faár Tamara, technikai
és graﬁkai fejlesztését Vasvári Balázs, Sirály Dóra és Samu Bence
készítették. A játék elérhető a múzeum honlapjáról, és letölthető a
nagyobb app store-okban.

125 esztendős a Szent András iskola

Kedves Szentendreiek! Kedves Régi Kollégáink, Tanítványaink! Kedves Barátaink!

Iskolánk az idén ünnepli fennállásának 125. évfordulóját. A méltó ünnepléshez
kérjük, hogy juttassák el hozzánk régi fotóikat, emlékeiket, kedves történetüket
az iskoláról, a diákévekről!
Iskolánk címe: Szent András Katolikus Általános Iskola, Szentendre, BajcsyZsilinszky u. 4. E-mail cím: szentandrasisk@gmail.com
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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

December 5. 15.00 óra
HARMÓNIA
A Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesülete tagjainak kiállítása
A kiállítást megnyitja: Baán László, a
Nemzeti Galéria főigazgatója, köszöntőt mond: Gulyás Gábor a Ferenczy múzeum igazgatója és
Verseghi-Nagy Miklós polgármester. A kiállítás kurátorai: dr. Udvardy Ildikó
művészettörténész-graﬁkus és Sárkány Győző graﬁkus.
A kiállítás megtekinthető: 2016.
február 5-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

November 25. szerda 17.00
SzENIoR SzERDA
A Flow/Áramlat című fotókiállításban
A képanyagot bemutatja Darnyai
Katalin fotográfus és Kopin Kati kurátor
Belépődíj: 750 Ft

November 27. péntek 20.00
SlAM PoETRy
FloW A RAPBEN ÉS A SlAM
PoETRyBEN
A Flow/Áramlat című fotókiállításban
MC. DJ. Prof. Dr. DLA Kaska marginális esztétika és mitikai antropológia kutató workshopja
Belépődíj: 750 Ft
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.
November 28. - január 31.
MÉZESBÁB-TÁR
Időszaki kiállítás a mézeskalácsos és
gyertyaöntő mesterségről

PROGRAMOK
NYITOTT MŰTEREM
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

MH Altiszti Akadémia Művelődési
Központ
Dózsa György út 12-14.
NoVEMBER A SKANDINáV
FElFÖlDÖN
Puskás László Pál fotóművész kiállítása

Előadás

Petőﬁ Kulturális
és Hagyományőrző Egyesület
Stéger köz
November 27. péntek 18.00
A MAGyARoK FElJÖVETElE
Deák István előadása
December 4. péntek 18.00
Az 1990 ÉVI TAXISBloKáD
HáTTERE
Dr. Szekér Nóra történész előadása)
December 11. péntek 18.00
A MAGyAR ÉS A SzENTENDREI
CSERKÉSzET TÖRTÉNETE
Vitéz Kiss Imre, a Szent Korona Szövetség elnökének előadása
December 18. péntek 18.00
„EMÉSzTő Tűz VAN ElőTTE, S KÖRÜlÖTTE ERőS FoRGÓSzÉl”
Miklósvölgyi János festő vetítettképes könyvbemutató előadása az
ószövetségi istenképről
KOLPING AKADÉMIA
Török köz, bejárat a Péter-Pál utca
felől
December 11. péntek 16.00
KolPING KARáCSoNyI ÜNNEPSÉG
Kisiskolások karácsonyi műsora, karácsonyi elmélkedés, kötetlen baráti beszélgetés
SZENTENDRE SZALON
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
November 26. csütörtök 18.00
HElyI TElEVízIÓK ÉS A TV SzENTENDRE MűKÖDÉSE
Vendég: Nagy Judit felelős szerkesztő
December 10. csütörtök 18.00
A FulBRIGHT PRoGRAM MAGyARoRSzáGoN
Brückner Huba előadása
MH ALTISZTI AKADÉMIA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Dózsa György út 12-14..

November 26. csütörtök 18.00
Hadtörténeti esték
A HAzáÉRT – FINNEKKEl ÉS uKRáNoKKAl A SzoVJET EllEN (19391945)
Dr. Ravasz István honvéd alezredes,
hadtörténész előadása

zene

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 23. hétfő
16.00 MATÚZ GERGELY FUVOLAKONCERTJE
19.00 EGY CSÉSZE TEA KUKORELLY
ENDRÉVEL – Vendége: Keresztury
Tibor író
17.15 AZ ÉHEZŐK VIADALA - A KIVÁLASZTOTT BEFEJEZŐ RÉSZ
(157’)(16E)
20.00 APÁK ÉS LÁNYAIK (116’)(16) –
f: Amanda Seyfried, Aaron Paul és
Russel Crowe

november 24. kedd
CINEMA NORD FILMHÉT november
30-ig
17.00 MŰGYŰJTŐK ÉS MECÉNÁSOK
–Török Katalin beszélgetéssorozata
18.30 KOSOK (93’)(16) A ﬁlm előtt
bevezetőt mond: Tanner Gábor ﬁlmesztéta
20.10 MÁSODIK ESÉLY (102’)(16)
november 25. szerda
18.00 EISENSTEIN MEXIKÓBAN
(105’)(18)
19.50 EGY GALAMB LEÜLT EGY
ÁGRA (101’)(16)
17.15 CSENDES SZÍV (97’)(16)
19.00 A MINDENSÉG ELMÉLETE
(123’)(12)
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november 27. péntek
17.00 HÓKIRÁLYNŐ (80’)(12)
18.30 FÚSI (94’)(16)
20.10 FÁCÁNGYILKOSOK (119’)(18)

november 28. szombat
16.00 A TENGER DALA (93’)(6)
17.40 A MINDENSÉG ELMÉLETE
(123’)(12)
19.50 007 SPECTRE: A FANTOM
VISSZATÉR (150’)(16)(2D)
– f: Daniel Craig és Monica Bellucci

november 29. vasárnap
15.00 A TENGER DALA (93’)(6)
16.40 SZELEBURDI SVÉD CSALÁD
NYARAL (90’)(12)
18.15 A MEGLEPETÉS (102’)(12) – A
történet egy különc milliomosról
szól…
20.05 CSENDES SZÍV (97’)(16)

november 30. hétfő
18.30 LEGÚJABB TESTAMENTUM
(113’)(12)
20.15 CSODAPIRULA (114’)(16)

december 1. kedd
18.30 VÍKEND (100’)(16) LÉLEKMOZI
SOROZAT – DunaP’Art Filmklub
20.15 A TENGERNÉL (123’)(16) Angelina Jolie és Brad Pitt egy romantikus drámában

december 2. szerda
16.30 A TENGERNÉL (123’)(16) Angelina Jolie és Brad Pitt egy romantikus drámában
18.40 SAUL FIA (107’)(12)(2D)
20.30 ANYÁM ÉS MÁS FUTÓBOLONDOK A CSALÁDBÓL (108’)(12) – Fekete Ibolya ﬁlmje

december 3. csütörtök
16.30 DINÓ TESO (90’)(6E)
18.05 A TENGERNÉL (123’)(16) Angelina Jolie és Brad Pitt egy romantikus drámában
20.15 A SZÜFRAZSETT (106’)(12) – f:
Carey Mulligan, Meryl Streep, Helena Bonham Carter

december 4. péntek
15.00 A KIS HERCEG (106’)(6)(2D) –
a csodás mese nyomán
16.50 DINÓ TESO (90’)(6E)
18.25 A SZÜFRAZSETT (106’)(12) – f:
Carey Mulligan, Meryl Streep, Helena Bonham Carter
20.15 APÁK ÉS LÁNYAIK (116’)(16) –
f: Amanda Seyfried, Aaron Paul és
Russel Crowe

december 5. szombat
15.00 A KIS HERCEG (106’)(6)(2D)
16.50 DINÓ TESO (90’)(6E)
18.25 A SZÜFRAZSETT (106’)(12) – f:
Carey Mulligan, Meryl Streep, Helena Bonham Carter
20.15 APÁK ÉS LÁNYAIK (116’)(16)

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

2015. november 23.

zsíros kenyér – Fábián Jankával

KULTÚRA

A Pest Megyei Könyvtár zsíros kenyér extrákkal című sorozatának következő vendége Fábián Janka írónő lesz, akivel Móricz
János, a PMK munkatársa beszélget. Szeretettel várnak mindenkit december 2-án, szerdán 18 órakor a könyvtár olvasótermébe
(Pátriárka u. 7.), ahol szokás szerint zsíros kenyérrel és teával
vendégelik meg a látogatókat. A rendezvényre a belépés
ingyenes.

Fábián Janka egy Pest megyei községben nőtt fel. Az
érettségi vizsgát követően a
Miskolci Egyetem angol–
történelem szakát végezte
el, majd pár évvel később az
Eötvös Loránd Tudományegyetem francia szakán
szerzett oklevelet. Az írás
mellett angol–francia nyelvtanárként és fordítóként dolgozik. Ismertebb művei: Emma szerelme, Emma ﬁai, Emma lánya, A német lány, Virágszál, Az angyalos ház, Lotti öröksége, Adél és Aliz, A francia nő,
Koszorúfonat. Az írónővel a történelemszeretetéről és a regények történelmi hátteréről beszélgettünk.

• Regényeit melyik kategóriába tudná sorolni: történelmi-, család-, kaland- vagy inkább lélektani regényeknek nevezné őket?

Nehéz ügy. Leginkább romantikus regényeknek nevezném őket, történelmi háttérrel. És mindkettő egyformán fontos: a történelem és a romantika – vagyis az érzelmek is. Ezen kívül persze szeretném bemutatni,
hogy az akkor élt családoknak vagy egyéneknek a sorsára milyen hatással voltak a híres, vagy nem annyira ismert történelmi események.

Génkezelt napfény
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lukács Tibor festőművész kiállítása nyílik meg Szentendre óvárosában, a Dumtsa Jenő 8. szám alatti Nyitott Műteremben az
adventi programok kezdőnapján, november 28-án, szombaton,
16 órakor.

A sorsszerűség végigkísérte
életét, a mindennapok szűk
mezsgyéje ellenére a gondolat számára mindig valósággá
válik. Így volt ez legújabb kiállítása esetében is, amikor kiállítóhelyet keresve, ajándékként kapta a lehetőséget,
hogy egy barátja üresen álló
családi házában mutathassa
be az utóbbi években született alkotásait.
A falakon már az előtérben
dinamikus szín- és formavilágú, nagyméretű vásznak és
apró képek sora váltakozik.
Arctalan, letisztult ﬁgurái, mintha szobrai festett lenyomatai lennének,
kimunkált vonalvezetés jellemzi képeit. Múlt, jelen és jövő nélküli,
lecsupaszított alakjai idegenül állnak a térben. Ezt az elidegenedést
fejezi ki a kiállítás címe is.

• Könyveit – a kritikusok szerint is – a populárisan művelő-tanítói jelleg jellemzi. Pontos korhűségre törekszik, a nagy történelmi
regények miliőjét megidézve. Egyetért ezzel a megállapítással?

Nagyrészt egyetértek, bár ezek a könyvek tényleg populáris, azaz szórakoztató regények. Azon belül viszont szeretnének valami maradandó
értéket is közvetíteni – akár észrevétlenül is. A korhűségre tőlem telhetően törekszem, és rengeteget, lelkesen kutatok a műveimhez. Persze, egy időgép néha jól jönne!

• Mennyi kutatómunka van egy-egy történet történelmi hátterének kidolgozásában?

Rengeteg. Ez nem is mindig látszik a könyveken, hiszen nem használok
fel minden adatot, tényt, amit kikutattam, hanem csak azokat, amelyeket hihetően bele tudok szőni a cselekménybe. De nem is szeretném
túlterhelni tudományos fejtegetésekkel vagy adatok felsorolásával az
olvasókat – megint csak hangsúlyozom, hogy ezek elsősorban szórakoztató regények akarnak lenni.

• odaﬁgyel tehát arra, hogy történetei nehogy „túlcsorduljanak”
a történelemtől…
A történelem szerintem roppant érdekes és izgalmas dolog. Így ha van
is egy kis „túlcsordulás”, az engem nem zavar, és remélem, az olvasókat sem.

• Történelemtanárként melyik korszak áll Önhöz a legközelebb?

Minden kort egyformán szeretek, de íróként azért vannak kedvenceim.
Ezek a tizenkilencedik-huszadik század fordulója, a tizennyolcadik és
huszadik század. Ezek közül mindegyikben játszódik már történetem,
és vannak olyan korszakok is, amelyekhez már többször is visszatértem.

• Van kedvenc regénye?

A sajátjaim közül nincsen. Mindegyik nagyon közel áll hozzám, hiszen
mindegyikkel rengeteg időt töltöttem, és szívem-lelkem beleadtam. De
azért mindig a legutolsó a legkedvesebb – most például a Búzavirág,
ami csak mostanában kerül az olvasók kezébe, és hát nagyon izgulok,
hogyan fogják „őt” fogadni.

Erős, Van Gogh-i színeivel a napfény ragyogását vetíti vásznaira. „A napfény maga a teremtő erő, a melengető lélek, a tiszta, értelmes, jó akaratú tudat – mint mondja, – de már génkezelt. Mesterséges környezetben génkezelt növények és állatok a táplálékaink. Módosított
konzerv-világunk tudatunkra is kihat. Nekem az alkotáshoz elsősorban
tiszta érzésekre és érzékelésre, tisztánlátásra, módosítatlan eredetiségre, függetlenségre van szükségem. Képeimmel arctalan, gépies létezést diagnosztizálok, amit a szeretet színeibe, fényébe öltöztetek. A
festészetben, a szobrászatban nem a látvány megjelenítésére teszem a
hangsúlyt, hanem a látvány érzetének a megjelenítésére. Azt az érzetet
jelenítem meg, amelyben az időutazó a tetszőleges múltban vagy a kiszámíthatatlan jövőben, adott életképekben és élethelyzetekben képvisel. Olyan jeleneteket örökítek meg a mindennapi életből, ahol mi is
aktív résztvevők lehetünk. Napozunk vagy csónakázunk, zuhanyozunk,
kártyázunk, vagy éppen kaszáljuk a rétet, keressük hitünk rejtelmeit.
Az élet lényegét érintem, mert az mindig ott van a részletekben.” .
A Génkezelt napfény című kiállítás december 28-ig látogatható.
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Könyvbemutató

November 30-án, hétfőn 17
órakor a Párbeszéd Házában
(1085 Budapest, Horánszky út
20.) mutatják be Nagy Márta:
Aknay János Csend-történetei
című könyvet. A rendezvény
házigazdája Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, a Párbeszéd
Háza igazgatója és Soóky Andrea, a Balassi Kiadó igazgatója.
A könyvet bemutatja őex. dr.
Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érsek-főpásztora.

KULTÚRA

Hamvas Bélára emlékeztünk

XXIX. évfolyam, 20. szám

November 7-én Hamvas Bélára emlékeztünk halálának évfordulóján. Az író köztemetőben lévő sírjánál
dr. P. Tóth Béla ny. tiszteletes mondott beszédet, majd az ünnepi műsort a Városháza dísztermében tartották.
A Hamvas Béla fotópályázatra közel 1500 alkotást küldtek be a pályázók. A számtalan kiváló és értékes fotó
közül nem volt könnyű döntés a zsűri – az Ars et Vita Alapítvány elnöke és a Pest Megyei Könyvtár vezetősége – számára az első három helyezett kiválasztása. Az értékelés elsődleges szempontját a Hamvas Béla
által írt Fák című esszé szellemiségének közvetítése jelentette. Sikerként lehet elkönyvelni, hogy ez sok pályázatban hangsúlyosan tükröződött. A szervezők ezúton is gratulálnak minden alkotónak, aki foglalkozott
Hamvas Béla eszmeiségével, és a fotókon keresztül meg is jelenítette.
Az emléknap ettől vált igazán teljessé. Hamvas Béla emlékét úgy tudjuk a lehető legjobban őrizni, hogy
alkalmazzuk. A fotópályázat jóllehet
szűk keresztmetszetet, de mégis egy
látványos és nagyszerű lehetőséget
biztosított ehhez.
Dr. P. Tóth Béla az író sírjánál elmondott beszéde teljes terjedelmében olvasható a www.szevi.hu
honlapon.

MűTEREMSÖPRÉS

A Szentendrei lakástárlat Alapítvány december 13-án, vasárnap
15 és 18 óra között Műteremsöprést hirdet. A műtermek titkain
túl kisebb méretű alkotások, vázlatok, skiccek is hazavihetőek
lesznek kedvező áron. látogatható műtermek: efzámbó István,
Jávor Piroska, Baksai József, Szabó Tamás és Makó Judit, Bihon
Győző és Gulyás Andrea.

Találkozó a Dalmát Szamár Bistró előtt (Bartók Béla u. 8.) 15 órakor. A
program regisztráció-köteles: kapcsolat@lakastarlat.hu, a részvételi díj
500 Ft. További információ és játéklehetőség a www.lakastarlat.hu oldalon, valamint a Facebook Szentendrei Lakástárlat oldalán.

MŰTEREMKÖRKÉP
Mikor átsétálok a Szamárhegyen, legyen bármilyen szép vagy éppen
zord idő, a Tobakosok keresztjénél meg kell állnom. Nem bírom ki, hogy
ne nézzek le a Dunára, olyan erővel húz magával a látvány. Úgy gondolom, ezzel nem vagyok egyedül. És ennél van több! efZámbó műterme a templomtorony, a kereszt fölé tornyosul. Ahogy besüt a
napfény, átszűrődve az ablak sarkaiban megtűrt pókhálókon elvarázsolt
világ tárul elénk: a közel 100 négyzetméteren mintha egyszerre több
művész dolgozna, de ha közelebb lépünk az alakuló képekhez, láthatjuk: letagadhatatlanul efZámbó. A színek, a szimbólumok, a keretek
mind egy nyelven beszélnek.
Mintha megállt volna az idő: egy 15 éves marcipán a posta előtti Ujjszobor mintájára, az átadás emlékére készült. Régi képkeretek várják,
hogy határok közé szorítsák a művész gondolatait, hogy majd tovább
költözve másoknak legyenek szépek.
Az Angyal utcán tovább indulva, a Szamárhegy lábához érve, jobbra a
ház falán a ﬁgyelmesebb szemek Jávor Piroska-motívumokat fedezhetnek fel a csengőn. Nem véletlen, hiszen ebben a házban bújik meg
műterme. Ahogy feltárul a tömörfa kazettás ajtó, az ember máris megsejt valamit a játékos ragyogásból. A képek egy újfajta világot, egy mesevilágot keltenek életre, ahol jó lenni, ahol egyensúly, tisztaság és
nyugalom van. Az ajtótól jobbra egy öreg parasztbútor, egyszerre „tekintélyesbölcs” és „ﬁatalosfriss”. Jávor Piroska formai megfogalmazásai,
színvilága köszönnek vissza róla, ahogy a festőművész ecsetjével életre
keltette.
A Bogdányi utcáról nyílik a Régi Művésztelep. A zárt épület sor ősfás
parkot takar. Itt található többek között Baksai József klasszikus mű-

A győztes fotó: Körmendi Zizi: Meghajolva

terme, ahogy az ember elképzeli: üvegbe zárt festékek sorakoznak a
polcokon, tubushalmok tornyosulnak az állvány mellett egy vödörben.
Mintha egy könyv lapokra hullt volna, és a történet illusztrációként rendeződött volna újra a műteremben, a festő képein.
Mielőtt visszaindulunk a Fő térre, érdemes kis kitérőt tenni. A Zrínyi utca
felé csendesen kanyarog a hegynek felfelé. Kicsit kopottas, patinás ház,
itt dolgozik Szabó Tamás és felesége, Makó Judit. Tamás szobrász, de
festményein is az emberi test foglalkoztatja, az, hogy egyes mozdulatok, formák és színek hogyan tükröznek vissza lelkiállapotokat, érzelmeket. Judit textilszakon végzett, később azonban őt is magával ragadja
a ﬁgurativitás és absztrakció, érdekes, ahogy munkái túlfutnak a papíron.
A Fő térről a Templomdobra szűk sikátor indul felfelé, innen nyílik egy
kis udvar, épp hogy csak beléphet az ember. A ház emeletén egy szoba
Bihon Győző és Gulyás Andrea műterme. Győzőt ismerjük a Görög utca
sarkáról, képei itt születnek, a barokk belváros főterére madártávlatból tekintve. A műtermen azonban egy ideje osztoznia kell Andreával,
aki sok-sok éven át csak ﬁgyelte, hogyan dolgozik a festő, anélkül, hogy
gondolni mert volna arra, hogy egyszer Ő is ecsetet ragad. Érdekes,
ahogy a női és férﬁ „konstrukció” egymás mellé kerül. Andrea képeit
pasztell, Győzőét erőteljes színek uralják. A nőies lágyság a geometrikus formákon is visszaköszön az egyértelműen férﬁas, határozott ecsetkezelésű képek mellett.
A körkép épp csak bekukucskált a művészek ajtaján, ablakán. Ezüstvasárnap csatlakozz

2015. november 23.

Aba Novák-kiállítás leányfalun

A leányfalui Aba Novák Galériában
évente egy alkalommal a névadónak,
Aba-Novák Vilmosnak rendeznek kiállítást. Idén tusrajzait mutatják be „Tus,
toll, papír 1.” címen. A cím végén szereplő sorszám arra utal, hogy 2016-ban
is ezt a tematikát járják majd körül.
Aba-Novák pályakezdése szorosan öszszefonódik egy nagyon intenzív önképzéssel, amelyben a graﬁkáknak,
kiemelten a tus használatának nagyon
fontos szerepe volt. Ez a szisztematikus
felkészülés alapozta meg a későbbi rézkarcoló éveket és sikereket.
Szeretettel várnak mindenkit 2015 év utolsó megnyitójára december 12-én, szombaton 17
órakor, ahol Molnos Péter megnyitóját lehet majd meghallgatni, és Abonyi Zsóﬁ és Cselei
Tamás zenéjével tisztelegnek a galéria névadójának művészete előtt.

A Csíkszentmihályi család kiállítása
November 25. szerda, 18:00
ERLIN GALÉRIA
Budapest, Ráday u. 49.

A kiállítást Kemény Zoltán tervező graﬁkus nyitja meg november 25-én, szerdán 18 órakor.
A megnyitón Richter Dorottya és
Szászvárosi Sándor viola de gambán játszik.
A kiállítás megtekinthető: 2015 december 11-ig, hétfőtől péntekig 14 és 18 óra között.

Évzáró görög táncház

A Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat december 5-én, szombaton 1719 óra között tartja idei utolsó táncházát,
amely egyben karácsonyi összejövetel, élő
zenével. A rendezvény helyszíne a Barcsay
Jenő Általános Iskola (Kálvária út 18).

Elevenkert programok

DMH Barlang
Dunakorzó 11/a
2015.11.27.
ELEVENPÉNTEK
21:00 WATCHME
22:00 FANTOM FUNK
23:00 DJ ASSOCIATION:
OPERATOR
SUBSTAH
SAINTONE

2015.11.28.
21:00 Lions of suburbia
https://www.facebook.com/lionsofsuburbia
22:30 Kettő Kettő Tánczenekar
https://www.facebook.com/kettokettotanczenekar
00:30 Western Sound System (JD Littlehead&Darth Wada)
www.facebook.com/westernsound
2015.12.30.
SAJNOSBATÁR
VHK
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ANYANYELVÜNK ÉRDEKESSÉGEI
Büky László nyelvész rovata

Jellemgrófok és jellemgrófnők

Hajdani gimnáziumi latinóráink egyik emléke az
az eset, amikor egyik osztálytársunk egyest kapott házi feladatának hiányáért a ﬁatal tanárnőtől. Aztán folyt tovább az óra, valamelyik latin
auctort fordítgattuk. Egy szerkezetnél azonban
elakadtunk, senki sem ismerte föl a grammatikai formát. Kisvártatva azonban éppen az, aki az
egyest kapta, megmondta, hogy accusativus
cum inﬁnitivóval van dolgunk. Ez összetett mondatot rövidítő szerkesztmény, Arany Jánostól
idézek hasonlót: Toldi Miklós „Anyját látja jőni a
korlátok felől” (= látja, hogy jön az anyja a korlátok felől). Azért legyen példa latinul is: Video
matrem venire. – Most jött a fordulat, a tanárnő
méltatta társunk ismereteit: Attila, Attila, Attila
– rugaszkodott neki –, kitörlöm a maga egyesét.
És már lapozta is az osztálykönyvet, miközben
Attila felállt és kijelentette: A tanárnő római jellem! A tanárnőnek szerencsére volt humorérzéke is, sőt majd leesett a katedráról, úgy
nevetett.
A jellem az erkölcsi kérdésekben tanúsított magatartás, amely az illetőt megkülönbözteti másoktól, használhatjuk megnevezésre az antik
görögök „kharaktér” szavát, amely eredetileg
bélyeget, vésetet is jelent.
Hallgatom-nézem az időjárás jelentést, megtudom, hogy jellemzően kevés eső várható, ámbár
jellemzően felhős lesz az idő, mégpedig jellemzően az ország nyugati részein. Olvasom a lapokat, megírják, hogy a különböző országokból
érkezett migránsok „jellemzően ﬁatal férﬁak”,
ezek „a jellemzően ﬁatal férﬁak a ruhákat, az
élelmet és az üdítőitalokat preferálják”, továbbá: „az utólag bemutatott dokumentumok
jellemzően hamisak.” Megtudom, hogy „Magyarország földrajzi elhelyezkedésénél és infrastrukturális jellemzőinél fogva három befelé
irányuló migrációs csatornát fókuszál”. Arról is
értesülök, hogy „egy német tévéműsorban a jellemzően biodíszletnek meghívott” közönségből
valaki kérdezősködött A. Merkel kancellártól.
Némelykor nem is tudom, mit gondoljak: „Apámék nyolcan voltak testvérek, mindnyájan ﬁúk,
jóképűek, zenészek. Jellemzően hegedültek.”
Sajátlagos, egyéni volt muzsikálásuk? Vagy csak
többségük hegedült? Ebben az esetben is az
nyűttebbé váló „jellemző, jellemzően” szavakat
lehetett volna másikakkal helyettesíteni. Így változatosság, élénkség mutatkoznék, ezt már az
antik görög és római retorika is kívánatosnak
tartotta. Próbáljuk csak: általában kevés eső
várható – többnyire felhős idő lesz – a dokumentumok főként hamisak – hazánk infrastrukturális sajátossága… és még további sajátszerű
(= jellemző!) kifejezések vannak.
A stílus az ember, a szóhasználatban a jellem
erénye és hátránya is megmutatkozik. Karinthy
Bánﬀy Miklós-karikatúrájában Jellemgróf és Jellemgrófnő megölik a grófnő férjét, hogy szerelmük beteljesedhessék. Mintha nem ilyen volna
a római jellem!
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Ifjúsági sakkvilágbajnokság

SPORT

A napokban ért véget a Korosztályos Ifjúsági Sakkvilágbajnokság Görögországban. A Porto Carrasban tartott 11 fordulós viadalon nyolc korosztályban mintegy
80 ország legjobbjai csaptak össze. A nem kevesebb,
mint 1600 induló között volt a szentendrei Zakar
Ádám is, aki a 8 évesek között szerzett magyar bajnoki
címével szerzett jogot az indulásra. A majd kéthetes
versenyen Ádám mérlege 5 győzelem, 3 döntetlen, 3
vereség volt. Ez azt jelenti, hogy a 6,5 pontjával a 35.
helyen végzett a 134 vele egykorú ﬁú között, egyúttal
a tizedik legjobb európai sakkozóként zárta a világbajnokságot.
Tusák József edző elégedetten értékelte Ádám teljesítményét, aki a ﬁatal kora ellenére 3 óra 15 percen
keresztül koncentrált a tábla fölött az egyik partijában.
Mint mondta: olyan szoros volt az élmezőny, hogy ha
két ponttal többet szereznek, garantált lett volna dobogós helyezése az első világversenyén induló szentendrei tehetségnek.
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Igazi Mikulás
sakkozik Szentendrén

A puttonyában nem csak piros alma és mogyoró, de egy igazi sakktábla is meglapul.
Rendhagyó lesz az idei szentendrei „Mikulás Kupa sakkverseny”, merthogy a kedves,
szakállas ismerősünk is leül játszani a többi
versenyző közé. Persze, csak azt követően,
hogy kiosztotta az ajándékait a Páva kávéházba érkező ﬁatalok között, akik öt korcsoportban mérhetik össze az erejüket. A
legﬁatalabbak, az óvodások mellett külön
csoportban mérkőzhetnek meg az elsősmásodikos, a harmadikos-negyedikes és a
felső tagozatos diákok.

Érdekesség, hogy a szülők sem maradnak
az 1500 éves játék nélkül, nekik egy külön
versenyt indít Tusák József szervező, aki
december 6-án, vasárnap 14 órától várja a
nevezőket a Bükköspart 41. szám alatt.
Nevezési díj a helyszínen: 1500 forint. Kategóriánként az első három helyezett
érmet, oklevelet és egy Mikulás-csomagot
kap!
További információ: Tusák József 06-30209-3302

Jótékonysági Mikulásfutás

Szentendre Város Önkormányzata idei évben is megrendezi a Jótékonysági Mikulásfutást, melyre tartós élelmiszer adományokat várunk!
A helyszíni nevezés mellett azok, akik nem tudnak részt venni az eseményen a következő gyűjtőpontokon adhatják le adományaikat:
Városháza porta, Tourinform Iroda, Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium, Szent András Katolikus Általános Iskola, Barcsay Jenő Általános Iskola, Templomdombi Általános Iskola, Szentendrei Református Gimnázium.
ADOMÁNYGYŰJTÉSI IDŐPONTOK: 2015. december 2., 3., 4. 7:30-tól
16:00-ig.
AZ ADOMÁNYOKAT KIZÁRÓLAG A MEGHATÁROZOTT IDŐBEN ÉS MEGADOTT HELYEKEN TUDJUK ELFOGADNI!
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Szentendre Város Önkormányzata
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ADáSVÉTEl

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

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.
Készpénzért vásárolok színházak, kastélyok részére bútorokat, dísztárgyakat, fest_
ményeket, órákat, bizsukat,
kerámiákat, hangszereket,
szőrméket, teljes hagyatékot.
Tel. hétvégén is hívható: 0670-651-1078.

álláST KíNál

Szentendrei étterem konyhai kisegítőt keres felvételre. Tel. 0670-529-2242.

Otthon végezhető munka! CD
lemezek csomagolása stb. Tel.
06-90-603-607
(www.audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06209104517).

EGÉSzSÉG

Körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

Érszűkület kezelése szén-dioxidfürdővel. Nehézjárás, görcs, hidegérzet esetén próbálja ki a
Mafetta-kezelést. Tel. 06-30-3401392.

EzoTÉRIA

APRÓK

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. 0620-314-9080.

Leányfalun különálló, 35 nm-es,
fa+gázfűtéses lakás saját mérőórákkal azonnal kiadó (házas)párnak; 25 000 Ft/hó + rezsi. Tel.
06-30-485-5370.

lAKáS, INGATlAN
Közvetlen a Bükkös-patak partján
eladó 1500 nm-es telken lévő,
100 nm alapterületű, 3 szintes, jó
állapotú családi ház. Tel. 06-70370-5437.
Eladó 56 nm-es, 4 éve felújított
erkélyes öröklakás a Dózsa
György úton. Magánszemélyek
érdeklődését várom. Tel. 06-20239-1299.

Garzon eladó felújítva, gázfűtéssel 9,4 millió Ft-ért Szentendrén,
az Ady E. út 30. alatt. Tel. 06-20495-0144.

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.

oKTATáS

Angol/spanyol nyelvoktatás, vizsgaelőkészítés diplomás, külföldi
tapasztalattal rendelkező tanárnál
Szentendrén. Tel. 06-20-9431881.

Extrém művészeti műhely, kiállítás-, művésztábor projektlehetőségekkel Szentendrén. Tel.
06-30-998 1855.

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

Angol és német nyelvből iskolások
korrepetálását vállalom. Tel. 0630-571-4995.

SzolGálTATáS

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

Gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empatikus,
referenciával és bébiszitter-oklevéllel rendelkező pedagógus. Tel.
(26) 386-858.
Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70-578-1468.
Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. Tel. 06-20-5143323.
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Tel. 06-20-494-2550,
hevizi-apartman.hu.

ÜzlET

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

Szentendre belvárosában teremgarázs kiadó. Tel. 06-20-3229311.

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.

Ünnep előtti ragyogás
Szépségre hangolás
lépésről lépésre

Válasszon Minket!
Hozza el ezt a hirdetést és
20% kedvezményt kap
kezeléseinkből.

Felhasználható december 15-ig.

HigH Care KozMetiKa Szentendre
70/ 249-3211
www.highcareszentendre.hu

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.

A Rab Ráby Vendéglő
november elsejétől január 31-ig minden vendégének 10%
kedvezményt ad
18 óra után az ételekre.
Asztalfoglalás: (26) 310819
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Részmunkaidős pénzügy/munkaügy munkatárs
(Bükkös Hotel**** & Spa – Szentendre)
A munka részmunkaidőben ellátható (heti 20 óra).

Feladatok:
• Kimenő számlák ellenőrzése, könyvelésre előkészítése
• Kintlévőség nyilvántartása, fizetési felszólítások kiküldése
• Bejövő számlák ellenőrzése, nyilvántartása, utalása, rögzítése
• Házi pénztár kezelése, nyilvántartása, pénzek kiadása és bevételezése
• Bankkivonatok, tételes elszámolások, SZÉP-kártya részletezések nyilvántartása, rögzítése
• ÁFA-bevallás ellenőrzése, utalása
• Cash Flow kimutatás készítése
• IFA-bevallás készítése, utalása
• KSH-statisztikák készítése, feltöltése KSH rendszerbe
• Promóciók nyomon követése, ellenőrzése, pénzügyi rendezése
• Előlegek nyomon követése, rögzítése
• Egyéb ad hoc pénzügyi, munkaügyi és adminisztrációs feladatok elvégzése
• Könyvelővel való kapcsolattartás, egyeztetés
• Munkaügyi teendők: Munkaszerződések, munkaidő nyilvántartás, kiküldetési
rendelvények, szabadságok nyilvántartása, fizetések, járulékok utalása, kilépő
papírok, alkalmi munkavállalók bejelentése, nyilvántartása, kifizetése
Elvárások a pályázótól:
• Szakirányú végzettség
• Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
• Megbízhatóság (erkölcsi bizonyítvány)
• Közeli lakhely
• Előny a szállodai tapasztalat és a Hostware rendszer ismerete

Amit a cég ajánl:
• Családias, boutique jellegű szálloda üzemeltetésében való lehetőség
• Fiatal és dinamikus csapat, gyors döntéshozás
• Versenyképes kompenzáció
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Rugalmas munkaidő
Jelentkezés:
Önéletrajzzal a jobs@bukkoshotel.hu e-mail címre
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HIRDETÉSEK

AUTÓSZErVíZ
SZEnTEnDrE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

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

ELADÓ

tulajdonostól
(lízing, hitelkonstrukció
megoldható)
Szentendrén,
Ady Endre út 26 sz. alatt
egy ősfás védett telken
lévő 9 szobás, 650 nm-es

WEllNESS PANzIÓ

A telek mérete 8.119 nm.
Az ingatlan részét képezi
egy 271 nm területű
konyha + étterem,
valamint egy kerti
medence, parkoló
30 gépkocsi részére

Irányár: 160 millió Ft+áfa

Érdeklődni lehet:
06-30/203-0894, illetve a
drs@mail.merkantil.hu
címen
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Juharlevelű és gömbkoronájú platánfa ültetés a városban

áttelepítik a Duna-korzó platánjait a
város más részeire, helyükre pedig kisebb termetű, lassabban és alacsonyabbra növő, vagyis a korzóra hosszú
távon is alkalmas platánfajta, gömbplatán kerül.

A szentendrei mobil árvízvédelmi fal megépülése során a korábbi elöregedett fasor
helyére a korzóra ﬁatal platánfák kerültek.
A sűrűn elültetett negyvennégy fa azonban
idővel kinövi helyét, hiszen a juharlevelű platán (Platanus acerifolia) akár negyvenöt
méter magasra is nőhet, így a dunai panorámát ez a növényfaj veszélyeztetni fogja. A

fák metszése rendkívül munkaigényes és
költséges. Fentiekre tekintettel született
meg a döntés, hogy kisebb termetű platánfajtára cseréljék le a korzó fáit.
Az elültetett platánfáknak a sűrű ültetési távolság és a mobil árvízvédelmi fal közelsége
miatt nincs kellő terük, nem jutnak elegendő
nedvességhez a megfelelő fejlődéshez. A növények még a kezdeti növekedési fázisban
vannak, átültetésük könnyen kivitelezhető, így
olyan helyre kerülhetnek, ahol metszés nélkül,
optimális körülmények között fejlődhetnek.
A fákat az elképzelések szerint a város több
pontjára telepítik át: a Bolgár utcai parkolóba, a nyárfák kiváltására a Postás-strand

területén, a Püspökmajor-lakótelepen, a
Széchenyi játszótérrel szemben, a Kálvária
út – Coop üzlet melletti részre, a Vasúti villasor – Kőzúzó utca sarkán lévő parkolóba.
A munkák várhatóan még novemberben
megkezdődnek. A korábbi platánsor helyére
a korzón huszonkét gömbkoronájú platánt
(Platanus acerifolia ’Alpens Globe’) ültetnek.
A kisebb termetű, csak hat-nyolc méter magasra növő faj lombkoronája lapított gömb
alakú, s kiváló a városi környezetbe, méltó a
Dunakorzó eleganciájához. A városi látkép
érvényesüléséhez méretében és formavilágában tökéletesen illeszkedik majd az új,
egységes képet nyújtó fasor.

átadták a Pataksor utca megújult szakaszát
Az 1+1 konstrukcióban, önkormányzati hozzájárulással újult
meg a Pataksor utca 75 méter hosszú szakasza. Az összesen
csaknem kétmillió forint értékű beruházás átadójára új utcanévtábla is készült, és a zsákutca táblát is visszahelyezték a
lakók kérésére.

FOTÓ: PARASZKAY GYÖRGY

Tavasszal második alkalommal hirdette meg az önkormányzat az 1+1
akciót: a lakossági önerős út- és járdaépítésekhez, felújításokhoz önkormányzati hozzájárulás igényelhető az összköltség 50%-áig. Pályázatot nyújthat be minden szentendrei lakó- és utcaközösség,
vállalkozás, mely egy adott útszakasz építése, felújítása céljából pol-

gári jogi társaságot alakít. Számos érdeklődő mellett a programra
eddig 10 utcaközösség jelentkezett, közülük 8 esetében valósulhat
meg a program. A nyolc útszakasz összesen 15.714.000 Ft önkormányzati hozzájárulással újul meg. A Pataksor utcai mellett a program során elkészült már a József Attila és a Rügy utcai beruházás is.
Még idén átadják az Eötvös lépcsőnél lévő felújított szakaszt, valamint várhatóan a Nagyváradi és az Áfonya utcát, jövőre pedig a Kertész és Pézsma utcában felújított szakaszokat.
A Pataksor utcában egy 75 méteres szakaszt újítottak fel önkormányzati segítséggel. A különleges eljárással készült aszfaltozás
1.965.960 Ft-os összköltségéhez 50%-ot, 982.980 Ft-ot adott a város
önkormányzati hozzájárulásként.
Az átadón Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntötte a megjelenteket. Üdvözölte az összefogást, melynek eredményeként már
több utca kapott új útburkolatot. Mint mondta, Szentendrén több
mint 120 km-nyi javításra, szilárd burkolatra váró belterületi út van,
ami rövid távon nem megoldható feladatot jelent. Hangsúlyozta
azonban, hogy a lakosság és az önkormányzat összefogásával utcánként, szakaszonként haladva csökkenthető a felújítandó utak
aránya.
A Pataksor utca felújított szakaszát Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Török Balázs városfejlesztési polgármester adta át.
Az átadóra a lakók két korábbi kérése is teljesült: az utca új utcanévtáblát kapott, és visszaállították az évekkel ezelőtt eltűnt zsákutca táblát is.
Az 1+1 egy programot – költségkerete növelésével – jövőre folytatja
az önkormányzat.

