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Együtt
Együttaagyermekekért
gyermekekért!

Közeledik a Karácsony, a szeretet ünnepe, amikor minden ember meghitt együttlétre, ﬁgyelemre vágyik. Sajnos
azonban egyre több olyan család van városunkban is, amelynek nem áll módjában karácsonyfát állítani és ajándékot adni szeretteinek, köztük 176 gyermeknek.
Ebben szeretne a szentendrei önkormányzat segíteni számukra egy közös karácsonyi ünnepléssel, amelyet Advent 4. vasárnapján, a gyertyagyújtást követően szerveznek a Városháza dísztermében. Az ünnepség keretében az ajándékosztást megelőzően fellép a Fuszulyka Színjátszó Kör, majd kakaóval és kaláccsal is megvendégelik az egybegyűlteket és családtagjaikat.

Amennyiben Ön is szívesen segítene, hozzájárulását a város több pontján kihelyezett adománygyűjtő ládákba teheti be. Az összegyűjtött pénzből a gyerekeknek névre szóló ajándékokat vásárolnak, melyeket egy rövid műsor után maguk kereshetnek ki a fa alól.

Adománygyűjtő pontok:
• Városháza porta • Tourinform Iroda • Pest Megyei Könyvtár • Szentendrei Rendelőintézet • Fő téri Líra
Könyvesbolt • Castrum Center • Édeni Édességek Boltja • Karácsonymúzeum • Pistyur Ház az Adventi Vásárban.
További információ: protokoll@szentendre.hu.

Áldott, szép karácsonyt, békés, boldog új évet kívánunk kedves olvasóinknak!
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VÁROS

SOS

104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

A város karácsonyfája

XXIX. évfolyam, 21. szám

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

107 Rendőrség (26) 502 400
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester (tel: 26/502-400;
e-mail: NagyImre666@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)

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

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

FoTó: DEIM BALáZS

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

A helyére kerül Szentendre karácsonyfája a Fő téren. Ezúton is köszönjük Krkosné Hornyák Irénnek a városnak felajánlott, gyönyörű ezüstfenyőt!

Adventi gyertyagyújtások

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

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

A négy adventi vasárnap délutánján, immár hagyományosan, ünnepélyes gyertyagyújtás fogadja Szentendre lakóit a Fő téri kereszt körül elhelyezett óriási adventi koszorúnál.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester és a város idei díjazottjai: Zakar Katalin, a Zeneiskola igazgatója, Jelesné Tóth Ildikó gyermekorvosi asszisztens, Kocskovszki István törzszászlós, Klötz
Ildikó, a P’Art Mozi vezetője és Tusák József sakkoktató gyújtotta meg az óriás koszorún az első
három gyertyát. December 20-án, vasárnap a negyedik gyertyát meggyújtja Juhász József ‘56os kitüntetett és Jolanda Willemse, a Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületének elnöke.
A meghitt hangulatot idén tűzzsonglőr-bemutató, zenei programok és adventi fényfestés is szinesíti.

FoTóK: PARASZKAy gyÖRgy

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
Ünnepi ügyeleti rend lapunk 16. oldalán!

FoTó: DEIM BALáZS

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.

2015. december 14.
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Évértékelő interjú Petricskó Zoltán alpolgármesterrel
A LAP TÉMÁJA

Általános alpolgármesterként nagyon széles feladatkört lát el. Hozzá tartoznak a szociális problémák, a város sport- és ifjúsági rendezvényei, az idős- és ifjúságügyi feladatok, a közbiztonság és a rendfenntartás helyi segítése, valamint az intézményekkel, a sportés civilegyesületekkel való önkormányzati együttműködés – tehát a társadalmi életet és jövőnk alapjait érintő feladatok.
Milyen feladatok vártak Önre
a sport- és civil élet területén?

Komoly kihívást jelentő feladatot
vettem át 2014 őszén. Nagy általánosságban elmondható, hogy az
elmúlt években ezen területek
többsége bizony kissé mostohán
kezelt és újraszervezésre váró
volt. Azt is látni kell, hogy itt sokkal nehezebben, inkább hosszú
távon gondolkodva, lassú és megfontolt lépésekkel lehet látványos
eredményeket elérni. Ennek ellenére most, hogy letettük az
alapokat, már az idei évben érzékelhetőek konkrét, jól látható
eredmények. Számos, hozzám
tartozó területen gyakorlatilag
újjá kellett szerveznünk mindent,
visszaépítenünk a bizalmi viszonyt, s úgy érzem, ez sikeresen
megtörtént.
Első lépésként felkerestük a városi egyesületeket a társadalmi élet minden területéről, és felmértük problémáikat, meghallgattuk javaslataikat. Mindezek alapján a hasznos és az eddigi években sikerrel zajló
városi sport- és ifjúsági rendezvényeket jelentős mértékben támogattuk. Ezek közül szeretném kiemelni néhány közös szervezésű városi rendezvényünket, mint a KóPÉ Kupát vagy a fegyveres erőkkel közösen
szervezett Őrzők Napját, mely az évek óta zajló Európai Autómentes
Nappal együtt került megrendezésre. Ez a két rendezvény együttesen
több mint 2000 érdeklődőt vonzott, és hosszas előkészítést vett
igénybe. Nagyon köszönöm a Szentendrei Rendőrkapitányságnak, a
Tűzoltóságnak, az Altiszti Akadémiának és a Katasztrófavédelemnek a
professzionális együttműködésüket. Ezen kívül kiemelném az oviolimpiát, az asztalitenisz-bajnokságot, a labdarúgó kupasorozatot, illetve a
futóversenyek közül a hagyományos Kinizsi Futást, és az új rendezvényt, az Ultratrail városi futóversenyt.

• A város szervezésében több sikeres rendezvény zajlott idén…

A hagyományosan megrendezésre kerülő, tisztán önkormányzati szervezésű Pilisi Tekerő és Nagy Sportágválasztó mellett új rendezvényt is
létrehoztunk idén. Az egész tanéven átívelő helytörténeti vetélkedősorozat általános iskolások részére hónapról hónapra nagy sikerrel
zajlik. A program során megismertetjük gyermekeinkkel városunk történetét.
Természetesen a jó eredményekhez nemcsak az egyesületek áldozatos munkája, a város vezetőinek együttműködése, hanem közvetlen
kollégáim támogatása is kellett. Külön szeretném megköszönni Soltész
Emese társadalmi és civilkapcsolati szakreferens munkáját, aki emellett az ifjúsági és idősügyi, valamint szociális feladatokon is dolgozik.

• A város szociális problémái is Önhöz tartoznak. Melyek a legfontosabb feladatok e téren?

Egy jól működő város számára nemcsak a gazdag civil élet és rendezvények fontosak. Sok szempontból a szociális kérdések égetőbbek, hiszen amíg vannak olyan városi polgárok, akik nélkülöznek, addig az
önkormányzatnak komoly feladatai vannak ezen a téren is. Magam,
jóval megbízatásom előtt ezt a kérdést már fontosnak gondoltam, keresztény emberként és lokálpatriótaként évek óta segítek rászoruló családokat, s veszek rész jótékonysági akciókban.
Ciklusunk elején rögtön szembesültünk azzal a problémával, mely a Hajléktalan Szállót érintette. Az üzemeltető, a Pest Megyei Vöröskereszt jelezte, hogy saját forrásból nem tudja felújítani a leromlott műszaki
állapotban lévő épületet. Ezért egy azonnali gyorssegélyen felül az idei
évben a testület 4 millió forintra emelte a támogatási keretet, majd további 6 millió forintot szavazott meg nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre és a vizesblokkok felújítására. Ezen felül a testület
határozott a nappali melegedő létrehozásáról, melyre további 8 millió
forintot különített el a költségvetésből.
Külön ﬁgyelmet fordítunk a városunkban élő sajátos nevelési igényű és
gyógypedagógiai ellátást kapó gyermekekre is. Saját keretből támogattam a Bárczi gusztáv iskolát fejlesztő eszközökkel, 200 ezer forint
értékben, valamint 300 ezer forinttal a Petzelt József Szakközépiskola
és Szakiskola speciális képzéseit, ezen kívül a városi óvodát fejlesztőeszköz-vásárlással.
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Természetesen a támogatásra szorulók köre
ennél jóval tágabb: még mindig sok szentendrei ﬁatal van, aki nem tudja elkezdeni az önálló életét lakáskörülményei miatt, ezért az
önkormányzat a helyi ﬁatal házasokat szociális
alapon történő lakásbérleti pályázat kiírásával
segíti.

• A városban milyen jótékonysági eseményeket szervez az önkormányzat?

Minden évben megrendezésre kerül két jótékonysági futóverseny, melyre tartósélelmiszer
adományokat gyűjt az önkormányzat. A Nyuszi-futás és a Mikulás-futás rendezvényein
nagy segítséget jelent, ha a lakosság minél szélesebb körben részt vesz, hiszen ezeknek köszönhetően évente több száz kilogramm
élelmet tudunk szétosztani a rászorultaknak.
Az idei évben kezdeményeztük a polgármester úrral, hogy bevonva a szakszolgálatokat és
a helyi Karitászt, megemelt támogatással
tartós élelmiszeradományt juttatunk el a kiemelten rászorult családoknak. Célunk az
egyenletes elosztási rendszer kialakítása.

• Fontos feladat a város közbiztonságának
és tisztaságának fenntartása…

Túl azon, hogy a polgárok lakhatása megoldott
legyen, fontos, hogy komfortérzetük is javuljon. A belváros képviselőjeként elértem, hogy
számos területen új pihenőpadokat és világítótesteket helyezzenek ki, illetve növelték a
szemetes konténerek számát is. Külön köszönöm a nyári időszakra vonatkozóan a VSZ nZrt.
munkáját, hiszen ekkor rengeteg turista fordul
meg szűkebb pátriánkban, és minden, általam
jelzett köztisztasági probléma esetén azonnal
megoldást találtak. A Városi Szolgáltatóval kötött új megállapodás értelmében hétvégéken
már reggel 9-re elvégzik a köztisztasági feladatokat, ezáltal is növelve a belvárosi lakosok
elégedettségét.
Szintén nagyon fontos kérdés, hogy a komfortérzet mellett a polgárok biztonságban érezzék
magukat. Az önkormányzat, a polgárőrség és a
rendőrség együttműködése talán soha nem
volt még ilyen erős. Ennek is köszönhető, hogy

Ünnepi nyitva tartás
a Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
• 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

VÁROS

csökkent a bűncselekmények száma az elmúlt
időszakban. Az önkormányzatnak fontos a hatékonyság növelése ezen a területen is, így
idén külön támogatásban részesítettük a rendőrséget, a tűzoltóságot és a mentőszolgálatot
1-1 millió forint erejéig. Javaslatomra a polgárőrség az önkormányzattól az éves költségvetésen felül 500 ezer forint plusz támogatást
kapott, amelynek jóvoltából az éjszakai járőrözés alkalmai jelentősen emelkedtek.
Hatékonyabbá vált a közterület-felügyeleti
munka is, külön köszönet Kállai Zsuzsának, a
közterület-felügyelet vezetőjének és kollégáinak munkájáért, akik együtt nemcsak a belvárosban, de Szentendre egész területén gyors
és hatékony munkát végeznek.

• Mit tervez a következő évekre?

Minden év tervezésénél ﬁgyelembe kell venni
az eddigi eredményeket, folyamatos minőségjavításra van szükség. Szeretnénk bővíteni
sport- és civilrendezvényeinket, kiemelten a
saját szervezésű Pilisi Tekerőt és a Nagy Sportágválasztót. Jövő évben szeretném látni, hogy
az egész város szinte együtt vesz részt az eseményen. Bővíteni kívánom az eseményt oly
módon, hogy a helyi sportegyesületek meghívása mellett más egyéb – akár extrém – sportágak kipróbálására is lehetőség legyen, amit
az apróságokon kívül a ﬁatalok, a 14-20 évesek is élvezhetnek. Ennek a rendezvénynek a
lényege, hogy minél több sportágat próbáljanak ki a ﬁatalok. Nagy örömmel látom, hogy
itt helyben a saját sportegyesületeink milyen
színvonalas és sokszínű lehetőséget biztosítanak gyermekeink számára. A Sportágválasztót
a budapestihez hasonlóan valódi nagyrendezvénnyé szeretnénk fejleszteni a következő
években. A Pilisi Tekerő mára jól bejáratott,
országos szintű rendezvénnyé nőtt, itt a fejlődés abban rejlik, hogy az ország minél több
pontjáról érkezzenek további résztvevők.
Nem kizárólag az önkormányzati eseményeket
tartjuk szem előtt. Mint hangsúlyoztam, számos új, közös szervezésű rendezvényt indítottunk egyesületekkel, szervezetekkel. Itt is a
legfontosabb a folyamatos minőségi fejlődés,

PÁLYÁZAT

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
a Szentendre, 1817 hrsz-ú, természetben
Batthyány u 3. szám alatt lévő lakóház
és udvar megnevezésű önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítésére.
Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján
vehető át, illetve
a www.szentendre.hu/ingatlanportal
weboldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal iktatójába
(Városház tér 3. I. emelet) december 22.
11:00 óráig kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785 057

XXIX. évfolyam, 21. szám

az évről évre történő újítások bevezetése. A
civil- és sportegyesületekkel való kapcsolatot
is tovább szeretném bővíteni, rendszeres
egyeztetésekkel.
Szükség van az odaﬁgyelésre, hogy minél szélesebb körben elérjük az itt élőket, meghallgassuk a problémákat, és erőnkhöz mérten
orvosoljuk is. általános alpolgármesterként
komoly felelősségnek érzem, hogy a városunkban zajló kulturális élet sokszínűsége, a
folyamatos városi fejlesztések mellett tiszta,
biztonságos és élhető Szentendrét alkossunk,
minél szélesebb körben bevonjuk a lakosságot,
időseket, ﬁatalokat, családokat a közösségi
programokba.

Új év – Új Ptk.

Tudta Ön, hogy 2016. 03. 15. napjáig
a civil szervezeteknek meg kell
feleltetniük létesítő okiratukat
az új Ptk. rendelkezéseinek?
Kérdése van?
Segítségre lenne szüksége?
Nem tudja, hogyan kell benyújtani
a változásbejegyzési kérelmet?

A Budapest Környéki Törvényszék

CIVIL NYITOTT NAPOT

rendez
2016. január 20. napján 9.00 órakor,
amelyre várjuk a civil szervezeteket
(egyesületek, alapítványok), ügyvédeket,
a téma iránt érdeklődőket.
Helyszín: 1146 Budapest, Hungária krt.
179-189. (M3 Irodaház) fszt. 5.
Program:
09.00 - 09.15: Megnyitó
09.15 - 10.00: Az elektronikus eljárás
szabályai, okirat sablonok,
formanyomtatványok
10.00 - 10.30: Az új Ptk. rendelkezései
– Egyesületek
10.30 - 11.00: Az új Ptk. rendelkezései
– Alapítványok
11.00 - 11.15: Szünet
11.15 - 11.45: Az ügyész szerepe
és feladata a törvényességi ellenőrzés
keretében
11.45 - 12.15: A közhasznú jogállás
12.15 - 12.45: A civil szervezetek
megszűnése az új Ptk. alapján
Előzetes kérdését, illetve részvételi
szándékát kérjük, az alábbi e-mail címen
jelezze: civilnyitottnap@budapestkornyekit.birosag.hu

2015. december 14.

Testületi hírek

Rekordidő - 1 óra 36 perc – alatt fejeződött be a testületi ülés december 10-én,
melyen 40 napirendi pontról szavaztak
a képviselők. A legnagyobb vitát a Ferenczy Múzeum által igényelt támogatás
váltotta ki.

n Nem lesz Mecénás-díj

A Mecénás Díj adományozásáról szóló felhívásra nem érkezett javaslat jelöltekre, így a
képviselő-testület idén nem dönt a díj odaítéléséről.

n Lakás-rendeletmódosítás

Módosították az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
szóló önkormányzati rendeletet is, melynek
tervezetét az előző ülésen már megtárgyalták.
A mostani, 2. fordulóban a javaslatokat ﬁgyelembe véve készült el a végleges szöveg, melyben a legfontosabb változás, hogy 2016.
szeptember 10. után a szociális helyzet alapján történő bérbeadáskor is pályázat útján választják ki a bérlőt a korábbi gyakorlat helyett;
a piaci alapú lakbérek mértékei az
övezetektől függően megváltoznak, illetve
emelkedett a lakbértámogatás mértéke.

n Kedvezmény háziorvosoknak

A testület módosította a helyi adókról és az
adózás rendjéről szóló rendeletet, melyet az
adózásról szóló törvény helyi adókról szóló bekezdésének január 1-jén hatályba lépő változása tett lehetővé. Ez alapján az önkormányzat
adómentességet nyújthat mindazon vállalkozó
háziorvosok, fogorvosok, védőnők számára,
akiknek az adóalapja nem haladja meg a 20
millió Ft-ot és árbevételüknek legalább 80%át a háziorvosi tevékenység oEP ﬁnanszírozása
teszi ki. Bár a törvény szerint az adómentességet nem kötelező megadni, a városvezetés
ezzel is szeretné elősegíteni a helyi háziorvosi
szolgálatok plusz jövedelemhez jutását, a praxisok fejlődését.

n Igazgatási szünet

A közszolgálati tisztviselők éves szabadságának kiadása minden évben nehézségbe ütközik. 2016-ban – az idei évhez hasonlóan – két,
egymást követő héten kerül sor az igazgatási
szünet elrendelésére, amikor a hivatal csak kis
létszámú dolgozóval működik, az ügyfelek számára zárva tart. A határozat szerint a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban a
2016. évi igazgatási szünet augusztus 1-jétől
12-ig, illetve december 19-től 30-ig tart.

n Rendelet a közösségi
együttélésről

A képviselők első fordulóban tárgyalták a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
önkormányzati rendelet tervezetét. Az emberi
közösségek akkor életképesek, ha működnek
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az együttélés alapvető írott és íratlan szabályai, melyeket részben a helyi sajátosságok alakítanak, ezért az önkormányzati törvény
felhatalmazást ad a helyi önkormányzatoknak
a legalapvetőbb – esetleg a központi jogszabályok által nem is szankcionált – szabályok
rendeletbe foglalására, és megszegésük szankcionálására.
Kubatovics áron képviselő (TESZ) szerint a tervezet túl nagy szabadságot ad a szankcionálásra és túl magas a bírság összege. A
polgármester kérte, hogy a következő fordulóig jelezze mindenki észrevételeit, javaslatait,
hogy azokat beépíthessék a rendeletbe.

n Ferenczy Múzeum támogatása

A múzeum költségvetési tényadatai a 2014.
évhez hasonlóan 2015-ben is jelentősen eltértek a tervezettől. Ennek oka egyrészt a téves
tervezés – a dologi kiadások alultervezése és
a bevételek felültervezése –, másrészt olyan
kötelezettségek, számlák kerültek elő, amelyek korábban keletkeztek, de a múzeum jelenlegi vezetésének csak az elmúlt hónapokban jutottak a tudomására. Az idei költségvetésében a Helytörténeti kiállítás megnyitásához szükséges 25 millió Ft sem szerepelt,
ami a pályázatot lezárása miatt volt fontos.
Mindezeket ﬁgyelembe véve az intézmény vezetője kérte a költségvetésük módosítását 230
millió forinttal a működés biztosítása érdekében.
A napirend tárgyalása elején Verseghi-Nagy
Miklós polgármester bejelentette, hogy büntetőfeljelentést tett ismeretlen tettes ellen a
korábbi igazgató időszakában történtek miatt
az új igazgató információi és az ügyvédi átvilágítás alapján. Kubatovics áron képviselő
(TESZ), a jogi bizottság elnöke azt szerette
volna megtudni, mi okozza a hiányt, miért
nem látszódott már korábban, hogy baj van,
hiszen ezt a többszörös átvilágításnak ki kellett volna mutatnia, és felvetődik az átadás-átvétel miatti felelősség is. Szerinte a hiány oka
elsősorban az, hogy az új igazgató nem tudott
elég támogatást szerezni az intézménynek,
ezért az előterjesztést nem látja indokoltnak.
Hasonló véleménye volt Holló Istvánnak (Jobbik), Kun Csaba (Fidesz) a mellékletekben szereplő összegekre kérdezett rá, és kérte
pontosításukat, Magyar Judit (MSZP) pedig
mértékletességet kért az igazgatótól a kiadások kapcsán.
gulyás gábor igazgató elmondta, hogy 2015ben is nagyságrendileg hasonló mértékű külső
támogatást kapott a múzeum, mint 2014-ben.
Hozzátette, hogy a kismúzeumok idén is zárva
lesznek a költségmegtakarítás érdekében. Szerinte azért nem derültek ki korábban a problémák, mert a pályázatot – többszöri halasztás
után – csak most zárták le pénzügyileg, tehát
ezt csak most lehetett vizsgálni. Az átadás-átvételről elmondta, hogy azt ő a helyettestől
vette át, aki néhány hónapig irányította megbízottként a múzeumot, és ő az ez idő alatt történt változásokat ellenőrizte. Kubatovics áron
az ügy súlyára való tekintettel kérte, hogy vegyék le a napirendről, és januárban tárgyalják.
Javaslatát a képviselők többsége nem támogatta, és végül elfogadták a Ferenczy Múzeum
előirányzat módosítási kérelmét a 2015. évi

költségvetés dologi és személyi előirányzat
megtakarításának terhére.

n Úszómű a Dunán

A Pásztor Révhajó Kft. és Szalai Péter helyi vállalkozó az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását kérték egy többfunkciós úszómű
létesítéséhez a görög utcánál. Az úszómű mindenkinek lehetőséget adna, hogy közvetlenül
a vízen úszó stégen pihenjen, a vízi járműveknek pedig a kikötéshez, illetve egy kávézó is
működne rajta. A testület felhatalmazta a
polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kiállításához, azzal a feltétellel, hogy az üzemeltetőknek folyamatosan biztosítaniuk kell a
meghatározott funkciók fenntartását, és ki kell
kérni a Tervtanács véleményét is.

n Agy Tanoda

Az Agy Tanodát működtető Alkotó gyermekműhely és Kulturális Iskola Egyesület ingyenes
közterület-használat iránti kérelmet nyújtott
be az iskola mellett lévő utca iskolaudvarként
történő hasznosítására, mely az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozik.
Az önkormányzat 1992-ben kötött szerződést
az egyesülettel határozatlan időtartamra alapellátást biztosító oktatás céljára, a Jókai u. 3.
szám alatti épület ingyenes használatára. Az
egyesület fenntartóként biztosítja az általános
iskolai oktatást 1-8 évfolyamon, az iskolához
jelenleg szervesen tartozó udvar is ezt a célt
szolgálja. A képviselők hozzájárultak, hogy az
Önkormányzat határozatlan időre, de legfeljebb a közfeladat ellátásáig terjedő időre
területhasználati szerződést kössön az egyesülettel, azzal a feltétellel, hogy az ingyenes területhasználat feltételeinek fennállását évente
felülvizsgálják.

n Iskolai körzethatárok módosítása

A 2015/2016. tanévre meghatározott körzethatár listában nem szerepeltek a Teátrum és
a Kéki utcák, ezért a testület kezdeményezte
ezen utcák felvételét a listára, úgy, hogy a Belvárosban lévő Teátrum utca a Templomdombi
általános Iskola körzetébe, a Szentlászlói útról
megközelíthető Kéki utca pedig az Izbégi általános Iskola körzetébe kerüljön.
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Rendőrnek adták ki magukat

A szentendrei rendőrök az állampolgárok
segítségét kérik az ismeretlen tettesek azonosításához. A jelenleg rendelkezésre álló
adatok szerint ismeretlen személyek november 5-én 12 óra körüli időben - magukat
rendőrnek kiadva - megállították a Dorog
felől Pomáz irányába közlekedő sértettet,
akivel a leállítás után közölték, hogy szabálysértést követett el. Az autó vezetőjének
azt mondták, hogy amennyiben nem hajlandó a helyszínen 40 ezer forint bírságot ﬁzetni, akkor szabálysértési
feljelentést tesznek ellene. A sértett a kért összeget átadta, majd a
magukat rendőrnek kiadó személyek egy kék színű nyugtát adtak át
részére, és a helyszínről távoztak. Az egyik ismeretlen férﬁről graﬁka
készült.
A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismeri a graﬁkán
látható férﬁt, jelentkezzen személyesen a Szentendrei Rendőrkapitányságon, vagy tegyen bejelentést munkaidőben a 06-26-502-400-as
telefonszámon, illetve az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán (h.-cs.: 8-16, p.: 8-13), vagy a 107, 112 központi
segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Bűnmegelőzési felhívás

Közelednek az ünnepek, az üzletek megtelnek nézelődő, vásárló emberekkel. A karácsonyi forgatag, a csomagokkal megpakolt gépjárművek kedvező alkalmat kínálnak a bűncselekmények elkövetőinek is.

Az ünnepi bevásárlások alkalmával sokan ülnek autóba, ezért a gépkocsifeltörések megelőzése érdekében érdemes ﬁgyelmet fordítani
arra, hogy:
• Járművét lehetőség szerint zárt, őrzött parkolóban hagyja!
• Parkoláskor autója ablakait húzza fel és ellenőrizze, hogy miden ajtót
bezárt-e, a riasztót kapcsolja be, még akkor is, ha csak rövid időre
száll ki a ki az autójából!
• Az őrizetlenül hagyott járműben látható helyen, ülésen ne hagyjon
semmilyen tárgyat, használja helyette a csomagtartót!

A karácsonyi bevásárlások időszakában a leggyakoribb bűnelkövetési
mód a zseblopás. Ennek jellemző helyszínei a zsúfolt helyek, bevásárlóközpontok, vásárcsarnokok, aluljárók, tömegközlekedési eszközök,
pályaudvarok környéke. A zseblopások megelőzése érdekében érdemes ﬁgyelmet fordítani arra, hogy:
• Értéktárgyait, pénztárcáját, iratait ne tegye a táskája, kosara tetejére, azokat mindig tartsa a belső zsebében, vagy zárható helyen
hordja.
• Zsúfolt helyen, tömegközlekedési eszközön lehetőség szerint szorítsa a karja alá a táskát, melynek érintetlenségét többször is ellenőrizze!
• A táskát, pénztárcát nem szabad őrizetlenül hagyni a kosárban, bevásárlókocsiban. Ha nem szeretné az egész soron végigtolni a kocsit,
értékeit mindenképpen vegye ki belőle és vigye magával, miközben
nézelődik!
• Lehetőség szerint csak annyi készpénzt vigyen magával, amennyire
várhatóan szüksége lesz!
• A bankkártya PIN kódját ne írja rá a kártyára, de ha mégis felírja
valahova, akkor azt ne tárolja együtt a bankkártyával!

Az internet fejlődésével egyre elterjedtebb az online vásárlás is, melyet óvatossággal kell kezelni.
• Bankkártyával történő ﬁzetés esetén lehetőség szerint olyan webáruházban vásároljon, amelynél a ﬁzetés valamelyik banki oldalon
keresztül történik
• A túl olcsó termék mindig gyanús – a legtöbb csaló így szedi áldozatait.
• Fontos tudni, hogy internetes ﬁzetés alkalmával nem kérhetik el a
bankkártya PIN kódját és a számlaszámot!

HoSSZÚ TáVÚ,
BIZToS MUNKALEHETŐSÉggEL,
AZoNNALI KEZDÉSSEL

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

Munkavégzés helye:
Szentendre, Szentlászlói út 160.

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

2015. december 14.

Közmeghallgatás

A november 23-án megtartott közmeghallgatás nagy érdeklődés mellett zajlott a
Városháza dísztermében. A délután 5 órától fél kilencig tartó fórumon részt vettek
a város vezetői, az önkormányzati képviselők, a csatornatársulás vezetői, a polgármesteri hivatal dolgozói, a rendvédelmi szervezetek vezetői is, így a felvetett témákban szakemberektől kaptak
választ a szentendreiek.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester rövid bevezetőjében az elmúlt egy év munkájáról számolt be. Elmondta, hogy a város stratégiája
három fő pillérre épül: az épített környezet fejlesztésére, a szolgáltatások minőségének javítására és a közútépítésre.
Kitért a közelmúltban történt és jelenleg is
zajló építkezésekre. Az önkormányzat négy önkormányzati iskolát újított fel, új óvoda épült
az Egres úton, négy közintézmény energetikai
korszerűsítése zajlik. Előrelépésről számolt be
a városüzemeltetési szolgáltatások fejlesztése
terén is: javult a köztisztaság, az ügyfélszolgálat a korábbiakhoz képest gyorsabban, precízebben működik. Interaktívabbá vált a
kommunikáció, a lakók több csatornán tudnak
véleményt mondani. A város kulturális életének kapcsán megemlítette a sikeres fesztiválokat és Teátrum-programsorozatot, melyek
következtében nőtt városunkban a vendégéjszakák száma. Elmondta, hogy sok feladat áll
még előttük, ezek mielőbbi megoldása érdekében évente 100 millióval növelik a fejlesztésekre fordítható költségkeretet.

Csatornázás

Városunkban jelenleg kiemelt projekt a dunakanyari csatornázás, ezért a fórum elején a beruházás problémáiról esett szó. A lakók
hozzászólásából kiderült, hogy sok utcában
szinte lehetetlen a közlekedés, az autók rendszeresen fennakadnak, tönkremennek, eső
esetén a házak megközelíthetetlenek. Az egyik
lakó szerint jobban össze kellett volna hangolni a munkát, nem egyszerre lezárni az öszszes felvezető utat. Bővebb tájékoztatást
kértek a bekötések módjáról, illetve arról, hogyan lehet utólag csatlakozni a társuláshoz.
Csepregi András építésvezető elmondta, hogy
a csatornavezeték építését december első he-
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tére befejezik, december közepére a téli közlekedésre alkalmas lesz a terület. A munka
csúszását az okozta, hogy a vízjogi engedélyeket későn kapták meg, illetve nehezen lehetett
vállalkozókat találni, mert az országban most
nagyon sok pályázati beruházás zajlik. A biztosítótársaságnak már bejelentették a jelzett
kárigényeket. Az útlezárásokat a késői kezdés
indokolja, mert a határidő véges, minél előbb
be kell fejezni a projektet. A bekötések terveztetését december 10. után lehet elkezdeni.
(Csepregi Andrást a csatornázással kapcsolatos kérdésekkel e-mailben lehet keresni:
csepregi.csatorna@hid.hu). A törvényerejű
rendelet szerint a használatba vételi eljárás
után – tehát miután a DMRV átveszi a közművet –, a lakóknak egy év áll rendelkezésre a rákötésre, amelyeket a DMRV bonyolít majd.
Bornemisza Miklós projektvezető emlékeztetett rá, hogy a projekt három elemből állt: elsőként a szennyvíztelep bővítése történt meg,
amelyet november 15-én adtak át. A szigeti településeken már befejeződött a csatornázás,
és megkezdték a műszaki átadást, ott már csak
a papírmunka van hátra, illetve zajlanak az
úthelyreállítások. Nálunk, a parti oldalon –
Szentendrén, Leányfalun, Tahiban – december
15-i határidővel zárulnak a csatornázási munkálatok, és december végéig az utolsó számlával is el kell számolniuk a kivitelező cégeknek.
Az utólagos bekötések kérelme esetén minden
egyes igényt megvizsgálnak, hogy műszakilag
lehetséges-e a gerincvezetékre való csatlakozás, és kérték a lakókat, hogy minél előbb regisztráljanak ennek érdekében Szűr Tímeánál,
a DCSVT elnökénél: szurtimea@gmail.com.

Környezetszennyezés

Egy felszólaló szerint a Fehérház előtti csapadékáteresztőből kijut a szennyvíz, és felhívta a
ﬁgyelmet, hogy a Bükkös-patakba sárga, kemény habzású lé folyik. Szerinte valahonnan
fekáliát is engednek a Dunába. A DMRV képviselője elmondta, hogy a szennyvízátemelő
megépítését – amely a szennyvizet a telepre
továbbítja – nemrégiben befejezték, és mivel
zárt rendszerről van szó, kizárt, hogy szennyvíz
jusson ki belőle. A polgármesteri hivatal zöldreferense elmondta, hogy a katasztrófavédelem munkatársai mintát vettek a habzó
folyadékból, de a vizsgálat nem mutatott ki
szennyeződést.

Köztisztaság

A lakók kérték a Hamvas Béla úton lévő szelektív gyűjtőszigetek áthelyezését. Felhívták a
ﬁgyelmet, hogy szeméthegyek vannak az Ipar
utcában, a Dera-patak mellett. Felmerült, hogy
a Bükkös-parti buszmegállóba több szemetesedényre lenne szükség. Az ipartelep közelében
lakók szerint a telep felől rendszeresen bűz
jön, ablakot sem tudnak nyitni.

Közlekedés

Sok kérdés hangzott el a kátyúzás ütemezésével kapcsolatban, illetve felvetették, hogy a
város pályázzon belterületi utak fejlesztésére,
mert ehhez már állami segítség szükséges. Javasolták még, hogy a város terveztesse meg a
11-est elkerülő utat, hogy pályázati lehetőség
esetén rögtön tudjon lépni. A lakótelepen élők
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kérték a Hamvas Béla út egyirányúsítását. A
Szmolnyica sétány rossz állapotban van, és az
1+1 konstrukció nem minden területen jelent
megoldást, pl. a Móricz gimnázium környékén
sem, mert nem lehet társaságot létrehozni.
Jelezték, hogy a Móricz gimnáziumban sok
rendezvény van, hétvégén pedig sportesemények, és az autók a Hamvas utcában
parkolnak, ahol a lakóktól veszik el a helyet.
A polgármester elmondta, hogy idén 3000
négyzetméter útszakaszt kátyúznak, ilyen
mennyiségű útjavítás még soha nem volt a városban. Az ún. Vekop-forrást a kerékpárút-fejlesztésre kívánják fordítani.

Közvilágítás

Az ELMŰ képviselőjét arról kérdezték, hogy
mikor várható a 11-es útra csatlakozó fő bekötőutakon lévő villanyoszlopok kiváltása földkábellel. Ez az esztétikai látványon kívül azért
fontos, mert sok helyen útban vannak, nem
lehet elmenni mellettük a járdán. Szóba került
még a közvilágítás hiánya Izbégen, a patakparton, illetve a Lázár cár tér és Bogdányi utca
sarkán álló villanyoszlop rendbehozatala.
A válaszból kiderült, hogy a földkábeleket be
kell vezetni a házakhoz, a csatlakozás költségét
az ingatlantulajdonosoknak kell állniuk, ami
150-200 ezer Ft is lehet, az önkormányzatnak
pedig a közvilágítás kiépítését kell megoldania.
A több partnerrel való egyeztetés után lehet
csak tervezni az oszlopok lebontását.

Településfejlesztés

Egy felszólaló szerint a településfejlesztési
koncepcióban belterületbe vonások vannak,
amit már nem bír el a város infrastruktúrája,
illetve az Egres úti óvoda alatti terület intézményi területként van feltüntetve, ami azt jelenti, hogy kivonták a belterületi fejlesztési
lehetőségekből, miközben a tulajdonosok szerették volna elérni a belterületbe vonást. A
polgármester elmondta, hogy nem kívánnak
belterületbe vonni üdülőterületeket, ehhez
határozottan ragaszkodik a város a vezetése.

Egyéb témák

Egy felszólaló kérte, hogy a különféle fejlesztéseknél vegyék ﬁgyelembe a mozgás-, hallásés látássérültek igényeit is, illetve nagy szükség lenne egy civil házra, ahol az egyesületek
összejöveteleiket, segítő foglakozásaikat tarthatnák.
Szó esett még a közbiztonságról a Templomdomb kapcsán, ahonnan napközben és hétvégenként a ﬁatalok köveket szórnak a környező
utcákba. A lakosság kérte a rendőrség, polgárőrség vagy a közterület-felügyelet segítségét
a helyszín ellenőrzésében.
Egy felszólaló a napokban kiadott Városi Rend
kapcsán tett javaslatokat a rendeletek még
érthetőbbé tételére.
A közmeghallgatáson egyedi eseteket is vázoltak különböző társasházak megoldandó problémáival a megjelentek, kérve az önkormányzat segítségét.
Több felszólalásban is elhangzottak dicséretek,
például az ünnepi díszkivilágítás, a 11-es út
melletti virágosítás, a köztisztaság érezhető javulása, az óvárosi házak felújítása kapcsán.
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100. születésnapján Isten éltesse
Irénke nénit!
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Születésnapja alkalmából köszöntöttük
Márti nénit!

Verseghi-Nagy Miklós polgármester személyesen köszöntötte otthonában a 95
éves szépkorú Márti nénit.
Márti néni rendkívül jó egészségnek örvend, szerető családja körében fogadott
bennünket. Landi Márta (leánykori nevén Nagy Márta) 1920-ban született Pátyon.
Férje a Földművelésügyi Minisztérium kolozsvári hivatalában volt jogász. Márti
néni a magára maradt években a postánál helyezkedett el és onnan ment nyugdíjba, mint gazdasági osztályvezető. Egy lányuk született, két ﬁúunokájuk már
Szentendrén jártak iskolába. 5 dédunokája van. Szentendréhez több szál is kötötte már 1968 óta, ugyanis itt vásároltak férjével hétvégi házat, majd lánya a férjhezmenetele után szintén Szentendrén telepedett le.
95 évesen is igyekszik segíteni a ház körüli teendőkben, így például főz, mosogat
és virágokat locsol. Szeret rejtvényt fejteni, számítógépen kártyajátékokat játszani, régi operetteket nézni a televízióban (az összeset tudja kívülről), és ágya
szélére telepedve a régi időkről mesélni dédunokáinak.
További jó egészséget kívánunk Neki!

Irénke néni rendszeresen olvas, keresztrejtvényt fejt, napi aktualitásokat néz a televízióban, és ami a legcsodálatosabb, újra
elkezdett német nyelvet tanulni, hiszen tanulni soha nem késő!
November 26-án, születése napján az önkormányzat nevében
Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Soltész Emese civilkapcsolati referens köszöntötte Kriska Mártonné, Irénke nénit.
Irénke néni 1916-ban született, az akkor még a Monarchiához
tartozó Bazinban, a ma már Szlovákiához tartozó kisvárosban.
2002-től él Szentendrén lányával, aki nagy szeretettel gondozza
őt. Születése után Budapestre költözött, ahol 75 éves koráig dolgozott a Húsipari Trösztnél, mint könyvelő és pénztáros. Irénke
néninek egyetlen lányától 3 unokája és 7 dédunokája született.
Szívből kívánunk további szép éveket és jó egészséget!

Új elnök a TESZ élén

A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület (TESZ) november 30-án megtartott
Közgyűlése elnökségi tagot, majd a teljessé bővült elnökség új elnököt választott
a szervezet élére, miután két hónappal
korábban Fülöp Zsolt lemondott elnöki
tisztségéről. A Közgyűlés Helyes Imrét
ajánlotta elnöknek, s az ajánlást elfogadva
az egyesület új vezetőnek Helyes Imrét választotta, aki 2015 márciusa óta a TESZ
egyik alelnökeként vett részt az egyesület
vezetésében. A háromtagú elnökség harmadik tagjává Szegedi Istvánt választották.

Van közös ügyünk

Köztéri fogadóóra
Schiﬀer András országgyűlési képviselővel
december 19-én, szombaton 16:00
és 17:00 óra között
a Tourinform irodával szemben,
az Apor híd és a Jókai Mór u.
találkozásánál
Mindenkit szeretettel várunk!
Tel. 30/856-5414
pest@lehetmas.hu

gesta verbis praeveniant

Sokszor eszembe jutnak Ady azon prózái –
sokan nem is tudják, hogy Ady Endre legalább
olyan kiváló prózaíró volt, mint költő – melyben elsőre hétköznapi „jelentéktelennek” hitt
eseményekben képes volt olyan társadalmi
képet és önvallomást tenni, mely örökre időtlen és igaz.
A történetem a Füzespark lakótelephez kapcsolódik, ahol hosszú hónapok óta Fodor gizella –
akiről Szentendre városában díjat is elneveztek
(lásd: gizella-díj) – civilként felvállalta, majd rengeteg időt és energiát áldozva sikerre vezette az
ottani lakók nyugalmát és életterét ellehetetlenítő üveggyűjtő helyzetét. (Ebben persze Zakar
ágnes képviselő asszonynak is elévülhetetlen
érdemei voltak.) Azóta számtalan hálálkodó levelet és megkeresést kaptak „ők”, akik tettek a
közösségért. Egyébként azt beszélik, hogy a
másik lakótelepen is hosszú ideje próbálják
megoldani a helyzetet páran, éppen ezért, ha
csak egy sorban is, úgy gondolom, kijár ezen
embereknek a köszönet és tisztelet. Köszönjük!
Én még olyan erényekben hiszek, mint a becsület. Számomra ez az alapja mindennek, s bizony,
ennek értelmezése nem olyan egyszerű, mintsem elsőre gondolnánk. Ebben benne foglaltatik
a jóra való törekvés, az igazságosság, önzetlenség, szeretet, tolerancia és alázat. De az is,
hogyha hibázunk – merthogy ki ne tenné emberként? – akkor azt felvállaljuk, bármily nehéz
is, ami ezzel jár.
A minap a Füzesparkban egy boltban történt az
eset. Az egyik olyan ember, aki sokat tett em-

bertársaiért – ebben a szelektív kérdésben (is) –,
pont lépett volna ki a boltból, mikor is egy szintén a környéken lakó utána kiáltott, s mondatával tulajdonképpen hazugnak nevezte azt,
akinek ő maga is köszönettel tartozna. Szóváltás nem történt. A sors iróniája hogy eme hamisan ítélkező személy köztudottan messze van
az egyenes jellemtől, s fel sem tudná fogni, e
pár sorban rejlő elvi alapvetést.
Igen, eszembe jutnak Ady prózái. Van egy
ember, aki saját idejéből, energiájából, pénzéből áldoz a közösségért. S van egy másik, aki
semmit sem tesz, semmit nem kérdez, csak félreért, és utána nyilvánosan megalázza a másikat. Jelzem, a másik ember megalázása az egyik
legsúlyosabb vétek az emberi méltóság ellen,
még akkor is, ha azt egy ilyen buta, szitokszóró
ember teszi.
Vajon hol billen el az emberi norma? Neveltetés? Társadalom? Szociális közeg? Mert való
igaz, aki így nyilvánul meg, az etikailag sem üti
meg a mércét, sőt primitív emberről beszélhetünk. Nem, ez nem sértés, ez jelző! Lehet nézeteltérés, lehet vélt sértettség, de a megfelelő,
kulturált(!) reakció talán a legfontosabb minden
területen. Ezt hiányolom manapság. Személy
szerint felháborít az eset, mégsem jutna
eszembe, hogy nevén nevezzem az illetőt. Hisz
tetteinkkel minősítjük önmagunk! Sőt csakis jót
kívánok neki, ugyanis a fent említett, másokért
tenni akaró és tenni képes emberektől én is ezt
tanultam. Talán ez lesz a siker kulcsa a jövőbeli
normák eléréséhez, s talán ez fontosabb is, mint
a neveltetés, a társadalmi vagy a szociális
közeg…
Kellár F. János Immánuel

2015. december 14.
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Megújuló középületek Szentendrén
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Az önkormányzat novemberben értesült arról, hogy a város 150 millió Ft támogatást nyert középületek energetikai korszerűsítésére KEoP pályázaton. A támogatásból négy szentendrei középület felújítása valósul meg, a munka gőzerővel folyik, mert a projektet december közepéig
le kell zárni.

A középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése – KEoP 2015-5.7.0 – sikeres pályázat keretein belül négy, a szentendrei mindennapokban jelentős szerepet játszó ingatlan újul meg 2015. december 15-ig. A pályázat célja a korszerűsített épületek energia-felhasználásának csökkentése, az energiahatékonyság növelése.
Homlokzati nyílászárócserével és hőszigeteléssel újul
meg a Dunakorzó 18. – Fehér Ház, a Bajcsy-Zsilinszky
utca 6. – Közkonyha, a Hamvas B. utca 4/b – bölcsőde
és a Bükköspart 27. – háziorvosi rendelő épülete. A
felújítások a pályázathoz elkészített felmérések és
energetikai számítások iránymutatásai alapján történnek. A munka mind a négy épületen párhuzamosan halad, hogy a projekt határidejét tartani tudják.
A homlokzatfelújítási programban az önkormányzat
kiemelt ﬁgyelmet szentelt az épületek karakterének
megtartására, bár azok nem műemléki épületek, jellegzetes jegyeik ennek ellenére megőrizendők.

Új forgalomirányító
berendezéseket telepít
a 11-es útra a Közút

A Magyar Közút nZrt. alvállalkozói Szentendre
lakott területén belül, a 11 sz. főúton a forgalomirányító berendezések cseréjét fogják végezni december 10-től. A munka várható
befejezési határideje december 21. A berendezések korszerűsítésére, átépítésére a nagyobb üzembiztonság és Szentendre teljes
szakaszának egységes hangolhatósága miatt
van szükség.
A munkálatok ideje alatt az érintett csomópontok (Dunakorzó, Volánbusz, Vasúti villasor,
Szent István u., Szentlászlói út, Sztaravodai út)
hangolása nem biztosítható folyamatosan,
abban fennakadások lehetnek. 1-3 és a 6-8
csomópontok esetén 2 nap a várható kiesés,
a többi jelzőlámpa várhatóan 1 napig nem üzemel.
Az érintett csomópontok vastag betűtípussal
kiemelve:
1. Duna korzó
2. Volánbusz pályaudvar
3. Vasúti villasor
4. Római sánc utca
5. Bükkös-patak – gyalogos átkelő
6. Szent István utca
7. Szentlászlói út
8. Sztaravodai út
9. Egres út
10. Barackos út
Kérjük a lakosok türelmét és az átalakítás alatt
fokozottan ügyeljenek egymás biztonságára!
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Jótékonysági
akciók 2015-ben

„Ó igen, adni kell, adni, mindent
odaadni. Munkát, erőt, életet.
Pénzt, ruhát és kenyeret. Könnyet,
mosolyt, simogatást. Jó szándékot, jó akarást, imádságot, egészséget. Melegséget, élő hitet.
Odaadni akárkinek, a legelső
nincstelennek, a náladnál szegényebbnek. Szeretettel adni és érte
semmit sem kívánni. Így kell élni.”
(Mezei Mária)

Városunkban idén is sokan –
intézmények, civil szervezetek,
magánszemélyek – szerveztek
jótékonysági akciókat, amelyhez sokan örömmel és lelkesen
csatlakoztak. Összeállításunkban összegyűjtöttük a különféle kezdeményezéseket, bár
valószínűleg nem tudunk teljes
képet adni az összes jótékony
célú megmozdulásról.

• Szentendrei Önkormányzat
A Városháza dísztermében 176 rászoruló gyermek számára szerveznek karácsonyi ünnepséget
december 20-án. A város több
pontján adománygyűjtő-ládát állítottak fel, s az így összegyűjtött
pénzből névre szóló ajándékot vásárolnak a gyerekeknek, melyeket
maguk kereshetnek ki a fa alól.
Adománygyűjtő pontok: Városháza porta, Tourinform iroda,
Pest Megyei Könyvtár, Szentendrei Rendelőintézet, Fő téri Líra
könyvesbolt, Castrum Center,
Édeni Édességek Boltja, Pistyur
Ház, Karácsonymúzeum (az adventi vásárban).

• Szentendrei Önkormányzat és
a Kinizsi Honvéd Sportegyesület
December 6-án már 4. alkalommal szervezték meg a Jótékonysági Mikulás-futást, amelynek
nevezési díja tartós élelmiszer, s
mellyel rászoruló családokat segítenek. A „nevezési díjakat” a
Szentendrei Karitász juttatja el a
rászorulóknak.

• Mikulásgyár
Az adománygyűjtő akciónak idén
is a Castrum Center ad helyet, a
gyűjtés szervezői a centrum két
ügyvezetője, Szépolt gabriella és
Bajna Zsuzsi. Az adományokat
december 20-ig várják a Castrum
Center recepcióján (Paprikabíró u.
21-23.) hétköznaponként 7:30-tól
20:30-ig. Az adományokat december 19-én és 20-án, 09:00 és
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14 óra között osztják ki a BajcsyZsilinszky utcai napközi konyha
ebédlőjében a térségben élő
nehéz sorsú családoknak.

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat
A szolgálat szentendrei csoportja
a Spar és Interspar áruházakban
végez gyűjtést decemberben az
országos Adni öröm tartósélelmiszer-gyűjtési akcióhoz csatlakozva.

• Szentendrei Baptista gyülekezet
December 5-én nyugdíjasok adventi alkalmát szervezték meg,
ahol a jelenlevők életmódi tanácsokat kaptak, speciális tornán vehettek részt. A program közös
ebéddel és a jelenlevők megajándékozásával fejeződött be.
Cipősdoboz ajándékokat gyűjtenek országhatáron belüli és kívüli
gyerekek számára. A csomagokat
a PMK-ban és az Imaházban (Rákóczi u. 27.) lehet leadni, amelyeket a központi gyűjtőpontról a
Baptista Szeretetszolgálat szállítja
és osztja szét.
A gyülekezet arra biztatja tagjait,
hogy karácsony környékén hívjanak vendégségbe olyan szomszédot, munkatársat, ismerőst,
rászorulót, akikkel még nem beszélgettünk mélyebb dolgokról,
így élve át az igazi karácsonyi szeretetet.

• Krumpliebéd – Tolonics gyula
A képviselő által a központi ebédlőben szervezett akció lényege,
hogy a vendéglátók által biztosított szerény ebédért cserébe a
résztvevők az aznapi ebédre szánt
pénzükkel rászoruló családokat
támogatnak.

• Rotary Club, Szentendre
Az adventi vásárban hétvégeken
(szombat-vasárnap) forralt bort
kínálnak a klub tagjai, melynek
bevételét a Bárczi iskola és egy
szentendrei diák támogatására
fordítják ösztöndíj formájában.

• Csevej Karácsony – Kellár F.
János Immánuel
December 15-én a hagyományoknak megfelelően ismét egy rászoruló családot segít a Csevej gála a
Karitász és az ingyenesen fellépő
művészek segítségével. A helyszínen ajándékcsomagokat, illetve
pénzadományokat gyűjtöttek a
szervezők.
• Szentendrei Női Szalon
A szalon tagjai advent 3. vasárnapján idén is gyűjtést szerveznek
a nehéz körülmények között élő

gyermekek és családjuk javára az
adventi vásár területén.
• Oktatási intézmények

A Püspökmajori tagóvoda dolgozói az adventi időszakban évek
óta közösen főznek vacsorát a
szülőkkel, a gyerekekkel pedig süteményeket sütnek az „Érted”
hajléktalanszálló lakóinak.

A Móricz Zsigmond gimnáziumban már hagyomány, hogy a diákok apró ajándékokkal igyekeznek
örömöt szerezni a tőlünk távol
élő, segítségre szoruló csángó
gyerekeknek. Az ajándékok között
van meleg téli holmi, írószer,
édesség, játék, tisztálkodó szer,
Szentendrét bemutató könyv.

Az Izbégi általános Iskolában Jolanda Willemse, a Keresztszülők a
Moldvai Csángókért Egyesület alelnöke biztatására már négy éve
szerveznek adventi ajándékgyűjtést a csángó gyerekek számára.

A Ferences gimnáziumban cipősdoboz-akció van, az így összegyűjtött ajándékcsomagokat Böjte
Csaba ferences szerzetesnek juttatják el.
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A Szent András általános Iskolában a cipősdoboz-akcióban összegyűlt ajándékokat a Katolikus
Karitásznak juttatják el, melynek
vezetője Écsy gábor plébános,
volt szentendrei káplán. A csomagokat Magyar Szentek templomában adják át rászoruló gyermekeknek.

A Református gimnáziumban a
zsinat által meghirdetett gyűjtésbe kapcsolódtak be: az adventi
vásárokon befolyt pénzt erdélyi és
kárpátaljai közösségnek juttatják
el. Évek óta készítenek cipősdoboz-ajándékokat, amelyeket a
Bárczi iskolásoknak adnak át, személyre szólóan.

A Rákóczi iskolások besegítenek a
Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak a tartós élelmiszerek
gyűjtésénél, a visegrádi idősek
otthonának adventi koszorúkat
készítettek, illetve ők is szerveztek
cipősdoboz-akciót.

A Templomdombi és a Barcsay
Jenő általános Iskola diákjai szintén részt vesznek a cipősdobozakcióban, és tartós élelmiszereket
gyűjtöttek a Mikulás-futás nevezési díjához.

2015. december 14.
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A szeniorképzés
télen is folytatódik városunkban!

Szentendre jelöltjei az élen
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Pest Megye Közgyűlése 1999-ben határozott úgy, hogy december 4. napját Megyenappá nyilvánítja, annak emlékére,
hogy Pest-Pilis-Solt vármegyét 1659. december 4-én alapították. Ezen a napon a 187 településből álló megye Megyenapot tart, és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó polgárait
különböző kategóriákban kitüntetésekkel jutalmazza.

A tél folyamán újabb tanfolyamok és előadások indulnak Szentendrén, a Szentendrei Önkormányzat és a Zsigmond Király Főiskola
által közösen működtetett Aranykor Központ (Szentendre, Dunakorzó 18.) szervezésében.

1. 2016. január 14-étől, csütörtöktől három szinten: 1. (kezdő), 2.
(középhaladó) és 4. (emelt) szinten (9-től, 11-től és 13 órától) kezdődnek el az angol kurzusok, Kaszap Réka vezetésével. A helyszín az
Aranykor Központ emeleti terme lesz. A hallgatók a 10.000 forintos
tandíjért 21 tanórát kapnak, összesen 7 alkalommal.
2. 2016. január 8-án pénteken, 10 órakor kezdődik Fodor Éva vezetésével az időstorna, a hallgatók 10+1 órát kapnak a 10 000 forintos
tandíjért. A helyszín az Aranykor Központ emeleti tornaterme lesz.
A tanfolyamokra jelentkezni lehet az Aranykor Központ ügyeleti telefonszámán: 06 30 692 47 46 (munkanapokon, munkaidőben).
A tanfolyami jelentkezésnek két feltétele van: Szentendre vagy környéki állandó lakcím, és 50 év feletti életkor.

A tél folyamán várjuk Önöket előadásokkal is az Aranykor Központ
emeleti előadótermében:

1. 2015. december 21-én hétfőn, 17 órától Dr. Jászberényi József
tart művészettörténeti előadást: Van gogh, avagy a depresszió csodája címmel. Belépődíj: 500 forint.
2. 2016. január 13-án, szerdán, 16 órától Dr. Szabóné Deák Ildikó,
gyógyszertári szakasszisztens tart előadást gyógyszerek a mindennapokban címmel. Belépődíj: 500 forint.
3. 2016. január 13-án szerdán, 17 órától Dr. Szabó Sándor Tibor,
okleveles gépészmérnök, mérnöktanár tart előadást Közlekedjünk
biztonságosan! címmel. Belépődíj 500 forint.

TANULNI SoHASEM KÉSŐ!

Dr. Jászberényi József, Szvorák Katalin és Verseghi-Nagy Miklós a díjátadón

Az idei ünnepséget Vitályos Eszter, az Európai Uniós fejlesztésekért
felelős államtitkára nyitotta meg, majd Szabó István, a közgyűlés
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A kiosztott díjak között a két
legmagasabb rangú kitüntetést Szentendre jelöltjei kapták: Szvorák Katalin és Jászberényi József.
Pest Megye Közgyűlése Díszpolgári címet adományozott Szvorák
Katalin részére Pest megye közösségéért végzett elhivatott munkája, példamutató elkötelezettsége, kiemelkedő előadóművészi sikerei, a kulturális diplomácia területén felmutatott teljesítménye
és pedagógiai eredményei alapján.
A közgyűlés Pest Megyéért Emlékérmet adományozott dr. Jászberényi József részére tudományos tevékenysége, a felsőoktatásban
elért eredményei, a közművelődésben vállalt erőfeszítései és példamutató közösségszervező tevékenysége elismeréseképpen.
Két kiválóságunkat Verseghi-Nagy Miklós polgármester személyesen üdvözölte a Megyeházán rendezett ünnepségen. Mindkét kitüntetettnek szívből gratulálunk!

Színes mesevilág a Városház galériában

A Művésztea egy éve

Egy éve ad otthont a Városháza a „Művésztea” rendezvényeinek, melyek keretében a városvezetés teázásra és beszélgetésre látja vendégül
a helyi művészeket, akik a Lakástárlat Alapítvány szervezésében a Városházán rendezett időszaki kiállításhoz kölcsönzik műveiket. November 24-én rendezték meg a Művésztea hatodik alkalmát, amikor
Verseghi-Nagy Miklós polgármester és gyürk Dorottya kulturális alpolgármester beszélgetett és teázott Bihon győző és gulyás Andrea festőművésszekkel és Pistyur Imre szobrászművésszel. A három
szentendrei képzőművész alkotásai két hónapig díszítik majd a polgármesteri szobát. A találkozón részt vett a bemutatók, beszélgetések szervezését vállaló Lakástárlat Alapítvány elnöke, Musza györgyi.

A Szent András Katolikus általános Iskola tanulói alkotásaiból nyílt kiállítás december 2-án a Városház galériában. A gyerekek művei színes
mesevilágot varázsoltak a Városháza emeleti fogadóterébe. A kiállítást
gyürk Dorottya kulturális alpolgármester nyitotta meg, aki elmondta: az
általános iskolai vegyes korosztály munkáit felvonultató, meglepően
egységes forma- és színvilágot mutató munkák nem szakkörön készültek, hanem a tantervi
rajzórák
gyümölcsei. A kiállítók valamenynyien Nagy Anna
tanárnő tanítványai. A megnyitón
az iskola két diáklánya énekelt.
A kiállítást hagyományteremtő
szándékkal rendezték, tervezik,
hogy a többi helyi iskola rajzszakkörei, képzőművészettel foglalkozó
diákjai is bemutatkozhassanak a Városházán. A tárlatot 2015. december 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők.
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Karácsony üzenete a ma emberének

XXIX. évfolyam, 21. szám

Összeállításunkban a helyi egyházközségek és felekezetek képviselőit arról kérdeztük, hogy szerintük mi az üzenete karácsonynak
2015-ben, a ma emberének.

Dani Zsolt lelkipásztor, Szentendrei
Baptista gyülekezet

Az ember alapvetően hiánylény, keresi az otthon
melegét, ahová tartozik.
Örömmel hoz áldozatot,
hogy szerettei körében
töltse el idejét. Erején felül
is szeretné kompenzálni,
pótolni az elszalasztott lehetőségeket. De akár sikerül ez, akár nem, a
hiányérzet megmarad.
Miért?
Mert nemcsak földiek vagyunk, hanem mennyeiek
is: Isten képmására lettünk teremtve. Nekünk
van mennyei Atyánk és
van mennyei otthonunk is.
Ezt a hiányt Jézus Krisztuson kívül semmi nem
képes betölteni! Karácsonykor Krisztus emberré
lett, hogy általa megtalálhassuk mennyi otthonunkat.
De az ünnep túlságosan
emberivé lett, a lényeg helyett a külsőségek kerültek
előtérbe. A Betlehemben
felragyogó csillag nem kellék volt, az istálló pedig
nem komfortos hely. A jászol körül megjelenők
nem romantikus alakok,
hanem otthont kereső
emberek voltak. Karácsony igazi üzenetét Jézus
Krisztus így fogalmazta
meg: „Én vagyok az út, az
igazság és az élet; senki
sem mehet az Atyához,
csakis énáltalam.” (János
ev. 14, 6)

Dr. Harmathy
András református
lelkész

Ennek az évnek a végén
Európában két dologgal
mindenki tisztában van:
törékeny az életünk, és felelősök vagyunk érte. Törékeny az a társadalmi
rend és béke, ami keretet
ad mindennapjainknak és
terveinknek. A szorongás
és jövőnk féltése nagyon
közel került most hozzánk.
A döntéshozatal felelősségét is mindenki érzi, akár a
biztonsággal, akár a jóléttel,
akár
természeti
környezetünkkel kapcsolatban. A felelősségtudattal azonban könnyebben
elbánunk, mint a szorongással: tovább hárítjuk
másokra.
A karácsony eredeti üzenete gyógyszer a félelmeinkre, de a felelősséget
elhárító felelőtlen menekülésre is. Az eredeti üzenet Isten közelségéről szól
– tehát nem a bevásárlásról és nem az idővel való
versenyfutásról.
Jézus
azért jött, hogy azt adja,
amire leginkább szükségünk van: az Atyával való
megbékélés által az élet
teljességét. Akiben a Lélek
által kibontakozik ez az
ajándék, az megtapasztalja, hogy a „teljes szeretet, kiűzi a félelmet”. Aki
pedig Jézus szeretetéből
él, annak nem kell hárítania: szabad lesz önmagát
másokért odaadni, menekülés helyett szolgálni. Ne
érjük be kevesebbel!

Horváth-Hegyi
Olivér evangélikus
lelkész

Idén drasztikusan nagyszámú európai országban
halványodik a betlehemi
csillag fénye. A jászol kontúrja elmosódik, Mária és
József alakja fénytelen
helyre kerül, a kisgyermek
Jézus nevét óvatosan ejtik
ki, vagy csak utalásszerűen. Városok főterein a
karácsonyfa örökzöld üzenetét feledtető élettelen
installációk ácsorognak, a
Fehér Ház előtt felállított
„ünnepi fa” átkeresztelése
a karácsonyfa szavatossági
idejének lejáratát jelzi. A
„Z”-generáció relatív kereszténységen növekszik
fel, amelyben Jézus személye és megváltó munkája már csak a régi
verzióként jelenik meg.
Pedig az Újszövetség bizonyságtétele templomaink falain belül és kívül
változatlan: „Megjelent
Isten üdvözítő kegyelme
minden embernek.” (Tit
2,11)
Milyen úton jutunk el idén
Betlehembe? A régi út még
mindig járható. A járható út
még mindig a régi. A pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen
Betlehemig.” (Lk 2,15b) A
bibliai történet vezet el
minket Krisztusig, aki minden idők egyedüli Megváltója. Ennek emlékezete
még vallási toleranciára
történő hivatkozással sem
adható fel abban az évben,
amikor kontinensünk komoly, globális problémákat
felvető kérdések előtt áll. A
karácsonyi történetből egy
jottányi sem veszhet el.
Őrizzük meg krisztusi hitünket félelem nélkül! Erős vár
a testté lett Ige!

Molnár Miklós
káplán, Római
Katolikus
Egyházközség

Számomra a karácsony elsődleges üzenete, hogy Istennek nem közömbös
semmi az én életemből.
Azért jött el közénk, hogy
megtapasztalja, felvegye,
átélje és ezekkel megszentelje örömeinket, küzdelmeinket, szenvedésünket
és életünket. Így és ezért
nyer értelmet minden,
amit teszünk, átélünk,
vagy feláldozunk. Mondják
– és biztosan így is van –,
hogy karácsonykor jobban
felerősödnek az érzelmeink. Talán elsősorban az
személyek közötti kapcsolatainkban. ám bármilyen
legyen is az emberekkel
való viszonyunk, Istennel
éppen ekkor kezd rendeződni. Nekem a karácsony
- bárkivel töltöm, akár csak
magamban is - mindig az
elvett magány, a megosztott üres-kezűség ünnepe,
amely mindig bőségesen
képes adni, szeretni és
szolgálni. Remélem, hogy
mindenki megérti és megérzi: Isten csendben a
világunkba érkezett és
nálad szeretne megszállni!
Ez igazán ajándék, nem kér
érte semmit. Beengedem,
és megosztja velem az
életét. Hagyom, hogy hasson rám, s Ő teljessé tesz,
meggyógyít, békét teremt
a lelkemben.

Dr. Mosolygó Péter
görögkatolikus
parókus

„Különös születést látván,
emeljük a mennyeiekhez
elménket, és különítsük el
magunkat a világtól, mert
a Magasságbeli azért jelent meg a földön mint
alázatos ember, hogy a
magasságba vonzzon minket, kik neki énekeljük: Alleluja, alleluja, alleluja!”
Az Akathisztosz Himnusz
sorai költői emelkedettséggel fogalmazzák meg
számunkra karácsony üzenetét. Sok szó esik ilyenkor a szeretetről, ami alatt
sokan sokfélét értenek, leginkább emberi érzéseket,
jobb esetben a szeretetből
fakadó jótetteket. Az emberi szeretet azonban nem
lenne lehetséges, ha nem
állna hátterében az az isteni szeretet, ami létet
adott, s aminek legkézzelfoghatóbb jele, hogy maga
az Isten vállal sorsközösséget velünk: emberré lesz.
De a történet itt nem ér
véget! Mindez azért történik, hogy az emberiség és
benne én, XXI. századi
ember önhittségemmel,
kételyeimmel, élményszomjammal, tétova kereséseimmel újra meg újra
felismerjem: életem célja
és értelme Őbenne nyugszik. Úgy legyen!
Ezekkel a gondolatokkal
kívánok minden kedves
szentendrei testvéremnek
áldott karácsonyt!
A Görögkatolikus Egyház
karácsonyi istentiszteleti
rendje (Plébániatemplom,
Várdomb)
December 25., 26. és 27.,
11.00: Szent Liturgia

2015. december 14.

40 év papi szolgálat
Szentendrén

November 22-én – advent első vasárnapját
megelőző vasárnapon,
Krisztus király ünnepén
– volt 40 éve, hogy dr.
Kiss györgy ny. római
katolikus
plébános
megkezdte szentendrei
szolgálatát. Érdekes,
hogy éppen az egyházi
év utolsó napján
kezdte több évtizedes működését városunkban.
Az évforduló alkalmából szeretnék néhány eseményt
felidézni.

• Már 1976-ban – a II. Vatikáni Zsinat szellemében – nyitottnak mutatkozott a protestáns egyházak felé, és hamarosan bekapcsolódott az akkori patakparti
összejövetelekbe. Egy év múlva már ő buzdította híveit a
közös szentírás-tanulmányozás és imaösszejövetel látogatására. A nemzetközi ökumenikus mozgalom célkitűzésének alulról jövő kezdeményezéseként hagyománnyá
vált, hogy minden esztendő első hónapjában, nyolc estén
át egymás templomát, gyülekezeti összejöveteli helyét látogatták – és azóta is látogatják – a hívek a lelkészekkel
együtt.
• Az időben nagyot ugorva: 1988-ban dr. Kiss györgy plébános segítségével – aki ﬁatal korában a 14. Holló cserkészcsapat tagja volt – alakult meg újra a 914. sz. Endre
cserkészcsapat.
• györgy atya 1991 májusában az egyházközség területén
az egyház méltó képviselete és jelenlétének biztosítása,
továbbá az egyházközséghez tartozó épületek fenntartása
és működtetése céljából létrehozta az önálló jogi személyiséggel rendelkező – ma is eredményesen működő –
Péter-Pál Alapítványt.
• Szentendre városa Pro urbe-emlékdíj elismerésben részesítette 1995-ben.
• Nyugdíjba vonulása után is szolgálja a szentendrei híveket, ő tartja a vasárnap reggeli szentmisét a plébániatemplomban, majd a délelőttit a lakótelepi kápolnában.
Hosszú évek óta a fárasztó távoli templomba járástól kíméli az idősebbeket a „házhoz jövő” igehirdetés. györgy
atya fáradhatatlanul látogatja a beteg testvéreket, segít a
gyóntatásban és a szertartások végzésében.
Dr. Kiss györgy 2014. június 29-én mutatta be gyémántmiséjét a Péter-Pál templomban is. A 60 éves papi szolgálat alkalmából a jubileumi misére Zamárdiban, majd a
szentendrei plébániatemplomban is sor került. Utóbbin a
hívek spontán elismerő tapsa közepette vonult a templom
bejáratához, hogy az emlékül szolgáló szentképeket átadja.
A Szentendre és Vidéke újság 2014. évfolyamának 12. számában Lindner Monika tollából olvashattuk A földreszállt
plébános című laudációt, amelyben – a gyémántmise kapcsán – megható és györgy atya szentendrei papságát
őszinte tisztelettel bemutató gondolatok váltak hozzáférhetővé.
Nyolc évtizedet meghaladó életkora ellenére aktívan –
naprakészen aktuális prédikációkkal, az utcai találkozások
során kedves szavakkal – végzi a papi szolgálatot nagyszámú hívei örömére. Isten áldását kérjük egészségének
fenntartása érdekében, sok boldog együtt töltött napot
kívánunk! A most megkezdett 40. szentendrei adventot
továbbiak sora kövesse…
-kcs-

VÁROS

Keleti bölcsek a Tourinform udvarán
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Kalit Mihály Erdélyből áttelepült
fafaragó és Kertész József erdész
idén is karácsonyi hangulatot varázsoltak a Tourinform iroda udvarára. A vörösfenyőből készült,
három királyokat ábrázoló alakokat a helyszínen faragták ki, így az
alkotás folyamatát is követhették
az érdeklődők, sőt a vállalkozó
kedvűek segíthettek is. A lehetőséggel elsősorban a kisgyerekek
éltek, akik lelkesen ütötték-vágták
a talapzatot. Kertész József lapunknak elmondta, hogy jövőre
szeretnék lecserélni a Fő téri betlehem alakjait is ugyanilyen, vörösfenyőből készül faszobrokra.

Kiállítás Dante emlékére
December 10-én nyílt meg a
Dante 750 című kiállítás a Római
Magyar Akadémia Fraknói termében, melynek témája a 750 évvel
ezelőtt született Dante Alighieri
olasz író, költő Isteni színjáték
című műve. Az alkotók között szerepel Szakács Imre szentendrei
festőművész is öt gyönyörű művével. A kiállítás január végéig tekinthető meg.
Szakács Imre: Fényfügöny

álláshirdetés

Munkakör Megnevezése: területi munkatárs
Munkáltató: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
Foglalkoztatás Jellege: munkaszerződéssel, kötetlen munkarendben
Pályázati anyag összetétele: részletes – 1 évnél nem régebbi önarcképes – szakmai önéletrajz; motivációs levél; végzettséget igazoló bizonyítvány másolata;
Pályázati anyag benyújtásának módja: elektronikus úton a hrpestmegye@voroskereszt.hu
e-mail címre elküldve; a „tárgyban” kérjük a munkakör megnevezésével együtt a következő
kódot is szerepeltetni: Szentendre - 7/44/2015
Jelentkezés határideje: január 15.
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Szentendrei vállalkozás a világ élvonalában

XXIX. évfolyam, 21. szám

A művészetek városában egyre-másra jelennek meg a képzőművészeti hagyományokat modernitással és kortárs dizájn törekvésekkel ötvöző gondolatok. A Szentlászlói út 160. alatt található egyik ilyen újító szellemű vállalkozás, a KAZA Concrete üzemében
modern körülmények között, kézi manufaktúrában, a világ leghíresebb épületeiben is megcsodálható egyedi termékek készülnek.
A vállalkozás vezetőit kértük, hogy mutassák be cégüket.
Mivel foglalkozik pontosan a KAZA Concrete?

oszkó Péter (oP): Röviden összefoglalva speciális szálerősített betonból
készítünk egyedileg tervezett dekoratív fali- és padlóburkoló elemeket.
Belátom, ez elsőre talán nem hangzik izgalmasnak.
Mészáros József (MJ): Az izgalmat talán az adja, hogy az égetett kerámiával ellentétben az általunk kifejlesztett egyedi eljárással szinte bármilyen forma kialakítható, ezért új, izgalmas burkolati elemeink
látványos és egyedi felületeket eredményeznek.

A betonról a legtöbbeknek nyilván a manapság divatos nyers,
szürke felületek jutnak az eszébe. Erről van itt szó?

MJ: Egyáltalán nem. A legtöbben meglepődnek, hogy a lapok betonból
vannak, hiszen sem színük, sem felületük vagy fogásuk nem arra hasonlít, mivel különleges anyagösszetételt használunk változatos színekben, amit száradás után csiszolunk és felületkezelünk.
oP: A szokatlan formatervezéstől és az imént elmondottaktól lesz anynyira különleges a termék, hogy a világ vezető építészei, mint a a gensler, Foster + Partners, Zaha Hadid vagy a Rockwell group visszatérő
vevőink, noha nem amerikai óriáscég vagyunk, csak egy szentendrei
vállalkozás.

Mit értetek szokatlan formatervezés alatt?

MJ: Ez az, amire talán a legbüszkébbek vagyunk. A burkolólap dizájnban
óriási kihasználatlan lehetőségeket gyanítottunk, ezért keresni kezdtük
azokat a graﬁkusokat, iparművészeket, akiknek tetszettek a munkái, és
felkértük őket egy-egy formaterv elkészítésére.
oP: Mára ez annyiban változott, hogy a tervezők maguk keresnek fel
minket. Ezektől a kreatív művészektől olyan egyedi kreációkat kaptunk,
amiket csak az általunk kidolgozott eljárással lehet elkészíteni.
MJ: Míg egy négyszögletű kerámialapnál a minta sormintaként ismétlődik, addig a mi különleges háromdimenziós, térbeli formáinkból
teljesen új felületek állnak össze.
Van háromszög és ötszög alakú lapunk, szélkerék-formánk, teljesen
szabálytalan absztrakt formánk, és
a díjnyertes Cracked Earth (töredezett föld) lapunk, ami nem csak
kerületében szabálytalan, de öszszesen 54 szabálytalan kis formából áll össze. Mindig jó látni a
megrendelő arcát, amikor először
látják meg a kész falat. A végeredmény magáért beszél.

Pici szentendrei cég vagytok.
Hogyan lehetséges, hogy ilyen
rövid idő alatt be tudtatok törni
a piacra, és a legnagyobb megrendelők vásárolnak tőletek?

oP: óriási energiát tettünk a kezdetekbe, hálásak is vagyunk a családjainknak a türelemért. 15
hónapon keresztül kísérleteztünk,
míg kidolgoztuk a megfelelő anyagösszetételt, a munkafolyamatokat
és az első kollekciót. Nincs reklámtevékenységünk, marketingre nem
költünk. A prototípusokkal elmentünk egy nagy londoni nemzetközi
vásárra, azóta pedig nincs megállás. A minőség meghozza jutalmát.

MJ: Mára KAZA burkolat fogadja a látogatókat a Los Angelesi reptér legújabb termináljában, Ausztráliában a Crown Hotel lobbijában, Katarban a Doha Tower felhőkaroló híres tetőtéri kávézójában, Londonban
egy luxusbevásárlóközpont VIP halljában, Skóciában egy Michelin csillagos étteremben, Szaúd Arábiában az épülő metróban és még számtalan más izgalmas helyen.
oP: A Las Vegas-i Caesars Palace kaszinóhotel világhírű omnia Nightclub-jában több száz négyzetmétert borítanak Szentendrén készült
lapok. A genﬁ Autószalonban az Audi azt a VIP-részleget burkolta bronz
matt színű KAZA-lapokkal, ahová a sejkek mentek a legújabb autóikat
átvenni. Budapesten többek között a Westend B torony lobbijában és
a Diageo Sky Bar-ban is KAZA burkolat látható. Legbüszkébbek talán
a híres Váci utcai Philanthia üzlet padlólapjaira vagyunk, ott
egy nagyon régi, ma már legyárthatatlan, mintázott lapot kellett
rekonstruálnunk és eredeti kinézetében elkészítenünk. Kivételesen
gyönyörű lett.

Valóban elképesztő felsorolás, de adja magát a kérdés: miért
éppen Szentendrén?

MJ: Már az elején nyilvánvaló volt, hogy mindez csak kézi manufaktúrában oldható meg. Szentendrei vagyok, hiszek a városban, így azonnal
adta magát a hely. Ezek a termékek nem futószalagon vagy nehéz ﬁzikai munkával készülnek, ellenkezőleg: a pontosságon, az odaﬁgyelésen
van a hangsúly. Hol találnánk ilyen munkaerőt, ha nem a hazai alkotóművészet fellegvárában? Nagyon elégedettek vagyunk itt, folyamatosan bővülünk és továbbra is várjuk az alkotni és dolgozni vágyó
embereket. Örülünk, hogy egy nagy hagyományokkal rendelkező,
magas presztízsű helységben magunk is hozzájárulhatunk a város nevének öregbítéséhez.
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Handmade in
Szentendre

Bájos, tüneményes, szívet-lelket melengető –
ezek a jelzők jutottak eszembe, amikor ellátogattam a nemrégiben nyílt játék-bemutatóterembe az Ipartestület Bercsényi utcai székházában. Szentendrén és a környéken élő ügyes
kezű, kreatív kismamák nyitották meg ezt a barátságos játékkuckót, akik nem akartak vagy
nem mertek egyéni vállalkozást indítani, ezért
közösen alapítottak egy szociális szövetkezetet.
Azóta rendszeresen találkoznak, összeülnek,
mint régen az asszonyok a fonóban, és megbeszélik, hogy ki mit készítsen. A játékok egy részét itt helyben varrják, a belső helyiségben
szabászasztal és varrógép segíti a munkájukat.
CSAK TERMÉSZETESEN
A játékok minősített anyagokból készülnek,
többségük megkapta a legrangosabb TÜV-minősítést. Ez azt jelenti, hogy teljesen biztonsá-

Vodafone: Családon
belül díjmentesen
KEDVEZMÉNyES VoDAFoNE FAMILy
CSoMAgoK 4 FŐRE MáR 6 880 FT-TóL

Igazi családi ajánlattal jelentkezik idén
karácsonyra a Vodafone, mondta Krecsmarik
Beáta, a Vodafone Szentendre munkatársa,
hozzátéve, hogy új ajánlatunkkal egy négytagú
család esetében mindössze havi 6880 Ft-os
költséggel elérhető a családon belüli díjmentes beszélgetés és üzenetküldés.

A Family ajánlatokat az érintettek körében végzett kutatások alakították ki, melyek kimutatták,
hogy a sok szülő elsősorban azért ad első telefont a gyerekeknek, hogy mindig biztonságban
tudja őket, hogy a gyermek mindig elérhető legyen és ő is bármikor hívhassa a szülőket. Erre
az igényre tökéletes válasz az új feltöltőkártyás
Kid csomag, amellyel a családon belüli beszélgetések díjmentesek, még nulla forintos egyenleg esetén is. A Kid csomag nagy előnye, hogy a
biztonság és a kölcsönös elérhetőség mellett a
költségek elszaladásától sem kell tartani.
A kicsit nagyobb, már aktívan internetező gyerekeknek a Family csomag részeként a szintén
új young csomagot ajánlja a Vodafone 2 gB-os
adatforgalmi kerettel, miközben a családon belüli díjmentes hívásokkal biztosítja, hogy a családtagok bármikor külön költségek nélkül
elérhessék egymást.
A young és a Kid csomagok a 18 éven aluliaknak
szólnak, és csak két „felnőtt”, havi előﬁzetéses
csomag mellett érhetőek el, melyek a következők lehetnek: go Medium, go+, Red EU, Red

VÁROS

gosak, „bababarátok”, tehát nincs olyan részük,
amit a gyerekek lenyelhetnek, a maci karja sem
szakad le, és mosógépbe is tehetők. Az állatfigurák – macik, lovak, nyuszik, babák, kutyák –
textilből készülnek, van, amelyik levendulával
van töltve. Ezen kívül lehet náluk vásárolni díszpárnákat, karácsonyi díszeket, patchwork-öt, ajtódíszeket, sóval töltött ajtótámaszokat stb.
Rendelésre, kívánság szerint is készítenek
egyedi játékokat. A jövő év elején induló weblapukon – www.barkabolt.hu – személyre szólóan lehet majd megrendelni a kívánt játékokat.
CÉL A KREATIVITÁS
A játékok készítésénél az is fontos szempont
volt, hogy a gyerekeket kreativitásra ösztönözzék. Készítenek például natúr babaházat, amelyet a gyerekek saját maguk – esetleg a szülők
segítségével – megfesthetnek. Vannak olyan állatfigurák, amelyeket szándékosan nem fejeztek
be: például a ló szemét a gyerekeknek kell megrajzolniuk.
Tavasztól kézműves foglalkozásokat tartanak
minden hétvégén, ahol a gyerekek saját játékokat készíthetnek, akár ugyanolyat is, mint amilyen a bemutatóteremben megtetszik nekik.
Hamarosan elkészül a gyereksarok is.
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KÖZVETLENÜL A KÉSZíTőTőL
A játékok ára nagyon barátságos, 200 Ft-tól
8000 Ft-ig terjednek. A kedvezményes ár – egy
kézműves vásáron jóval drágábban, akár dupla
áron lehetne hozzájutni hasonló termékhez –
azért lehetséges, mert a játékot közvetlenül a
készítőtől vesszük meg, tehát nincs rajta kereskedelmi árrés.
KARÁCSONYI JóTÉKONYSÁgI AKCIó
A szociális szövetkezet tagjai fontosnak tartják
az adakozást is, elvük, hogy a jótékonykodás
nem ﬁlléreskedés. A tarkabarkak.blogspot.hu
blogjukon tíz jótékonysági szervezetre lehet
szavazni. Amelyik a legtöbb szavazatot kapja,
annak a szervezetnek ajánlják fel az összes bevételt, amit az általuk készített, 200 forintos kis
textilcicák eladásából összegyűjtenek.

A játékkészítők szeretettel várják bemutatótermükben a szülőket, nagyszülőket, akiknek fontos:
• hogy mivel játszanak a gyerekek
• hogy helyi terméket vegyenek,
• hogy egyedi, természetes anyagból készült, ne
pedig tömeggyártású játékot vegyenek
• hogy támogassák a mesterségeket, a mesterembereket.

JÁTÉKgYÁRTó MANuFAKTÚRA, bemutatóterem – Szentendre, Bercsényi u. 3.
(a görög utcával párhuzamos utca) Nyitva: hétfő kivételével naponta 10.00–18.00

Basic vagy Red Plus. A Family csomagoknál már
a második előﬁzetéstől kedvezményes a havi díj
is: így egy négytagú család esetében az egymás
közötti díjmentes beszélgetés két felnőtt előﬁzetéssel már havi 6 880 Ft-ért elérhető, két go
Medium és két Kid csomaggal. Természetesen
a Vodafone gondolt a nagyobb családokra és a
nagyszülőkre is: a Family tovább bővíthető,
mind felnőtteknek, mind pedig gyerekeknek
szánt kártyákkal – mindezekkel együtt a Familyn
belül a kommunikáció mindig díjmentes marad.
A sokat kommunikáló, a korlátlanságot választó
családoknak ajánlott a „dupla Red Medium EU +
két young” kombináció, ami minden családtag
számára havi 2gB-os adatforgalmi keretet kínál.
A Family L választásával a 24 hónap alatt elérhető megtakarítás a családon belüli díjmentesség mellett a Family csomag kedvezményével 48
ezer Ft.

A családok számára ideális kombinációk kiválasztásában örömmel segítünk a Szentendre,
Vasúti villasor 1. szám alatti Vodafone üzletünkben, ahol természetesen meg lehet ismerkedni a Vodafone egyéb ajánlatival, illetve
rendkívül gazdag készülék-kínálatával is!
Szeretettel várjuk üzletünkben!
Decemberi nyitva tartás:

Hétfő: 9:00 – 18:00
Kedd: 9:00 – 18:00
Szerda: 9:00 – 18:00
Csütörtök: 9:00 – 18:00
Péntek: 9:00 – 18:00
Szombat: 9:00 – 15:00
Vasárnap: 9:00 – 15:00
December 24.: 9:00 – 12:00
December 25, 26, 27-én: ZáRVA
December 31.: 9:00 – 12:00

16

KULTÚRA
Mit szeretne a Szentendrei Kadarka Kör?
Ma már kevesen tudják, hogy a város körüli dombokat, Pismányt is egykor szőlők
borították. A dunai szállítás lehetőségét
kihasználva messze földön ismert bor volt
a szentendrei vörös. Ezt a hagyományt
szeretnénk mai célokra hasznosítani. Nem
a nosztalgiát ápolni, hanem hagyományainkat jobban ismerni, a magyar borkultúrát szolgálni, és a város „idegenforgalmi kirakat” jellegét erősíteni.

Miért pont a kadarka?

Mert főként ez termett itt. Ugyan a kadarka
mára csupán egy a rengeteg fajta közül. Ráadásul meglehetősen kényes és kiszámíthatatlan. Mégis: a külföldiek számára egy nagyon
szokatlan, szinte teljesen ismeretlen ízt és aromát képvisel. Ilyet otthon nem ihatnak. „Ez lehetne a magyar pinot noir” – jegyezte meg egy
svájci borszakember.
Régen felmerült bennünk, hogy milyen jó
lenne a kadarkát hungarikumként ünnepelni, a
turistákkal itt megismertetni, és a szépen fejlődő magyar borkultúrát „kadarka-kirakatként” szolgálni. Ez persze csupán jámbor
szándék – egészen addig, amíg a városmarketing és a helyi vendéglátás nem lát fantáziát
benne.

Anyakönyvi hírek

Városunkban októberben 8 kisﬁú és 11 kislány született, novemberben 3 kisﬁú és 7 kislány.
A házasságkötések száma októberben 14, novemberben 5.

Októberben elhunytak
Básits István Miklósné élt 56 évet
Demjén Ferenc élt 57 évet
Mazács Ferencné élt 89 évet
Bodnár Sándor élt 83 évet
Arnhoﬀer Erika élt 42 évet
Dr. Steﬁk Lászlóné élt 75 évet
Finta Endre András élt 73 évet
Marossy Jenő élt 85 évet

Mit tesz a Kör?

Évek óta „kadarkául” tanul borvacsorákon. Köszönet oscarnak, aki nem csupán a Mjam étterem séfjeként, hanem vendéglősként is
támogatja a Kör munkáját! Ezeket a vacsoraesteket kéthavonta rendezzük.
A közbülső hónapokban – nehogy kadarkasovinisztává legyünk – egyik kitűnő borász tagunk,
Kecze Zoltán borklubjában vendégeskedünk.
Évek óta minden ősszel Borünnepet rendezünk,
ahol a hazai kadarkaültetvények és borászatok
jeleseinek előadásait hallgathatjuk. Hívei és bírálói vagyunk egy másik tagunk, Vajda János lokálpatrióta Szentendrei Rác Ürmösének.
Egy harmadik tagunk, ifj. Vigyázó László látja
el szakmai tanácsokkal azokat a „tőkés-társakat”, akik arra vállalkoztak, hogy kertjükben
néhány kadarkatőkét telepítsenek és ápoljanak. A Kör ezután is készséggel segít a vállalkozó kedvű érdeklődőknek az oltványok
beszerzésében. Nagyon reméljük, hogy néhány éven belül annyi termésünk lesz, hogy
már közös szüretet is tarthatunk.
Hidegkuti gergely és társa, Szabó Iván arra
szövetkeztek, hogy Szentendre megint borvidék legyen. Nemcsak saját szőlőiket, hanem a
Skanzen bemutató-parcelláját is ők gondozzák. Azt reméljük, hogy rövidesen a mi kertjeink kadarkáinak feldolgozását is segíteni
tudják.

Benkó Ilona élt 88 évet
Dr. Steﬁk orbán László élt 82 évet
Végvári gyuláné élt 79 évet
Polgár gábor élt 40 évet
olasz Imréné élt 66 évet
Polyányi László élt 78 évet
ábel Jenőné élt 67 évet
Szeli Tibor élt 81 évet
Dr. Boda Imréné élt 70 évet
Tócsán Jánosné élt 81 évet
Takács József élt 60 évet
Kis Ferencné élt 68 évet

Novemberben elhunytak
Czotter Lászlóné Sándor Erzsébet élt 65 évet
Lajosné Szekeres Ildikó élt 49 évet
Novák Béláné élt 89 élvet

Szentendrei patikák ünnepi nyitva tartása

XXIX. évfolyam, 21. szám

Testvéri kapcsolatot ápolunk a Budapesti Kadarka Körrel. Nekik már kadarka-birtokuk is
van a svábhegyi Jókai-villa körül. A kiskőrösi
nemzetközi kadarkaversenyen évek óta átadjuk a Szentendrei Kadarka Kör különdíját. Kezdetben a rozékat favorizáltuk, újabban a
legjobb sillereket jutalmazzuk.

Miről álmodunk?

Például arról, hogy egyszer a város összes étterme az ebédre vagy vacsorára betérő vendégének üdvözlő-italként egy kóstolónyi
kadarka sillert vagy rozét kínál. álmodjuk,
hogy a város egyszer fantáziát és idegenforgalmi lehetőséget lát a kadarkakultuszban, és
egy hektárnyit telepít belőle valahol a Saskövi
barlang alatt, présházzal, pincével és kóstolóhelyiséggel.
Jó lenne, ha egyszer a szentendrei Művészet
és Mámor Borfesztiválon külön pavilonja lehetne a legjobb magyar kadarkáknak. Remek
lenne, ha a város borát a legjobb magyar kadarkák itteni versengése alapján választanák
ki.
Végül: álmodunk arról, hogy Szentendrén kultusza lesz – nem az ivásnak – a kitűnő borok
kóstolásának.
Kőszegi Ábel, Széles Katalin
Szentendrei Kadarka Kör
Pismány Barátainak Egyesülete
pismanyegyesulet@gmail.com

Németh Sándorné élt 64 évet
Tóth Lajos élt 64 évet
Kövesdi gábor élt 66 évet
Varga Béla élt 89 évet
Bíró Szilvia élt 41 évet
Németh Istvánné élt 94 évet
Szigeti András János élt 76 évet
Bátonyiné Kovács Szilvia élt 61 évet
Kőri Kálmánné élt 84 évet
Szmodics Lászlóné élt 70 évet
Fetter györgy élt 93 évet
Bobák Lajosné élt 74 évet
Lakatosné Balogh Emma élt 58 évet
Puppán Józsefné élt 80 évet

Korábbi összeállításunkból kimaradt:
Puskás Vilmos élt 73 évet

Viacolor és kültéri burkolatok
Kertépítés, gyepszőnyegezés,
öntözőrendszerek, kőmunkák
referenciával
Kerítések, rönktámfalak építése.

Nova Park Bt.
nova-park@freemail.hu
06-20-341-4586
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A város bálja farsang havában

KULTÚRA

HAgYOMÁNYÉBRESZTő, HAgYOMÁNYTEREMTő JóTÉKONYSÁgI JELMEZBÁL

Feledésbe merülő helyi hagyományokra építve, hagyományteremtő szándékkal ismét
városi bált rendez Szentendre. A 2016. február 6-ára meghirdetett városi bál jelmezbál
lesz, ezzel kapcsolódva az egykori Művésztelepi bálok hagyományaihoz. A bál keretében jelmezversenyt is rendeznek, melyet művészekből álló komoly szakmai zsűri bírál
el. A kulturális városvezetés tervei szerint a kapukat ezen a rendezvényen is szélesre tárják: a bálra a helyi polgárok minél szélesebb körét várják.
– 400 bálozóra számítunk, ezért a helyszín a
Móricz Zsigmond gimnázium. Az elmúlt évek
tapasztalatai szerint a kisebb volumenű hasonló rendezvények 2-300, legfeljebb 350 embert tudtak megmozgatni. Ilyenek voltak a
Szeresd Szentendrét Egyesület jelmezbáljai és
a Szent András Szülői Egyesület éves báljai. Mi
most olyan konstrukciót találtunk ki, ami garantálja, hogy aki szeretne, részt is tud venni a
rendezvényen. Arra kérjük a helyi vállalkozókat, vendéglősöket, hogy önköltségi áron biztosítsák a vacsorát. A belépőjegyek árát ezzel
leszorítjuk, a bevételt pedig a rendezvény
megvalósításába forgatjuk vissza. A jótékonysági célt pedig a tombolabevételekből tervezzük megvalósítani, amihez a felajánlásokat
helyi vállalkozóktól, étterem- és üzlettulajdonosoktól, művészektől várjuk – mondta gyürk
Dorottya kulturális alpolgármester.

Jakov ír Szerb rapszódia című regényében. A
18-19. században a helyi szerbek nóbel-báljait
a honorácioroknak, azaz ügyvédeknek, hivatalnokoknak rendezték, illetve a helybéli nemességnek, jómódú kereskedőknek. A
kézművesek, kiskereskedők, szatócsok, iparosok a purger-bálokba voltak hivatalosak, ahol
a hagyományos etikettet nélkülözve, vidáman
ropták a német táncokat vagy a „kalup”-ot –
ahogy ők mondták –, vagyis valamilyen galopp-félét, no meg az eredeti szerb körtáncot,
a kólót.

Kólózók egy korabeli képeslapon

A Szeresd Szentendrét Egyesület egyik bálján

A 2016-os városi bál tombolabevételéből egy
ivókutat állítanak a Duna-korzón Asszonyi
Tamás szobrászművész tervei alapján. Az elmúlt években ennek ugyanis nagy hiánya mutatkozott: a turisták gyakran keresték, sokszor
az ezt tiltó feliratok ellenére a csobogókból
ittak meleg napokon. Az ivókút makettjét a
bálon kiállítják, ott lehet majd először megtekinteni. A városi bálra, melyen a Malibu Zenekar játszik majd, januártól lehet asztalt foglalni
a Kulturális Kft.-nél, Bozsó Zitánál.

A 20. század elejére az egykor zártkörű szerb
táncmulatságok egyre nyitottabbá váltak, más
nemzetiségűek is helyet kaptak benne. A Ferenczy Múzeum gyűjteményében fellehető két
1914-ből származó báli, illetve farsangi emlék.
Az egyik bizonyos Schartner Kató fehér selyem borítású, arany betűs táncrendje,
amelyre a szentendrei garniosons-Kränzcher
bálon játszott polonise, polka-mazur, kóló és
valcer számaihoz iratkozhattak fel a gavallérok. A másik emlék a szentendrei iparosok mulatságára szóló meghívó: „1914. február 24-én
a Pósch Károly-féle italmegﬁgyelő osztály hivatalos helyiségeiben az al- és főbolondok éjjeli tárgyalására feltétlenül megjelenjen. Meg
nem jelenés esetén zenekarhatalommal elővezettetik”.
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Szintén a huszadik század elejéről kapunk
képet a városban rendezett, híres bohém művészbálokról onódi Béla festőművész visszaemlékezéseiből: „Nyaranta egyszer-egyszer
színi előadásokat, bálokat, sőt jelmezbálokat,
vacsorákat, disznótorost és hangulatos táncmulatságokat is rendeztünk”. A társas összejövetelekre a pesti Fészek Klub tagjait is
meghívták, azon kívül Szentendre város értelmiségének színe-javát. A parodisztikus színielőadásokhoz és a jelmezbálokhoz házilag készítették a kosztümöket. „Felejthetetlen látványt nyújtott Barcsay Jenő, mint szakállas
ámor, szárnyakkal.”

Harmónia

A Magyar Alkotóművészek országos Egyesülete 2015-ben negyedszer rendez „szalon
jellegű” tematikus kiállítást tagjai számára,
ez alkalommal Harmónia címmel. A tárlaton a vizuális művészet legtöbb területe
képviselteti magát. Képző- és iparművészek, fotóművészek és belsőépítészek alkotásai jelenítik meg a kortárs magyar
művészet sokoldalú kínálatát. 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 Magyar Alkotóművészek országos Egyesülete tagjainak kiállítása megtekinthető
február 5-ig a MűvészetMalomban.

Hajdani bálok hangulatát idézi meg Szentendre a jövő év februárjában a városi bállal.
De milyenek is voltak a régmúlt idők helyi báljai? A szőlősgazdák nyárvégi szüreti bálja mellett számos báli mulatságot rendeztek
Szentendrén.
Volt itt például nóbel- és purger-bál, amiről a
városunkban született neves író, Ignjatovic

A Régi Művésztelep egyik jelmezbálján

Fotók: Deim Balázs

Báli hagyományok
Szentendrén
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VÁROS

Lukács Tibor nyitott műterme Az MMA-díjtól a
December végéig látható Lukács Tibor festőművész gén- tibeti koldulóedényig
kezelt napfény című tárlata az adventi forgatagban, a
Dumtsa Jenő utca 8. szám alatti nyitott műteremben. Az
alábbiakban Herpai András művészettörténész gondolatait közöljük, melyet a kiállítás megnyitóján mondott el.

Egy prizma szemszögéből a napfény egy láthatatlan energiasugár, semmi több. A fehér fény összetett fényét legalább kétszer töri meg, az egyes eltérő hullámhosszúságú
fénynyalábok eltérő szögben, általa láthatóvá válnak. A
prizma passzív alkotó, amelyet a fény tesz naggyá.
Szükségünk van a fényre, különösen így téli napforduló
táján, hogy ﬁzikai létünk fennmaradhasson. De átvitt értelemben, az isteni fényre és erőre is így Karácsony előtt.
Különösen fontos mindkettő egy művész életében, akit az
alkotásban, a kifejezésben határoz meg a fény. És az Isteni fény, az elemi alkotó erő, amely által egyáltalán
képes ezt kifejezni.
Prizma, amely nem torzítja a valóságot, legfeljebb színt
hoz bele.

Baksai József festőművész a Magyar
Művészeti Akadémia szakmai különdíját nyerte el. A Magyar Festészet
Napja alkalmából odaítélt középgenerációs díjjal a festő-graﬁkus életművét honorálta az MMA Képzőművészeti Tagozata.

• Ezt az összegző kitüntetést ezúttal a
szakma szavazta meg. A festői életút
eddig sem szűkölködött elismerésekben. Melyek voltak a legfontosabbak?

A glatz oszkár-díj volt az első 1989-ben,
ezt a Derkovits-ösztöndíj követte 1990–
93 között, majd a Musée 2000 (Luxemburg) és a Baudelaire Pályázat díját
nyertem el 1990-ben, ezután pedig a Fiatal Művészek Stúdiójának ösztöndíját
1993-ban. A következő évben kaptam
meg a Római Magyar Akadémia ösztöndíját, valamint a Barcsay-díjat, s végül az
Hommage à gaál Imre-díjat 2004-ben. S
2001 óta vagyok Munkácsy-díjas.

• Festői pályájának mi volt a kezdete?

A Képzőművészeti Főiskolán festő szakot
végeztem. Emellett a fotós szakmát is
megtanultam, mert 14 éves korom óta fotóztam, s nagyon érdekelt. Az üvegfúvó
mesterséget is elsajátítottam, sőt nyomdában is dolgoztam.
Herpai András művészettörténész és Deim Pál fetőművész
a kiállítás rendezése közben

Lukács Tibor elhozta műtermét számunkra, hogy a
Dumtsa utcában találkozzunk. Ez a helyszín és a kiállítás is
hűen leképezi mai korunk világát. Egy kiállításhoz kapcsolódó nehézségeket, az alkotómunka gyötrelmeit és
szépségeit, összehozza a közönséget és az alkotót. A falakon lógó festmények és a polcokon látható szobrok is a
mi világunkról mesélnek. Lukács Tibor génkezelt napfény
című kiállításán az ember által úgymond „génkezelt isteni
fényt” bontja le látható színekre.
A művész gépies, konzerv világunkra reﬂektál, ettől inspirálódik. Nem kritizál, egyszerűen leírja, leképezi a látottakat, a tapasztalt világot, annak mélységeit vagy
felszíneit.
Márai füveskönyvében is olvashatjuk: „A dolgok nemcsak
önmagukban vannak: perspektívájuk is van. Ezért soha ne
mondjad egy tüneményről: »ilyen vagy olyan« – csak ezt
mondjad: »ebből és ebből a távlatból ilyennek látszik«.”
Lukács Tibor, vállalva a személyes látószöget, ezt a gépies
világot mutatja be a bibliai jeleneteken, rideg formáiban,
mindennapi helyzeteiben. Az isteni és az emberi kettősséget ábrázolva, néhol ellentmondásba keveredve.
Nagy vásznain apró ecsetvonásokból épülő, homogénnek
tűnő színfoltok utalnak az egyes „szekvenciákra”, hogy az
apriori létezést posteriori kezelve jusson el az ábrázolt jelenetig. Teljes spektrumot láthatunk az utóbbi évek terméséből, a kisebb képektől a nagyobbakig.
Az alakok lecsupaszított, kontúrként megjelenő formái, a
színfoltok darabjai, a letisztult bronzok dinamizmusa Lukács Tibor művészi fénytörésének hű bizonyítékai, amelyekben a kitartás, az akarat és a prizma játéka látszik.

XXIX. évfolyam, 21. szám

• A kitüntetett, ünnepi pillanatok
mellett hogyan telnek a hétköznapok?

Itt, Szentendrén, a Régi Művésztelepen
van a műtermem, itt dolgozom – egy
ideje pedig Tahitótfalun, a szigeten
lakom. Hetente kétszer Pestre járok tanítani. Fontos számomra, 1989 óta tanítok.

• Hogyan került Szentendrére?

Mindig vonzódtam ehhez a városkához, s
bár Budapesten laktam, már főiskolás koromban is kijárogattam ide rajzolni. Elkapott Szentendre atmoszférája, meghitt
hangulata. A nyolcvanas években még
rendeztek itt nyaranta Művészeti Heteket, amelyeken mindig részt vettem. Nem
szerettem a nagyvárosi nyüzsgést, úgyhogy kiköltöztem ide. Tehát „gyüttmentnek” számítok itt.

Ahhoz képest „igazi” szentendrei
lett...
Számomra fontos, hogy tartozzak valahová. Mindenben részt veszek, ami a
szentendrei képzőművészethez kapcsolódik. A Vajda Lajos Stúdió vezetőségi tagja
is vagyok.

Keveset hallani a Stúdióról. Mi történik most ott?

Létezünk, próbáljuk szinten tartani magunkat – nehéz ez most, ma minden küzdelmes.

• Térjünk vissza a képeihez, az első ránézésre is felismerhető, jellegzetes
„baksais” festményekhez. Hogyan
alakult ki a vaskos festékrétegekből
felépülő, sötét színvilágú, nagyméretű, expresszív olajképek világa?

Taktilis, pasztózus festészet az enyém. 1718 évesen még nem tudtam megoldani
technikailag azt, amit szerettem volna kifejezni. Csak raktam a felületeket egymásra, ami aztán egyre jobb lett. Később
már eleve így csináltam – az olajat egymásra kentem, majd spaklival lekapartam, végül visszaragasztottam, így vaskos
felület jött létre.

• Mindezt tervszerűen teszi?

Igen, előre meg kell tervezni. Rengeteg
terv készült – közel 700 akvarell, amelyet
enyvezett papírra festek. Ebből lesznek
később a nagy festmények. Igaz, hogy sok
a sötét képem, de az utóbbi időben világosodik az alkotásaim színvilága.

• A rusztikus képfelületű festmények
ellentétei ezek a kisméretű, világos
színű graﬁkák, a ﬁnom ceruzarajzok.
Melyek a legfőbb témái?

99 százalékban irodalmi témákat festek.
Egész életemben könyvek vesznek körül,
bárhol is vagyok – itt, a műteremben vagy
otthon. Az olvasmányaim jelentik a forrást, azok adják a műveim témáit. Sőt, sok
képembe a szöveg maga is bele van applikálva. Így direktebbé válik az információ.
A kortárs írókat szeretem a leginkább – a
magyarok közül főleg Spiró, Esterházy
vagy Bartis műveit.

• S melyek a legfontosabb motívumai?

Képeimen rengeteg szimbólumot használok. Ezek különböző kultúrákból erednek.
A gyakorta megjelenő edénymotívum
például egy tibeti koldulóedényből ered,
amelyben benne van az egész világmindenség.
Rappai Zsuzsa

2015. december 14.

Ég és Föld összeér

gyönyörű tartalmú és gyönyörű kiállítású
könyvet vehettek kézbe azok, akik részt
vettek Nagy Márta: Aknay János Csendtörténetei című könyv bemutatóján november 30-án, a jezsuita rend Párbeszéd
Házában. A könyv a Balassi Kiadó gondozásában jelent meg, Bartha F. gyula, a
szentendrei InnoArt galéria tulajdonosának támogatásával.

Salgó Szabolcs
szerzetes, a ház igazgatója, s egyben a rendezvény házigazdája köszöntőjében Aknay Jánoshoz fűződő évtizedes barátságáról beszélt,
melynek útja egészen Dobogókőig, a Manrézaházig kanyarog. Szerinte a könyv alapját képező, 12 festményből álló ciklus, mely Jézus
földi életének történetét meséli el, a fény gyönyörű foglalata: az alkotó a színekkel mutatja
meg a transzcendenst, a színek fejezik ki a Teremtés sokszínűségét, mindazt a csodát,
amely a világban van. Hozzátette, hogy számára, mint papnak külön érdekesség, hogy
egy művész miként ülteti be ezt a témát a kortárs művészetbe.
Dr. Bábel Balázs
a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érsekfőpásztora megnyitó beszédét ¬ advent első
napja lévén – rövid elmélkedéssel kezdte a
csöndről, Thomas Merton ciszterci szerzetes
szavait idézve. Szerinte a képeket úgyis nézhetjük, mint Isten felé forduló imádságokat. A
maguk egyszerűségében és mélységes gazdagságában ábrázolt evangéliumi történetek
a teljes katolicizmust felölelik, s úgy érezheti a
néző, hogy mintha az Ég és a Föld összeérne.
Aknay János
festőművész a ciklus keletkezésével kapcsolatban elmondta, hogy mintegy 15 éve jó barátja, Matula Péter műgyűjtő vetette fel ezt a
szakrális témát, ami ugyan közel áll hozzá,
mégis jó idő eltelt, mire hozzálátott. Először 11
műben gondolkodott. Az utolsó vacsora ábrázolása kemény diónak tűnt, hiszen a történetet már sokan megfestették. Egy reggel villant
be számára, hogy Jézus háttal álljon a nézőnek,
miközben Júdás kifelé megy a képből. Ez adta
meg a lökést, s végül be tudta illeszteni a képet
a sorozatba.
Nagy Márta
művészettörténész, a könyv írója elmondta,
hogy amikor először látta a képeket, egyből a
belőlük áradó béke, nyugalom, csend tűnt fel
neki. A főszereplő Jézus Krisztus, aki kettős természetű: egyszerre Isten és ember. A művész
az eszköztelenséggel a nem emberire helyezi a

KULTÚRA
hangsúlyt. A helyszínek csak jelzésszerűen jelennek meg, a szereplők sematikusak, arc nélküliek, öltözékük neutrális. A művész nem
ábrázolja sem Jézus, sem a tanítványok
személyiségét, ezzel kiemeli őket a földi valóságból, ez adja a képek mindenkori érvényességét. A letisztult, egyszerű formák, visszafogott színek mellett feltűnő a fehér szín gyakori megjelenése, amely az isteni megnyilvánulása, a mindenség jelképe.

Vándorkiállítás

A 12 festményből álló ciklus Matula Péter
műgyűjtő tulajdona, aki a festményeket –
efZámbó István és Tábori Csaba festőművészek hasonló témájú alkotásaival – vándorkiállításon mutatja be szerte az országban,
jelenleg Salgótarjánban tekinthető meg, 2016
elején pedig a szegedi Reök-palotában. Az öszszeállítás 18 megyeszékhelyen és öt budapesti
kerületben lesz látható, és gyermekpályázat is
kapcsolódik hozzá. A győztes pályamunkákat
a három alkotó műveivel közösen állítják ki az
utolsó tárlaton, melynek időpontját 2017.
október végére, a reformáció 500. évfordulójára tervezik.
A könyv megvásárolható a főtéri InnoArt galériában és a Balassi Kiadó budapesti székhelyén.
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A Pest Megyei
Könyvtár programjai

December 2. Zsíros kenyér extrákkal
Fábián Janka írónővel a PMK munkatársa,
Móricz János beszélgetett a könyvek kiadásának kezdeti nehézségeiről, az írást
megelőző hatalmas gyűjtőmunkáról és a
közeljövő terveiről. A mintegy kétórás
program – szokás szerint – az érdeklődők
megvendégelésével zárult.
December 5. Szöszmötölő
A könyvtár munkatársai megmutatták,
hogy a kézműveskedés sem áll távol tőlük:
az előcsarnokban felállított asztaloknál a
gyerekek koruknak és ügyességüknek megfelelő foglalkozások közül – kavicsfestés,
képeslap, karkötő és karácsonyi díszek készítése – választhattak. A szöszmötölésbe
az apukák, anyukák és nagyszülők is örömmel bekapcsolódtak. A könyvtárosok és a
II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és gimnázium diákjai – a közösségi szolgálat keretében – szívesen segítettek az alkotások
elkészítésében.
December 8. Könyvbemutató
A Szentendrei-sziget tájtörténete címmel
megjelent, a Szigetmonostori Klímapark
Projekt keretében készült kötet átfogóan
és olvasmányosan mutatja be a sziget természeti értékeit a kezdetektől napjainkig,
illetve az ott élők mindennapi életét. A
kötet szerzője, Böhm Éva Irén évtizedek
óta kutatja a sziget élővilágát, növénykultúráját, a klimatikus és hidrológiai összefüggéseket. A vetítéssel egybekötött
könyvbemutató házigazdája Molnár Zsolt,
Szigetmonostor polgármestere volt.
A könyvtár ünnepi nyitva tartása
December 21. hétfő: 9.00-19.00
December 22. kedd: 9.00-19.00
December 23-27. szerda-vasárnap: zárva
December 28. hétfő: 9.00-19.00
December 29. kedd: 9.00-19.00
December 30. szerda: zárva
December 31. csütörtök: 9.00-13.00
Január 1-3. péntek-vasárnap: zárva

Mesekönyv játszódik a Skanzenben

Jó hír Maléna-rajongóknak: már a nagyobb könyvesboltok polcain van Molnár Krisztina Rita, a nagy sikerű Maléna kertje írójának legújabb gyerekkötete, a Mákszem
és gubó eltűn(őd)ik, melyet a szerző 8-12 éves gyerekeknek ajánl.
A könyvet a szentendrei Skanzen mesebeli környezete
ihlette; a főszereplő ikerpár a múzeum álomszerű csodavilágában indul kalandokra, melyek során többek kiderül, boszorkány-e valójában Telihold
néni, mit tud az Illatos lányka, ki az a Mitmitke, és ki nyivákol a vízimolnár padlásán.
„A jó mesék nemcsak a csodák birodalmát nyitják meg a gyerekek előtt, hanem útravalóul is
szolgálnak számukra. Molnár Krisztina Rita meséje igazi hamuban sült pogácsa: olyan világot
idéz, amelyben régi mesteremberek tudása elevenedik meg azzal a céllal, hogy a mai gyerekeknek is hasznára váljék. A mese kíváncsi és bátor ikerpár hőse, Mákszem és Gubó kalandos utat
járnak be a Skanzenben, melynek során egy másik valóságsíkot és önmagukat is mélyebben
megismerik. A történetet azoknak ajánlom, akik nem félnek a látható dolgok mögött rejlő titkokat megismerni.” (Boldizsár Ildikó meseterapeuta)
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Kiállítás

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

MŰVÉSZETMALoM
Bogdányi út 32.
Nyitva tartás: kedd–vasárnap,
10-18 óra
HARMóNIA
A Magyar Alkotóművészek országos
Egyesülete tagjainak kiállítása
Megtekinthető február 5-ig
SZENTENDREI KÉPTáR
Fő tér 2-5.
MÉZESBÁB-TÁR
Időszaki kiállítás a mézeskalácsos és
gyertyaöntő mesterségről
Megtekinthető január 31-ig

VáRoSHáZA gALÉRIA
Városház tér 3.
KIÁLLíTÁS A SZENT ANDRÁS
ÁLTALÁNOS ISKOLA TANuLóINAK
MuNKÁIBóL
Megtekinthető december 31-ig hivatali időben

MANK gALÉRIA
Bogdányi u. 51.
BELSő FÉNY
Iparművészeti kiállítás
Megtekinthető december 23-ig.
December 30. szerda 18.00
SZÜLőFÖLD
Meghívásos képzőművészeti
kiállítás
A kiállítást megnyitja: Baky Péter
festőművész, a kiállítás kurátora
Megtekinthető: február 5-ig, hétfőtől péntekig 8.30-17.00
NyIToTT MŰTEREM
Dumtsa Jenő utca 8.
gÉNKEZELT NAPFÉNY
Lukács Tibor festőművész kiállítása
Megtekinthető december 28-ig
SKANZEN gALÉRIA
Sztaravodai út
AHOL ÉLTÜNK
Kocsis Imre festőművész kiállítása
Megtekinthető december 31-ig

PÉTER-PáL gALÉRIA
Péter-Pál u. 1.
ADVENTI FÉNYEK
Három generáció üvegművészeinek
kiállítása
Megtekinthető december 19-ig

PROGRAMOK
ERDÉSZ gALÉRIA
Bercsényi u. 4.
KóRóDI ZSuZSANNA KIÁLLíTÁSA
Megtekinthető december 31-ig

FoLT KáVÉZó
Kucsera u. 11.
DEIM BALÁZS FOTOgRÁFuS
KIÁLLíTÁSA
Megtekinthető december 31-ig

Előadás

PETŐFI KULTURáLIS
ÉS HAgyoMáNyŐRZŐ
EgyESÜLET
Stéger köz

December 18. péntek 18.00
„EMÉSZTő TűZ VAN ELőTTE,
S KÖRÜLÖTTE ERőS FORgóSZÉL”
Miklósvölgyi János festő vetítettképes könyvbemutató előadása az
ószövetségi istenképről

SZENTENDRE SZALoN
Pest Megyei Könyvtár,
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.
Január 7. csütörtök 18.00
MÉg MINDIg AZ IDő NYOMÁBAN
gyarmati Péter előadása

Színház

PEST MEgyEI KÖNyVTáR,
SZÍNHáZTEREM
Pátriárka u. 7.
December 28. hétfő 18.00
ÖLJ CSAK MEg, LELKEM
Ivancsics Ilona és Színtársai
előadása
December 30. szerda 18.00
KRÚDY ORFEuM
Zenés játék a múltból
Ivancsics Ilona és Színtársai
előadása

Zene

KECSKÉS PRóBATEREM
Dumtsa Jenő – Ignátovity utca sarka
December 19. szombat 18.00
MAgYAR KARÁCSONY
(Az ünnep örömének dallamai a régi
és az újabb időkben)
PEST MEgyEI KÖNyVTáR,
SZÍNHáZTEREM
Pátriárka u. 7.
December 20. vasárnap 17.00
KARÁCSONYI MuSICAL gÁLA
Közreműködnek a szentendrei
Broadway Musical Stúdió tagjai

PÉTER-PáL TEMPLoM
December 20. vasárnap 19.30
ADVENTI HANgVERSENY
Közreműködik: a Musica Beata
Kórus és az Új Szentendrei
Kamarazenekar
Vezényel: Bokorné Forró ágnes és
Wolfné Kovács Zsuzsanna.
A belépés díjtalan

Mozi

P'ART MoZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft,
felnőtt: 1000 Ft (A 120 percnél
hosszabb ﬁlmeknél egységesen:
1000 Ft!)
Csoportos kedvezmények:
diákok/nyugdíjasok 11 főtől: 700 Ft,
31 főtől: 600 Ft, felnőtt: 11 főtől:
900 Ft, 31 főtől: 800 Ft
december 14. hétfő
18.00 KoSoK (93’)(16)
19.40 FILMPIKNIK – PICASSo KALANDJAI (115’) Házigazda : Klötz Ildikó és Paraszkay györgy

december 15. kedd
17.00 MŰgyŰJTŐK ÉS MECÉNáSoK
- Török Katalin beszélgetéssorozata
17.00 KoSoK (93’)(16)
18.40 HÖLgy ARANyBAN (109’)(12)
20.35 SZEX, SZERELEM,TERáPIA
(88’)(16) f: Sophie Marceau

december 16. szerda
17.00 A SZERDAI gyEREK (93’)(16) –
Fekete Ibolya ﬁlmje
20.15 KÉMEK HÍDJA (142’)(12) f:
Tom Hanks

december 17. csütörtök
18.30 STAR WARS-tól SCHINDLER-ig
– JoHN WILLIAMS gáLAKoNCERT
(90’)(kn) világsztárokkal
20.05 KERESZTÚT (107’) (16) –
NyISD KI A SZEMED! SoRoZAT
22.00 SZEX, SZERELEM, TERáPIA
(88’)(16) f: Sophie Marceau
00.10 STAR WARS-AZ ÉBREDŐ ERŐ
(136’)(12E) f: Daisy Ridley, Harrison
Ford, John Boyega

december 18. péntek
00.10 STAR WARS-AZ ÉBREDŐ ERŐ
(136’)(12E) f: Daisy Ridley, Harrison
Ford, John Boyega
14.00 STAR WARS-AZ ÉBREDŐ ERŐ
(136’)(12E) f: Daisy Ridley, Harrison
Ford, John Boyega
16.30 STAR WARS-AZ ÉBREDŐ ERŐ
(136’ (12E) f: Daisy Ridley, Harrison
Ford, John Boyega
18.45 A MŰVÉSZET TEMPLoMAI
4/1 – FIRENZE UFFIZI KÉPTáR (90’)
– Utazás a reneszánsz szívébe
20.20 STAR WARS-AZ ÉBREDŐ ERŐ
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(136’)(12E) f: Daisy Ridley, Harrison
Ford, John Boyega

december 19. szombat
14.15 STAR WARS - AZ ÉBREDŐ ERŐ
(136’)(12E) f: Daisy Ridley, Harrison
Ford, John Boyega
17.00 A MŰVÉSZET TEMPLoMAI
4/1 – FIRENZE UFFIZI KÉPTáR (90’)
– Utazás a reneszánsz szívébe
18.35 ANyáM ÉS MáS FUTóBoLoNDoK A CSALáDBóL (108’)(12)
Fekete Ibolya ﬁlmje
20.15 STAR WARS - AZ ÉBREDŐ ERŐ
(136’)(12E) f: Daisy Ridley, Harrison
Ford, John Boyega

december 20. vasárnap

16.00 STAR WARS - AZ ÉBREDŐ ERŐ
(136’)(12E) f: Daisy Ridley, Harrison
Ford, John Boyega

december 22. kedd
17.00 A SZERDAI gyEREK (93’)(16)
Fekete Ibolya ﬁlmje
18.35 Woody Allen 80 ÉVES –
RETRoSPEKTÍV SoRoZAT V/1.
A JáDE SKoRPIó áTKA (98’)(12) - A
ﬁlm előtt bevezető, utána beszélgetés)
20.20 A SZERDAI gyEREK (93’)(16) Fekete Ibolya ﬁlmje

december 23. szerda
17.00 IFJÚSág (118’)(12) f: Rachel
Weisz, Michael Caine, Jane Fonda
19.05 A JáDE SKoRPIó áTKA
(98’)(12) f: Woody Allen
DECEMBER 24-25-ÉN A MOZI
ZÁRVA TART

december 26. szombat
16.00 SHAUN A BáRáNy (85’)(6)
17.30 A DIóTÖRŐ – a londoni Royal
opera House előadása (120’ + 15 ’
egy szünettel)
20.00 KÉMEK HÍDJA (142’)(12) f:
Tom Hanks

december 27.vasárnap
15.30 HóKIRáLyNŐ (80’)
17.00 A HáRoM TENoR BÉCSI KARáCSoNyI KoNCERTJE (81’)
18.30 STAR WARS-tól SCHINDLER-ig
– JoHN WILLIAMS gáLAKoNCERT
(90’) (kn) - világsztárokkal
20.05 IFJÚSág (118’)(12) f: Rachel
Weisz, Michael Caine, Jane Fonda

december 28.hétfő
15.00 SHAUN A BáRáNy (85’)(6)
16.30 A KIS HERCEg (106’)(6)
18.30 A HáRoM TENoR BÉCSI KARáCSoNyI KoNCERTJE (81’)
20.00 MARgUERITE - A TÖKÉLETLEN
HANg (127’)(12)

2015. december 14.
december 29. kedd
15.30 HAMUPIPŐKE (112’)(6)
17.30 A DIóTÖRŐ – a londoni
Royal opera House előadása (120’
+ 15 ’ egy szünettel)
20.00 STAR WARS-AZ ÉBREDŐ ERŐ
(136’)(12E) f: Daisy Ridley, Harrison Ford, John Boyega
december 30. szerda
15.00 HAMUPIPŐKE (112’)(6)
17.00 STAR WARS - AZ ÉBREDŐ
ERŐ (136’)(12E) f: Daisy Ridley,
Harrison Ford, John Boyega
19.25 KÉMEK HÍDJA (142’)(12) f:
Tom Hanks

december 31. csütörtök
16.00 SNooPy ÉS CHARLIE
BRoWN - A PEANUTS FILM (92’)(6)
17.40 KáoSZ KARáCSoNyRA
(108’)(12) f: John goodman, Diane
Keaton, olivia Wilde

2016. JANuÁR 1-ÉN A MOZI
ZÁR VA TART.
BOLDOg ÚJ ESZTENDőT
KíVÁNuNK !

2016. január 2. szombat
16.15 SNooPy ÉS CHARLIE
BRoWN - A PEANUTS FILM (92’)
(6)
18.00 PAVARoTTI ÉS BARáTAI
(70’) – koncertfilm világsztárokkal
19.15 KáoSZ KARáCSoNyRA
(108’)(12) f: John goodman, Diane
Keaton, olivia Wilde

január 3. vasárnap
15.00 A KIS HERCEg (108’)(6)
16.50 SNooPy ÉS CHARLIE
BRoWN - A PEANUTS FILM (92’) (6)
18.30 PAVARoTTI ÉS BARáTAI
(70’) – koncertfilm világsztárokkal
19.45 MARgUERITE
- A TÖKÉLETLEN HANg (127’)(12) f:
Catherine Frot

január 4. hétfő
17.00 HAJNALI LáZ (110’)(12) –
gárdos Péter ﬁlmje
19.00 MANHATTAN (96’ (16)
f: Woody Allen , Meryl Streep,

PROGRAMOK
Diane Keaton
20.30 A SZERDAI gyEREK (93’)(16)
Fekete Ibolya ﬁlmje

január 5. kedd
18.30 MANHATTAN (96’)(16) f:
Woody Allen, Meryl Streep, Diane
Keaton
20.15 MARgUERITE
- A TÖKÉLETLEN HANg (127’)(12) f:
Catherine Frot
január 6. szerda
18.00 MARgUERITEA TÖKÉLETLEN HANg (127’)(12)
f: Catherine Frot
20.15 FEKETE MISE (122’)(16)
f: Johnny Depp, Dakota Johnson,
Sienna Miller

január 7. csütörtök
17.30 ELMENTEK oTTHoNRóL
(96’)(12E) – francia vígjáték
19.15 Joy (90’)(12E) f: Bradley
Cooper, Jennifer Lawrence, Robert
de Niro, Elisabeth Röhm

január 8. péntek
16.30 IRáNy A BáRKA (85’)(6)
20.15 MARgUERITE
- A TÖKÉLETLEN HANg (127’)(12)
f: Catherine Frot

január 9. szombat
16.30 SNooPy ÉS CHARLIE
BRoWN - A PEANUTS FILM (92’)(6)
18.00 Joy (90’)(12E) f: Bradley
Cooper,Jennifer Lawrence, Robert
de Niro, Elisabeth Röhm
19.45 ELMENTEK oTTHoNRóL
(96’)(12E)- francia vígjáték
január 10. vasárnap
16.30 SNooPy ÉS CHARLIE
BRoWN-A PEANUTS FILM (92’) (6)
18.00 LÉPCSŐHáZI TÖRTÉNETEK
(100’)(12) f: Isabelle Hupert
20.00 ELMENTEK oTTHoNRóL
(96’)(12E) - francia vígjáték

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

P’Art Mozi jegyár információk

2015. december 10-től az általános jegyárak és egyéb információk:
Diák/nyugdíjas: 800 Ft – igazolvány felmutatása szükséges, felnőtt: 1000
Ft. A 2 órát meghaladó ﬁlmek esetében nem áll módunkban kedvezményt adni, a jegyárak ekkor egységesek, azaz: 1000 Ft.
Csoportos kedvezmények: diákok/nyugdíjasok esetében: 11 főtől: 700
Ft, 31 főtől: 600 Ft, felnőttek esetében: 11 főtől: 900 Ft, 31 főtől: 800 Ft
A karácsonyi programokra a jegyárak: balett-, koncert- és opera-ﬁlmekre egységesen: 1200 Ft, nincs kedvezmény. Az Uﬃzi Képtár c. ﬁlmre
egységesen: 900 Ft
Egyéb információk:
A moziban a pénztárnyitás minden nap az első előadás megkezdése
előtt fél órával történik. A további előadások esetében a jegykiadás ﬁlmkezdés előtt 15 perccel is történhet.
Digitális vetítés: (2D) indításához 4 db megvásárolt jegy, a hagyományos
technikájú ﬁlmekhez pedig 2 db megvásárolt jegy szükséges.
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KuL-TÚRA
Irodalmi barangoló
CSoKoNAI VITÉZ MIHáLy
ÉS LILLA NyoMáBAN

A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola diákjaival november 12-én Dunaalmásra kirándultunk, Csokonai Vitéz Mihály
halálának 210., Lilla halálának 160. évfordulóján.
A tündéri kis falu művelődéstörténetének
meghatározója Vajda Julianna, Csokonai
Vitéz Mihály szerelme és múzsája. Emlékszobát hozott létre dr. Ferenczy Miklós
abban a házban, ahol Lilla élt. A szomszédos parkban állították fel a költő szobrát.
Az igényesen felújított Csokonai-Lilla emlékszobában geszler Anita tartott érdekes
előadást. Megismerkedhettünk a debreceni diákélettel, szerelmük történetével,
relikviákat, kiadványokat nézhettünk meg,
többek között Lilla házassági anyakönyvét.
Ezúton is köszönjük a szeretetteljes fogadtatást és vendéglátást!
Csokonai 1797 nyarán találkozott először
Lillával (Vajda Juliannával) Komáromban, s
regényes szerelem kezdődött közöttük. E
szerelem hatására írta Csokonai legszebb
szerelmes költeményeit. A költő 1797 novemberében szerelme jeléül egy gyűrűt
ajándékozott Lillának. A boldogság azonban csak 9 hónapig tartott, a szerelemnek,
sajnos, hamar vége szakadt. Ugyanis, míg
Csokonai a Dunántúlon állást keresett,
addig Lillát feleségül adták egy kereskedőhöz, majd Dunaalmáson telepedtek le. A
nő házassága boldogtalan volt. Lilla, férje
halála után másodszor is férjhez ment, de
ez a házasság sem hozta el a boldogságot
számára. 1855. február 20-án halt meg. A
halott asszony mellett nem találtak mást,
mint Csokonai búcsúlevelét, a Lilla-dalok
első példányát, valamint imádságos könyvét. 50 évvel élte túl az őt haláláig szerető
költőt, a szívébe zárt beteljesületlen boldogsággal. A dunaalmási temetőben nyugszik, LILLA felirattal a sírján.
Irodalomtörténeti érdekességekkel gazdagodva, a hely szellemétől meghatottan indultunk vissza Szentendrére a csodálatos
Duna mentén.

Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár, kulturális antropológus

OKTATÁS

„Ez az óvoda
egy csodahely”

Köszönet a Püspökmajori Néphagyományőrző
Mesteróvodába járó gyermekek szüleinek az
elismerő szavakért, a közös célok elérését támogató sok-sok segítségért!
A címbéli idézet egy kedves szülő leveléből
való, aki a néphagyományőrző óvodapedagógusok országos Teréz-napi találkozójának sikeres lebonyolításában segített nevelőközösségünknek. Ezen a napon több mint 140
néphagyományt éltető pedagógust fogadtunk
óvodánkban az ország minden részéből és a
határon túlról is. Az élményekben, szakmai elismerésekben bővelkedő nap után az egyik
anyuka fontosnak érezte, hogy érzéseit, gondolatait ne csak szóban, hanem levél formájában is eljuttassa hozzánk. Felemelő érzés volt
számunkra olvasni ezeket a mondatokat, különösen azért, mert nem csak azt a teljesítményt méltatta, amit ezen a napon
nyújtottunk, hanem a mindennapi nevelőmunkánkat és az óvodánkra jellemző szeretetteljes légkört is. Örömmel láttuk, hogy a
levél megjelent a Szentendre és Vidéke hasábjain, de sajnos a cikkből sokak számára
nem derült ki egyértelműen, hogy az óvodát
méltató levelet a Püspökmajori óvoda csapatáról írták.

Adventi készülődés

Bevallom, a fent leírtak késztettek arra, hogy
„tollat ragadjak” és leírjam, hogyan telnek
napjaink az óvodában advent idején. Jó alkalom ez arra is, hogy ezúton is köszönetet
mondjak azoknak a szülőknek, akik folyamatosan segítik munkánkat, egy csapatban dolgoznak velünk gyermekeink óvodás éveinek
szebbé tételéért.
Hagyományainkhoz híven, november végén,
egy jó hangulatú munkadélután keretében

Templomdombi rajzsiker
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ügyes kezű, kreatív anyukákkal együtt gyönyörű adventi koszorúkat készítettünk. Fontosnak tartjuk ezt a közös tevékenységet,
hiszen a bevételből gazdagabbá tudjuk tenni
a gyerekeknek szánt karácsonyi programokat,
ajándékokat, és legalább ilyen fontos számunkra, hogy ez egy újabb alkalom a kötetlen
beszélgetésekre, a jó partneri viszony mélyítésére is.
Az adventi időszakban minden évben sok szép
élménnyel örvendeztetjük meg óvodásainkat,
reményeink szerint idén sem lesz ez másként.
Ilyenkor naponta meggyújtjuk az adventi koszorúnkon a gyertyákat, és meglepetésekkel,
mesékkel, bábozással, zenével, vagy apró
ajándékokkal örvendeztetjük meg őket. gyakran lehet érezni az óvodába belépve ﬁnom,
fahéjas, szegfűszeges sütemény illatot, hiszen
advent idején minden csoportban mézeskalácsot sütnek a gyerekek az óvónénik segítségével.
December első péntekjén Miklós püspök érkezett hozzánk, a gyerekek nagy örömére. A
püspök érkezése előtt óvópedagógusaink
közös bábjátéka nyitja meg ezt a szép napot.
Másnap óvodánk nagycsoportosainak „Üdvözítő születik” című pásztorjátékát láthatják a
szentendrei evangélikus templom előtt az érdeklődők.
Élő hagyomány, közös játék nálunk minden év
december 13-án a Luca napjához kötődő szokások éltetése. A gyerekekkel közösen búzát
ültetünk, ebéd előtt pedig minden csoportot
végigjárunk a kis legényekkel. Fehér leplekben
„kotyolunk”, elmondjuk jókívánságainkat.
Fontos feladatunknak tartjuk, hogy lehetőségünk szerint segítsünk a rászorulóknak, és a
gyermekeinket is empátiára neveljük. Évek óta
az adventi időszakban a szülőkkel közösen vacsorát főzünk, a gyerekekkel pedig süteményeket sütünk az „Érted” hajléktalanszálló
lakóinak, akik mindig hálásan fogadják adományunkat.
A karácsonyt több napon át ünnepeljük az
óvodánkban. Ennek immár hagyományosan
része a Márkus Színház betlehemes játéka és a
szentendrei zeneiskolások karácsonyi hangversenye is. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy
a hangszerekkel, kottákkal hozzánk érkező
gyerekek között sok volt óvodásunkat is köszönthetjük. Este, a családokkal közösen tartott ünnepségünkön a gyerekek karácsonyi
játékával, az általuk készített ajándékokkal és
mézeskaláccsal kívánunk egymásnak békés,
boldog ünnepeket.
Magyariné Miskolczi
a Püspökmajori Tagóvoda vezetője

A MaNDA (Magyar Nemzeti Digitális Archívum)
rajz- és kisﬁlm pályázatot írt ki óvodás, általános és középiskolás korú gyerekek részére,
melynek témája a Kárpát-medence értékei voltak. Erre az országos versenyre nemcsak
egyéni, hanem csoportos alkotások is érkeztek
az ország különböző részeiből. A 275 beérkezett rajz közül Lakatos Márk 8. osztályos tanuló 2. díjat nyert. Márk a
Templomdombi általános Iskola Vizuális Műhelyének tagja, felkészítő
tanára Deli gabriella.

2015. december 14.

Ha karácsony, akkor
mézeskalácsos kiállítás

A mézeskalácsnak, ehhez a régi süteménynek gazdag jelentéstartalma van, és
a karácsony elmaradhatatlan szimbóluma
lett a mézes tésztából változatos formákkal kiszúrt, cukormázzal díszített sütemény. Hogy milyen volt és hogyan készült
a mézeskalács régen, és miként kötődik a
karácsonyhoz, megtudhatjuk a Fő téri
Képtár mézeskalács-kiállításából.

A méz kultikus eledel volt, erre utal a karácsonyi mézfogyasztás szokása, a mézbe mártott
dió vagy ostya, a mézes pálinka. Eleink különös
gyógyerőt tulajdonítottak a karácsonyi méznek, mely nemcsak táplál, tisztít és megújít, de
gonoszűzőként is ismert.
A mézeskalács hosszú utat járt be évszázadok
során. A középkori kolostorokban a vallási ünnepekhez kapcsolódó, sokáig eltartható böjti
eledel volt, mely világi körökben is gyorsan elterjedt. Az egyszerű édesség díszített, jelképes
formát öltve ünnepi ajándék lett, még sokáig
őrizve kultikus jellegét. A korai ütőfás mézeskalácsformák között sok volt vallási témájú,
kapcsolódva az adott ünnephez. A karácsonyi
ünnepkört ádám-Éva ábrázolás, a gyermek
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KULTÚRA
ANyANyELVÜNK ÉRDEKESSÉgEI
Büky László rovata

Mennyből az angyal

Jézus, a Szent Család idézi, de látható Szent
Miklós püspök, valamint a rossz gyermekeket
összeszedő ördög/krampusz ﬁgurája is. A 20.
század első felében leggyakrabban az apró, színes vásári mézeskalács-ﬁgurák díszítették a parasztcsaládok karácsonyfáját.
Mézeskalácsos mester már a 18. század végén
dolgozott Szentendrén. Elsők között a szerb
származású Beslits István ismert, 1860-ban
kelt díszes mesterlevelét a Ferenczy Múzeum
őrzi. Mézeskalácsos és viaszöntő iparát 1895től ﬁa, Beslits Pál folytatta a Dumtsa Jenő utcában. Az 1950-es években két mester
dolgozott a városban, ottinger Károly és Péterﬁ gyula. ottinger Károly Kígyó utcai műhelyének munkaeszközei, ütőfái, tészta kiszúró
formái láthatók a kiállításon. Péterﬁ gyula műhelye a Béke tér (ma Rab Ráby tér) 5. szám
alatt volt, ahol később Balogh Ferenc lett az
utódja. A mester gyertyaöntő műhelyének eszközei, és az általa készített termékek teljes kollekciója különböző típusú és méretű gyertya,
valamint 22 mézesbáb került a múzeumba az
ötvenes években.
Ez a tárgyegyüttes most először látható a mézeskalács-kiállításon, mely a Néprajzi Múzeum,
a Petőﬁ Múzeum és a Tragor Ignác Múzeum
anyagával kiegészülve idézi meg a több évszázados múltra visszatekintő mézesbábos és
gyertyaöntő mesterséget. A kiállítás január
10-ig látható a Szentendrei Képtárban.
Sz. Tóth Judit

Kinn a korán sötétedő estében „porka
havak esedeznek”, benn a földíszített fenyőfát állja körül a család énekkel köszöntve az ünnepet. A karácsonyfa-állítás
még kétszázéves sincs nálunk, a magyar
arisztokrácia kezdte el a bécsi császári-királyi udvarból hozva a szokást. Brunswick
Teréz volt az első 1824-ben, két év múlva a
Podmaniczky család követte, 1855-ben a
gróf Hunyady család házipapja, Jáky Ferenc
már falusi iskolás gyerekeinek karácsonyfaünnepélyt rendezett osliban (Kapuvár mellett). Népünk különböző társadalmi
csoportjai között egyre terjedt a karácsonyfa, bár fenyőt díszíteni csupán 1925
körül kezdtek szélesebb körben. Addig a
parasztság mindenféle, úgynevezett termőágra függesztett diót, almát, ültetni való
hagymát, esetenként mézeskalácsot.
A „Mennyből az angyal lejött hozzátok,
pásztorok, pásztorok…” – kezdetű dal a karácsony eﬀéle ünneplése előtt megszületett. Herschmann István énekeskönyvéből
(1767–1968) ismerjük szövegét és dallamát, de vannak még korábbi karácsonyköszöntők is 1651-ből.
A csillogó-villogó fa alatt az ének közben
aligha gondolunk minderre, mint ahogyan
arra sem, hogy az „angyal” szavunk idegenből való. A középkorban három nyelvet
szentnek tartottak: a hébert, a latin és a
görögöt, minthogy ezeken volt olvasható a
Biblia, így valószínűleg egy görög eredetű
’követ, küldött, hírnök’ jelentésű szónak a
latinosításából lett az „angelus”. Ez azután
az egyházi latin révén elterjedt az európai
nyelvekben, mint a keresztény terminológia szava. A ránk maradt legelső magyar
szövegben, a Halotti beszédben már olvashatjuk: „vimagguc … bovdug michael archangelt. eſ mend angelcut”, ezt 1195
körül így értették a temetési beszédben:
imádkozzunk Mihály arkangyalhoz és minden angyalhoz.
Az imádság kéri, az elhunytnak az Úr adjon
a mennyországba utat, vagyis üdvözüljön:
„eſ oggun neki munhi uruӡagbele utot”. A
menny ﬁnnugor eredetű szavunk – alapjelentése: ’égbolt, levegőég’ – megvan a
rokon nyelvű népek szókészletében is, így
a mordvinban. Az észak-ázsiai népek általában és a közvetlen rokon nyelvű vogulok
az eget kozmikus méretű sátortetőnek
képzelték. E tetőzeten lyukak vannak: a
csillagok. Az ég támasztéka vagy vas-, kőoszlop, vagy világfa, utóbbit ismerhetjük
népmeséinkből vagy a népi fa- és csontfaragásokról. A támaszték a vogulok szerint
az Égisten lakóhelye előtt van.
A keresztény hitre áttérő magyarság könynyen megértette a Krisztus által ajánlott és
a Bibliában található imádság kezdetét: Mi
atyánk, ki vagy a mennyekben...
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Úszás

VÁROS

V. Muller Textiles Slovakia Cup, 11. 27-28.,
Humenné
8 nemzet (cseh, szlovák, magyar, lengyel,
fehérorosz,
szerb,
román, ukrán) közel
300 versenyzője vett
részt a csodálatos fekvésű zempléni Homonnán rendezett Muller Textiles Kupán, amely egyben a Szlovák Úszó
Szövetség hivatalos nagydíja is volt, válogatója a netanyai rövidpályás
EB-nek. A versenyen a magyar színeket és Szentendre városát a Honvéd Kossuth SE öt versenyzője képviselte igen szép eredményekkel.
Ifj. Szabó László tanítványai kitettek magukért: 15 arany-, 1 ezüst-, 3
bronzéremmel a csapatok élmezőnyében végeztek. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szabó Inez ’02, aki 3 versenyrekordot jegyzett, és a
100 m-es pillangóúszásban elért eredményével az abszolút LEN-pont
győztesnek járó serleget is elhódította!
Dobogósaink
50 m mell: 1. Szabó álmos, 1. Szabó Inez
100 m gyors: 1. Tuscher Attila
50 m hát: 1. Szabó álmos
100 m pillangó: 1. Tuscher Attila, 1. Szabó Inez, 1. Pintér áron
100 m vegyes: 1. Szabó álmos, 1. Szabó Inez
50 m gyors: 3. Tuscher Attila, 1. Szabó Inez, 3. Pintér áron
100 m mell: 1. Szabó álmos, 3. Utasi Tamás
50 m pillangó: 1. Tuscher Attila, 1. Szabó Inez, 1. Pintér áron
100 m hát: 1. Szabó álmos, 2. Pintér áron

V-8 Kupa úszóverseny

December 5-6. között immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Vizes Nyolcas uszoda hagyományos úszóversenye, a V-8 Kupa
Integrált Úszóverseny, melyen amatőr sportolók vehettek részt.
Drégely Miklós, a létesítmény igazgatója lapunknak elmondta, hogy a
verseny fő célja, hogy a helyi és a kistérségbe tartozó gyermekek és
felnőttek felmérhessék tudásukat, motiválják őket az egészséges és
sportos életmódra, valamint elősegítsék a fogyatékkal élők elfogadását,
társadalomba való beilleszkedésüket. Ezért – a korábbi gyakorlattól eltérően – a leigazolt úszó-, triatlonos és vízilabda versenyzők versenyen
kívül álltak rajthoz, szabad teret engedve az amatőröknek.
A versenyen közel 300 fő vett részt, közülük 40 fogyatékkal élő. „Nagyon örülünk ennek a számnak, ugyanis az idei évben nagy hangsúlyt
fektettünk az integráció megvalósítására. Ennek szellemében a versenyen hagyományosnak számító csapatváltót is átalakítottuk úgy, hogy
ép és sérült versenyzők egy csapatot alkotva együtt ússzanak a sikerért” – tette hozzá az ügyvezető igazgató.
Az intézmény köszöni a segítséget a II. Rákóczi Ferenc gimnázium tanulóinak, akik önkéntes munkájukkal járultak hozzá a verseny zavartalan lebonyolításához, a szponzoraiknak a sok-sok értékes ajándékért,
valamint a Magyar Úszó Szövetségnek, a Magyar Triatlon Szövetségnek és a Magyar Vízilabda Szövetségnek az együttműködésért.
Manók úszóversenye
December 6-án rendezték a manók versenyét Mattesz Csilla, a Vízipók
Egyesület elnöke és csapata szervezésében. A versenyen 54 óvodás indult, a kupát a sződligeti csapat vitte haza.

Szponzorok: Álmos Vezér Tanya, Aqua Kávézó és Étterem, Avon, Bozsik
Krisztina, Dark Sun Szolárium, Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális
Szövetkezet, Fülöp Zsolt, Gazdabolt, Honvéd Kossuth Lajos SE, Hoppá
Graﬁka, Horvita, Ivancsics Ilona és Színtársai, Kiss Norbert kétszeres kamion Európa-bajnok, Kópé UVSE, KU-PA Kft., La Mia Pizzeria, Manta
Sport, Márti Dekor, Miklósi Adrienn, Poly-Neck Kft., Postáslidó, Pyron
Kft., Szentendre Város Önkormányzata, Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szilágyi Pékség, Vízipók SE.
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Taroltak a Sze-ﬁsek: 1 arany, 1 bronz
és különdíj!

A
Ferencváros
által rendezett III.
Pékpont Nemzetközi Utánpótlás
Labdarúgó Tornán
a Sze-ﬁ LSE két korosztállyal képviseltette
magát
november 22-én.
A nyolccsapatos
tornán többek között olyan ellenfelekkel találkoztak
a srácok, mint az UTE, Fradi, II. kerületi UFC, Angyalföldi Sportiskola,
Dalnoki Akadémia csapatai.
Az U13-as korosztályunk már az első meccsen 6-1-re verte meg az Újpestet, majd magabiztosan, kitűnő játékkal menetelt egészen a döntőig. A döntőben az ASE Dinamóval egy hihetetlen izgalmas meccsen
döntetlent játszottunk, így büntetők következtek. A Sze-ﬁs ﬁúk magabiztosan találtak a hálóba, így újoncként megnyertük a tornát és elhoztuk a vándorkupát. Örömünket tetézte, hogy a torna legjobb
játékosának díját is egy Sze-ﬁs ﬁúnak ítélték: Wolf Bencének.
A nap ezzel még nem ért véget! U11-es csapatunk a csoportmeccseket
pontveszteség nélkül nyerte, végül a döntőbe jutásért (sajnos számtalan gólhelyzetet kihagyva) 2-1-re kikaptunk. A bronzéremért vívott csatát viszont hozták a ﬁúk, így felállhattak a dobogó harmadik fokára.
Zámbó Sanyi bácsi, az Újpest legendája dicséretként csak annyit mondott: „Mitől vagytok ti ilyen jók?" Azok a gyerekek, akik hidegben, esőben, kánikulában is minden nap edzenek, ugye tudják a választ?
Szentendre büszke lehet rátok, hajrá Sze-ﬁ!

2015. december 14.

Jótékonysági Mikulás-futás
rekordszámú résztvevővel

SPORT

December 6-án került megrendezésre az önkormányzat és a SZKHSE
közös szervezésében a Mikulás-futás. Idén a rossz idő ellenére rekordszámú, több mint 400 adományozó futott együtt a Mikulással.

A helyszíni nevezés mellett a Rákóczi gimnáziumban, a Barcsay Jenő
általános Iskolában, a Szent András általános Iskolában és a Templomdombi általános Iskolában is kialakítottak gyűjtőpontokat. Ezen
felül számos civil egyesülettől, vállalkozótól, sportolótól és magánszemélytől érkeztek adományok, melyet a Szentendrei Szent Erzsébet Karitasz és a Szentendrei Konzervatív Esték Klub (SZEKE) jóvoltából
juttattak el a rászorulóknak. A tavalyi évhez képest több száz kiló élelmiszerrel sikerült többet összegyűjteni!

Sportkarácsony 2015 –
„bronzérmes” szentendreiekkel!
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Pest Megye Önkormányzata 2015. december
11-én a Megyeházán
rendezte meg a Sportkarácsonyt, ahol a megye
187 településének amatőr és professzionális
sportolói közül három díjazott is városunknak hozott dicsőséget.
Jeszenkovics Judit a Szentendrei Kinizsi Honvéd SE és az Elevenek
SE színeiben harmadik helyezett lett az év legjobb Pest megyei
sportolója speciális sportágak kategóriában.
Az év legeredményesebb általános iskola kategóriában szintén a
„bronzérem” a szentendrei Szent András iskoláé.
Kollár Eszter, a Piramis SE versenyzője harmadik helyezett lett az év
legjobb Pest megyei diáksportolója általános iskolai kategóriában.
A díjakat Németh Miklós olimpiai bajnok és Balogh gábor világbajnok sportolóink adták át.
Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak!

Sakkozó Mikulás Szentendrén
A neves sportolót, Horváth Csaba olimpiai és többszörös világ- és Európabajnok kenus válogatottat sikerült meghívni a futás előtti, közös
bemelegítésre. Horváth Csaba, aki a Kolonics györgy Alapítvány kuratóriumi tagja, a Duna Régió Víziturisztikai Szövetség jóvoltából 15 rászoruló család részére ajánlott fel egy
evezéssel, bográcsozással egybekötött
családi napon való részvételt tavasszal.
A jótékonysági futóversenynek bár nem
volt tétje, mégis meg kell említeni, hogy
Lénárt Kristóf, az SZVSE labdarúgó szakosztályának játékosa lett idén is az első
befutó.
A szervezők mindenkinek nagyon köszönik a megjelenést, a Dunakanyar SE,
SZKHSE és az SZVSE részvételét!
Találkozunk tavasszal a Nyuszi-futáson!
Támogatók: SZKHSE, SZVSE, Szilágyi
pékség

Hosszú táv: 10.7 km + 300 m szint • Rövid táv: 4.8 km + 100 m szint
Előnevezés dec. 28 – jan. 8. között (Helyszíni nevezésre csak 50 rajtszámot biztosítunk!)
Versenyközpont: Szentendre, Kálvária út 18., Barcsay Jenő általános Iskola
Nevezés: 9:00 óra – 10:30 óra, a versenyközpontban
Korcsoportok (női és férﬁ):
10.7 km: 11-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-99 év
4.8 km: 6-10, 11-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-99 év
Előnevezés jan. 8-ig diák: 700 Ft felnőtt: 1400 Ft nyugdíjas: 1200 Ft
Helyszíni nevezés: diák: 1000 Ft felnőtt: 2000 Ft nyugdíjas: 2000 Ft
Spuri Arany- és Magyar Turista kártyával 20%, szentendrei felnőtteknek és fogyatékkal élőknek 50% kedvezmény, szentendrei diákoknak, Futapest és Sprint klubtagoknak ingyenes
Pálya: Mezei és erdei földutak Frissítőállomás a Kőhegyi turistaháznál
Részletek: http://futapest.hu/kiiras/szentendre_2016.htm
Támogatók: Szentendre Város Önkormányzata, Czibulka János menedékház

Jött, látott, ajándékozott és győzött. Röviden így tudnánk összefoglalni a Mikulás látogatását december 6-án a szentendrei Páva kávézóban, ahol első alkalommal rendezték meg a Mikulás-kupát. A
hagyományteremtőnek szánt sportesemény különlegességét az
adta, hogy a nagy szakállú, piros ruhás bácsi nem elégedett meg az
ajándékozás örömével, hanem maga is asztalhoz ült. A versenyen
öt kategóriában mérték össze a tudásukat a versenyzők, öröm volt
látni, hogy a „telt ház” mellett milyen lelkesedéssel játszották az
1500 éves játékot az ovisok és az általános iskolások. A viadalon kiderült az is, hogy a lappföldi sakkoktatás is magas szinten állhat,
mert a Mikulás 3 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereséggel a második helyen végzett a felnőtt proﬁk között. A Mikulás ajándékai mellett a
legjobbak érmet kaptak, valamint a vendéglátó Páva kávéház által
felajánlott díjakat vehették át.
Eredmények
ovisok: 1. Tar Dalma, 1. Németh Boldizsár, 2. grossman Márk
1-2 osztályosok: 1. Tóth Karina, 1. Rónai Lénárd, 2. Suzuki Theo, 3.
Tar Vendel
3-4 osztályosok: 1. Merész Benedek, 2. Krisbej Huba, 3. Krisbej
Csaba
5-8 osztályosok: 1. Földi Marcell, 2. géczy Zalán
Ebben a korcsoportban indult Zakar ádám, aki a magasabb kategóriában sem talált legyőzőre, amiért szintén járt a kupa a 2. osztályos
tehetségnek
Felnőttek: 1. Őze Krisztián, 2. Mikulás (Turóczi Balázs), 3. Strasser
Zsolt
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ADÁSVÉTEL

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.
Magas áron vásárolok mindennemű
régiséget, bútorokat (Koloniált is), órákat, festményeket, porcelánokat,
kerámiákat, bronzokat, ezüstöket, kitüntetéseket, érméket, szőnyegeket,
csipkéket, varrógépet, hanglemezeket, hagyatékokat (!) díjtalan kiszállással, értékbecsléssel. Medveczky
Zsuzsanna, 06-20-365-1042.

Eladó jó állapotban lévő Zimmermann
pianínó. ára: 220 000 Ft. Tel. 06-30-3305013, (26) 312-911.

Eladó: új hűtőláda 80x65x85 cm méretben (38 000 Ft), régi fekete-fehér tévék
főleg gyűjtőknek (1500 Ft/db), diplomatáska (800 Ft). Az árak irányadók. Tel./fax:
(26) 313-951.

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, festményeket, órákat, bizsukat,
kerámiákat, hangszereket, szőrméket,
teljes hagyatékot. Tel. hétvégén is hívható: 06-70-651-1078.

ÁLLÁST KíNÁL

Szentendrei orvosi műszergyár raktárvezetőt keres. Követelmények: érettségi,
Microsoft oﬃce alapszintű ismerete,
megbízhatóság, terhelhetőség: Alapszintű angol nyelvtudás előny. Fényképes
önéletrajzokat kérjük az amm@amiinternationalkft.com e-mail címre megküldeni
a bizonyítványmásolatokkal együtt.

Mechanikai írógépjavító műszerészt
keresek. Tel./fax: (26) 313-951.

Mérnöki iroda Szentendrén ﬁatal 3D
graﬁkus munkatársat keres rugalmas
együttműködésre Photo Scan, aspect 3D,
metigo 3D programismerettel. Tel. 0630-921-7162.

Szentendrei étterem konyhai kisegítőt
keres felvételre. Tel. 06-70-529-2242.

Szentendrei orvosi műszergyár technikusi
munkakör betöltésére keres jelentkezőket. Követelmények: műszaki termékek
gyártásában, összeszerelésében szerzett
több éves tapasztalat, érettségi, Micro-

APRÓK

soft oﬃce alapszintű ismerete, alapszintű angol nyelvtudás, mellyel önállóan
képes a munkájához kapcsolódó feladatok angol nyelven történő kommunikációjára a gyár külföldi anyavállalatával,
megbízhatóság, terhelhetőség. Feladata
a gyár orvosi műszereinek bevizsgálása,
alaplap hegesztése, a gyártás során keletkezett hibák azonosítása és azok javítása.
Az ideális pályázó jártas tesztberendezések és kéziszerszámok használatában,
melyekkel diagnosztizálja és megjavítja a
felmerülő elektromos problémákat, meghibásodásokat. Fényképes önéletrajzokat
kérjük az amm@amiinternationalkft.com
e-mail címre megküldeni a bizonyítványmásolatokkal együtt.

EgÉSZSÉg

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

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

EZOTÉRIA

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

KIADó LAKÁS

Házrész kiadó a belvárosban. Tel. 06-30390-4321.

garázst bérelnék januártól. Tel. 06-20926-2361.

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.

OKTATÁS

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

Angol és német nyelvből iskolások korrepetálását vállalom. Tel. 06-30-571-4995.

Német nyelvből nyelvvizsgára, érettségire felkészítést, korrepetálást vállal diplomás tanárnő Szentendrén. Tel.
06-30-418-1897.

SZOLgÁLTATÁS

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

Szentendre szívében étterem kiadó. Felszerelt konyhával, nagy belső udvarral,
valamint pincehelyiséggel rendelkezik,
amely kiváló helyet adhat boresteknek és
rendezvényeknek egyaránt. ár megegyezés alapján. Tel. 06-20-437-1153.
Szentendrén, családi ház aljában 40 nmes helyiség raktárnak vagy irodának
kiadó. Tel 06-20-203-5988.

Szentendre belvárosában 15 nm-es üzlethelyiség kiadó. Tel. 06-20-809-1139.
Szentendre belvárosában teremgarázs
kiadó. Tel. 06-20-322-9311.
A Püspökmajor-lakótelepen 15 nm-es
üzlet kiadó. Tel. 06-20-997-0671.

gyermekfelügyelet vállal – egész napra is
– megbízható, empatikus, referenciával
és bébiszitter-oklevéllel rendelkező pedagógus. Tel. (26) 386-858.
Tetőfedő-, bádogos-, lapostető-szigetelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70578-1468.
Lakossági villanyszerelés., bojler-vízkő
eltávolítása. Minden, ami villany. Tel.
06-20-243-3065, Szatmári László.

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367, 0630-950-4187, Mezei Sándor.

ÜDÜLÉS

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

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

LAKÁS, INgATLAN

Eladó 56 nm-es, 4 éve felújított erkélyes
öröklakás a Dózsa györgy úton. Magánszemélyek érdeklődését várom. Tel. 0620-239-1299.

Összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek
eladó. Irányár: 11 millió Ft. Tel. 06-30605-7199.

Bejelentkezés:
06-26/999-440, 06-26/302-946

Kertes lakások (40-180 nm-esek, igény
szerint) 190 000 Ft/nm áron eladók. Tel.
06-30-949-6456.
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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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Szentendre nyert az uszodaperben: 585 milliót ítéltek meg a városnak

Másodfokon teljes győzelmet aratott az uszodaperben Szentendre.
A bíróság 585 millió Ft kiﬁzetését ítélte meg a városnak a V-8 ügyében indított perben. A QualiTeam Consult Kft.-vel szembeni pénzügyi követelések behajtása érdekében Verseghi-Nagy Miklós
polgármester kezdeményezésére fordult bírósághoz az önkormányzat.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester még választási kampányában
ígérte meg, hogy az új városvezetés pert indít a városi uszodaberuházással kapcsolatban korábban felhalmozódott, az önkormányzatot
terhelő veszteség miatt. Az önkormányzat 585 millió forintot követelt a QualiTeam Consult Kft.-től a korábban kötött készﬁzető kezesi
megállapodás alapján. A 2015. június 5-én hozott ítéletben a bíróság
elsőfokon részben helyt adott a város követelésének: kötelezte az
alperest, hogy 15 napon belül ﬁzessen meg az önkormányzat részére
200 millió forintot és annak 2013 decemberétől számított késedelmi
kamatait. Az elsőfokú ítélet nyomán mindkét fél fellebbezett.
Másodfokon a város teljes győzelmet aratott: a bíróság másodfokú
ítéletében 585 millió Ft megﬁzetésére kötelezte az alperest. A QualiTeam Consult Kft.-nek kell megﬁzetnie a kétmilliós perköltséget is.

Megkezdődött a fatelepítés a városban
Hétfőn, december 7-én nagyszabású fatelepítés indult a városban.
A munkát a Duna-korzón kezdték a meglévő 44 platán kitermelésével és egyben az új fák betelepítésével, így nem marad a korzó egy
napig sem növény nélkül.
Mint korábban hírül adtuk, a Duna-korzó platánjait a város más részeire telepítik át, hogy helyükre kisebb termetű, lassabban és alacsonyabbra növő, vagyis a korzóra hosszú távon is alkalmas
platánfajta, gömbkoronájú platán kerüljön.
A most kiemelt növények még a kezdeti növekedési fázisban vannak, átültetésük könnyen kivitelezhető, és olyan helyre kerülhetnek
– 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 parkolóhoz –, ahol metszés nélkül, optimális körülmények között fejlődhetnek.

A korzó korábbi platánsora helyére 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 Duna-korzó eleganciájához.
A teljes munka, a nagyméretű növények kiemelése, szállítása és az
eltelepítés előreláthatólag négy-öt napot vesz igénybe. A munkálatokat a Tahi Faiskola Kft. végzi. A projekt teljes összege: 2 874 900
Ft. A korzón végzett munkákhoz teljes lezárására nincs szükség, a
vállalkozó csak a virágládákon túli részt veszi igénybe a munka
során. A zavartalan munkavégzés és a gyalogosforgalom biztosításában, valamint a járókelők tájékoztatásában a Polgárőrség segített.
Az eredmény egy árnyasabb, zöldebb város, és – a Duna felől – egy
felejthetetlen látkép, mely évek múlva is zavartalanul gyönyörködteti a hajózókat és a korzón sétálókat.

