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Városi jelmezbál – városi összefogással, február 6-án!

Az idei városi bál nem csak egyszerűen az egykori „Purger Bál” (polgári bál) felelevenítése lesz, hanem igazi jelmezbál szentendrei
összefogással.

kor,
Bál egy
i
g
é
aR
telepen
Művész
és bálok n
dré
Szenten ltból...
ú
lm
e
z
ö
ak

Egyik fő mozgatórugónk és stratégiai alappillérünk a közösségépítés. Ennek jegyében minél több embert szeretnénk
elérni és meghívni, hogy ez egy igazi polgári bál legyen, legalább 400 fős vendégsereggel. Nem exkluzív, hanem sokakat
megmozgató, kiﬁzethető áron, s emellett minőségi és maradandó élményt szeretnénk biztosítani mindenkinek. Ehhez
kellett-kell segítség, amelyet meg is kaptunk, és továbbra is
örömmel fogadunk.
A felkérésre, mely szerint a lehetőségeikhez mérten támogatást kérünk a civil szervezetektől, vállalkozóktól, pozitív
visszajelzéseket kaptunk, így elmondhatjuk, hogy széles körű
városi összefogással szerveződik az esemény.
A „Szeresd Szentendrét” Egyesület a jelmezverseny szervezésében és zsűrizésében, a helyi vendéglátósok, az Ipartestület és a La Fiesta rendezvényszervező cég az ételek és
italok szolgáltatásában jeleskednek, a tombolafelajánlásokat a művészeknek és vállalkozóknak köszönjük, a Móricz
Zsigmond Gimnázium a helyszínt biztosítja, a Petzelt Szakközépiskola a diákmunkát…
Cél persze a hagyományápoláson túl a közösségépítés, továbbá a kézzel fogható, mindenki számára hasznos jótékonysági cél megvalósítása a tombolabevételekből: ivókút
a Dunakorzón.
A fő cél pedig az – valljuk be, a báli szezon mégiscsak erről
szól –, hogy a város polgárai együtt legyenek, jól szórakozzanak, bálozzanak. Szentendre arról híres, hogy a művészetek városa, ezért bízunk abban, hogy a kreativitás majd a
jelmezekben is megmutatkozik. Lehet egyéni, páros és csoportos jelmezötletekkel is nevezni, megkötés nincs. Várjuk
tehát a minél egyedibb, minél színesebb és szellemesebb ötleteket jutalmak fejében, amelyeket neves szentendrei művészekből álló zsűri ítél oda. Aki nem kíván tetőtől talpig
jelmezbe öltözni, az egyszerű farsangi kiegészítővel (álarc,
vicces nyakkendő) is megjelenhet, semmi sem kötelező, csak
talán a jókedv.
A jegyek ára 6500 forint, amelyben a vacsora (büféasztalról
választható jobbnál jobb ételek a helyi vendéglősök kínálatából) és az italok (víz, üdítő, sör és bor) ára is benne foglaltatik. Jegyeket majd a Tourinform irodában lehet megvenni,
illetve asztalt foglalni (Dumtsa Jenő u. 22., Lakatos Judit:
06/30- 872-6248).
Programról egyrészt a szervezők gondoskodnak: nyitótánc,
meglepetés-tánc, McMaster és Malibu Zenekar, és természetesen maguk a résztvevők, hisz a jelmezverseny és a tánc
a vendégeken múlik.
Gyülekező 18.00 órától a Móricz Zsigmond Gimnáziumban,
kezdés 19.00 óra.
A városi bálon minden bálozni, mulatni, táncolni szerető
szentendrei polgárt szeretettel várunk!
A szervezők nevében: Kóbor Edit protokollvezető
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VÁROS
SOS

104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

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

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

XXX. évfolyam, 1. szám

Isten veled, Gyurka!

Pár nappal a családja körében megünnepelt 85. születésnapja után, január 4-én elhunyt Máté György.
Lapunk újra-alapító főszerkesztője 1975 óta volt tagja
a szentendrei közéletnek, négy évtizeden át kutatta és
tette közzé a város történelmi, társadalmi múltját,
kulturális és természeti értékeit. Hosszú ideje türelemmel viselt súlyos betegsége ellenére a legutolsó ideig
tervezett, gondolkodott újabb és újabb „szentendreiségeken”: kutatásokon, könyveken, programokon.
Máté György munkásságáról következő lapszámainkban emlékezünk meg. Búcsúztatásáról később intézkednek.
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

Hadnagy Attiláné Reinvárth Judit

2015. december 9-én, életének 77. évében elhunyt
A gyászoló család

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

PályázAt

Tourinform Szentendre (26) 317 966

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

Eladó ingatlanok

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

Orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: 26-312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet:
Bükköspart 27., tel.: 26-312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 9-13-ig gyermekorvos,
13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.

Szentendre Város Önkormányzat
pályázati felhívást tesz közzé a

FElhíVáS

partnerségi egyeztetésre

Gyógyszertári ügyelet
ÜGYELETI DÍJ ESTE 9 ÓRÁTÓL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9-óráig
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy. út 1. Tel. 500-248
Kedden Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4. Tel. 310-868
Szerdán Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. Tel. 505-779
Csütörtökön Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel. 312-825
Pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár
Dózsa Gy. út 20. (Lidl mellett) Tel. 319-354
Szombaton Kálvária Gyógyszertár
Kálvária út 33. Tel. 787-796
Vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13-ig
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Vasárnap 21 órától ügyeletes
Január 17. Pismány Gyógyszertár
Január 24. Napvirág csepp Gyógyszertár
Január 31. Szent Endre Gyógyszertár

A Főépítészi Kabinet tájékoztatja az érintetteket – ahogy már online felületeken is
olvasható volt –, hogy az elfogadott Településfejlesztési Koncepcióra alapozva elkezdődött Szentendre Város Településszerkezeti Tervének (TSZT) és Helyi Építési
Szabályzatának (HÉSZ) tervezési folyamata.

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

Az észrevételek beküldésének meghoszszabbított határideje január 25.

Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: (26) 311-964

Árvácska Állatvédő Egyesület
06 20 571 6502

Gyepmester 06 20 931 6948

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

Az előzetes tájékoztatás teljes anyaga
Szentendre Város honlapján, a Városfejlesztés/Folyamatban lévő településrendezések menüpont alatt megtalálható.

A jelenlegi szakaszban a város szerkezetét,
területhasználatát, valamint építés-szabályozását befolyásoló kérdésekben előzetes
észrevételeket, javaslatokat várnak.

A javaslatok benyújtása történhet papíralapon Aba Lehel főépítésznek címezve, vagy
a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre
való megküldéssel.

• Szentendre, Dombtető utca (hrsz:
7863/1, övezeti besorolás. Lke-SP5,
kertvárosias lakóterületek)

• Szentendre, Dombtető utca (hrsz:
7863/3, övezeti besorolás. Lke-SP5,
kertvárosias lakóterületek)
értékesítésére.

Minden szükséges információt a pályázati
kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási irodáján vehető át, illetve
letölthető a www.szentendre.hu/ingatlanportal weboldalról.

A pályázatokat a hivatal iktatójába (Városház tér 3., I. emelet) január 19-én 9.00,
illetve 10.00 óráig kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon: (26) 785-088

Kiadó ingatlan

Kiadó egy 66 nm-es üzlethelyiség
a V-8 Uszoda és Szabadidőközpontban.
Szépségiparban működő cég számára
társbérleti lehetőség.
Érdeklődni: +36 70 603-8252.

2016. január 11.

A LAP TÉMÁJA

Évértékelés a képviselőkkel

Sorozatunkban az egyéni körzetekben megválasztott képviselőket kértük meg, hogy
számoljanak be a megválasztásuk óta eltelt egy év távlatában a tevékenységükről, a
körzetükben történt fejlesztésekről, a közeljövő terveiről.

2. számú választókörzet:
Boda Anikó

• Az elmúlt egy
év alatt milyen
változások történtek a körzetében?

Választási ígéretemhez
híven
megkezdtük a körzet virágosítását: a
11-es melletti villanyoszlopokra
ebben a körzetben
is futó muskátlik kerültek, a főút mellett nagy
tulipánágyást alakítottak ki, melybe később
egynyári növényeket ültettek. Lakossági öszszefogással a beton virágtartókba is ültettünk,
s locsoltuk a növényeket. Megkezdődött az út
menti fák metszése, gondozása is.
A Föld napja alkalmából a körzet hat pontján
végeztünk tavaszi takarítást, de év közben is
folyamatos volt a közterületek rendbetétele,
a fűkaszálás, az illegálisan lerakott hulladék elszállítása.

• A körzetben milyen fejlesztést tart még
fontosnak?

2016-ban a Dera-patak–Nádastói csatorna
tisztítása, a zsilipjavítás a legsürgősebb feladat, valamint utak, járdák építése, melyeket
szeretnénk lakossági összefogással, az 1+1
program keretén belül elvégezni. Dédelgetett
tervem a játszótéren egy grund kialakítása a
gyermekek mozgásigényét ﬁgyelembe véve.

• Elégedett az elért eredménnyel?

2015-ben a városi ügyfélszolgálatra 169 bejelentés érkezett a körzetemet érintően, ebből
142-t megoldottunk. Szeretnék köszönetet
mondani a körzetben lakóknak, a VSZN Zrt. és
az önkormányzat vezetőinek és munkatársainak a folyamatos segítségükért, amellyel egész
évben támogatták a munkámat. Úgy gondolom, hogy csak ilyen összefogással lehet a
2016-os feladatokat is elvégezni.

• Ön első alkalommal képviselő. Ilyen
munkára számított?

Ilyenre számítottam, és nagy örömmel és lelkesedéssel végzem a munkámat. Úgy gondolom, hogy sikerült jó kapcsolatot kialakítanom
a körzetben lakókkal, a Városi Szolgáltató
munkatársaival. Hetente körbejárom az utcákat, ﬁgyelemmel kisérem a jelzett problémákat, és mindent megteszek a mielőbbi
megoldásért.

3. számú választókörzet:
Kun Csaba
A körzet új – paddal ellátott – buszváróval is
gazdagodott

A Dera-patakon átívelő híd könnyebb megközelítése érdekében három lépcsőt építettünk
rámpával, összekötő járdákkal. A korlátok még
ebben a hónapban kerülnek felszerelésre. A
lépcső folytatásaként az Interspar felé vezető
járdát tavasszal készítjük el.
Karácsony előtt adtuk át a Rózsa utcában elkészült 25 méteres járdát, és idén is folytatjuk
az utak, járdák javítását, építését.
A körzetben található nyitott vízelvezető árkok
lefedéséhez elkészültek a tervek, a mintadarabok, megtörtént a töréspróba, folyamatban
vannak az ezzel kapcsolatos megbeszélések.
Ezt a hatalmas munkát két okleveles gépészmérnök társadalmi munkában végezte, saját
költségen. A lefedésre váró árkok hossza kb.
1700 m (5600 fedél).
Pirk Ambrus elkészítette a körzet közösségi
parkjának a tervét, mely a Stromfeld- MóriczPatak utcák kereszteződésében fekszik, melyet idén tavasszal szeretnénk megvalósítani.

• Az elmúlt egy
év alatt milyen
változások történtek a körzetében?

A lakók számára
talán a járda- és
útfelújítások voltak a legfontosabbak. Új járda épült
a Csabagyöngye
utca alsó szakaszán, a felső részén pedig felújítottuk a régit,
és elkészült a Vasúti villasori járda akadálymentesítése is – mindezek teljes egészében
önkormányzati ﬁnanszírozásban. A Nagyvárad
utca szilárd útburkolatot kapott, ezt nemrégiben, karácsony előtt adtuk át. A felújítás az
1+1 program keretében történt, tehát a költségek – hozzávetőlegesen 4 millió Ft – egyik
felét az önkormányzat, másik felét a lakosok
állták. Örömteli, hogy a csatornaépítés után
közvetlenül sikerült megvalósítani, még a tél
beállta előtt, és a kiválasztott helyi vállalkozó
jó minőségben végezte el a munkát.
A Vasúti villasoron az elöregedett nyárfák
helyére már elültették a Dunakorzóról áttele-
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pített platánok egy részét. Itt már korábban elkezdődött egy zöld sáv kialakítása a lakóövezet és a kereskedelmi-szolgáltató – köznyelven
ipari- – övezet elkülönítése érdekében, a tujafák ültetését idén is folytatjuk.
A Hév-állomásnál lévő aluljáró átépítése folyamatban van, ennek következtében a városnak új fogadóarca lesz. Utána a HÉV-állomás
környékének az arculatát is szeretnénk tovább
javítani.
A focipálya a Dunakanyar SE gondozásában folyamatosan megújult, sikeres pályázat esetén
pedig hamarosan műfüves pálya épülhet,
amely jelentősen növeli a körzet sportolási lehetőségeit.

• A körzetben milyen fejlesztést tart még
fontosnak?

Szívügyem a gyalogos közlekedés segítése, biztonságosabbá tétele, ezért továbbra is szorgalmazom a körzet járdáinak felújítását. Több
földes út is van a körzetben – a Szofrics, a
Nagybányai, a Pipacs utca felső része, a Nagyvárad utca alsó része, a Debreceni, a Pomázi
köz – amelyeket szeretnénk az 1+1 programban felújítani, már több utca lakói jelezték,
hogy részt vennének az úttársulásban.
Neuralgikus pont a HÉV-állomás környéke,
ahol évek óta rendezetlenek a viszonyok, nagyon kevés például a parkolóhely. Itt számolunk azzal a lehetőséggel, hogy a volt
Tüzép-telep lakócélú beépítésével jelentős
parkolófelület kerülhet önkormányzati tulajdonba, s így megszűnne a jelenlegi kaotikus állapot, talán még ebben a ciklusban.
Balesetveszélyes gyalogátkelőhelyek vannak a
Kálvária úton és Római sáncon. Vizsgáljuk egy
zebra kialakításának a lehetőségét a Kun utcánál, illetve a Kálvária és a Pomázi út kereszteződésében lévő zebránál forgalomlassítással
kívánjuk csökkenteni a balesetveszélyt.
A Római sánc és a 11-es főút találkozásánál a
burkolat felgyűrődött, szükséges a felmaratása, újraaszfaltozása. A Bimbó utcában a mart
aszfaltos burkolatot szilárd aszfalttal szeretnénk véglegesíteni, ami azért is fontos, mert
közintézmény van az utcában.

• Elégedett az elért eredménnyel?

Ismerem az önkormányzat pénzügyi helyzetét
és lehetőségeit, ezért úgy gondolom, ha ilyen
ütemben tudunk haladni, a ciklus végére látványosan javulhat a közlekedési helyzet a körzetemben, és akkor elégedett is leszek az
eredménnyel.

Nagyvárad utca (bár a fotón kevésbé látszik, a hó
alatt szép új útburkolat van)
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Visszapillantó – 2015
Január

Elindult a Párbeszéd Szentendréért című konzultációsorozat. A kérdőíves felmérés célja,
hogy a városvezetés megismerje a városlakók
véleményét arról, hogyan képzelik le a település jövőjét. Interneten és postán 1800 kérdőívet küldtek vissza a lakosok, a kérdésekre
összesen 26 000 válasz, javaslat érkezett. A
konzultáció kapcsán február végétől minden
körzetben lakossági fórumot tartottak tíz
héten keresztül.
A Dunakanyari Csatornázási Projekt keretében
kiadták a vízjogi engedélyt a szentendrei csatornaépítésre, a munkaterületet a hónap közepén adták át a kivitelezőnek.

A korábbi aljegyző. dr. Gerendás Gábor nyerte
meg a jegyzői állásra kiírt pályázatot. Az aljegyzői pozícióra kiírt pályázatot dr. Dóka Zsolt
nyerte.

VÁROS

leges zenei, képzőművészeti és színházi élményeket kínáltak.

Az önkormányzat és a Zsigmond Király Főiskola közös szervezésében a szentendrei szenioroknak indított két képzési program –
Szentendrei Szeniorok Akadémiája és a Szentendrei Szeniorok Iskolája – már a 6. félévét
kezdte el.

Közös megegyezéssel megszűnt dr. KálnokiGyöngyössy Márton, a Ferenczy Múzeum igazgatójának, illetve Kroó Józsefnek, a Városi
Szolgáltató igazgatójának munkaviszonya.

Nemzeti ünnepünk alkalmából több szentendrei vagy városunkhoz kötődő művész kapott
magas rangú állami kitüntetést. Kossuth-díjat
kapott Hűvösvölgyi Ildikó színművész, Tolcsvay
Béla zeneszerző, énekes, Bera Zsolt harsonaművész. Széchenyi-díjat kapott Bánfalvi Antal

Új múzeummal gazdagodott városunk: a Retro
Design Center a Rév u. 4. szám alatt nyílt meg,
a Teátrum buszparkoló lehajtójánál.

Április 1-jétől szeptember 30-ig – a III. zóna kivételével – már matrica nélkül parkolhatnak
azok a szentendrei autótulajdonosok, akiknek
nincs köztartozása. A jogosultságot rendszám
alapján ellenőrzi a parkolási társaság.

A képviselő-testület Mandula Gergely divízióvezetőt nevezték ki vezérigazgatónak a Városi
Szolgáltató élére. Csató Katát megválasztották
a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetőjévé.

Átadták Asszonyi Tamás Madaras csobogó
című alkotását a Dunakorzón, a Boromisza-ház
előtt. A szobor az önkormányzat felkérésére és

költségvállalásával, az NKA pályázati támogatásával valósult meg.
mérnök. Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozta kitüntetésben részesült dr. Bereczky Ibolya, a Skanzen főigazgató-helyettese
és Káldy Mária, a Skanzen igazgatója. Ybl-díjat
vehetett át Kalo Emese építész, a helyi tervtanács tagja.

Elhunyt Kovár Gyula, az Endre Tv alapítója és
felelős szerkesztője.

április
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Építészeti nívódíjat nyert a mobil árvízvédelmi
fal. Az ezt hirdető bronzplasztika Asszonyi
Tamás alkotása.

Önkormányzati beruházásban szilárd útburkolatot kapott a Mandula utca korábban földes

Február

A szentendrei önkormányzat is csatlakozott
a Nyugaton elterjedt és sikeres „közösségi
könyvespolcok” kezdeményezéshez. Az első
Szentendrei KönyvMegállót a Városházán alakították ki, ezt követték a szakorvosi rendelőben, a Tourinform Iroda udvarán, a Dunaparti
Művelődési Házban és a Bercsényi utca végén
állítottak fel könyvespolcokat.

Felmentették a munkavégzés alól a Kulturális
Központ ügyvezetőjét, dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Mártont. Az nKft. élére ideiglenesen Csató
Katát nevezték ki, egyúttal kiírták a pályázatot
az ügyvezetői tisztségre.

Március

A Tavaszi Fesztivált március 25. és április 18.
között rendezte meg a Kulturális Központ. A
húsvéti ünnepkört felölelő programok külön-

Május

Új játszótér, családbarát pihenőhely létesült a
Czóbel Parkban a Szentendrei TDM nKft. pályázatának köszönhetően.
szakasza. Új útburkolatot és járdát kapott a
Nap utca, a beruházást az önkormányzat ﬁnanszírozta.

2015-ben a Levente-díjat Makay Annamária, a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola zongora szakon
tanuló növendéke kapta.

75 éves korában elhunyt Kocsis Imre Munkácsy-díjas festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezetője.

2016. január 11.

VÁROS

A Polgármesteri Hivatal a közintézmény kategóriában elnyerte az EMMI által a családok
nemzetközi napja alkalmából kiírt a családbarát munkahely díjat.
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tehát a helyi autósok ingyenesen vehetik
igénybe.
Mandula Gergelyt nevezték ki a Városi Szolgáltató nZrt. vezérigazgatójának.

Ötcsillagos uszoda lett a V-8. Az öt évre szóló
védjegyhasználat a magas minőségű szolgáltatások pozitív megkülönböztetésére szolgál.

Szentendre is bekapcsolódott az Európa-szerte
megrendezett „Nagy Ugrásba”, mely az a folyóvizek védelmére hívja fel a ﬁgyelmet.

A Ferenczy Múzeum új igazgatójának Gulyás
Gábort, a Műcsarnok korábbi igazgatóját nevezték ki.

Nagy sikerrel zajlott a II. Szentendrei Sörfesztivál, melyet a Cseh Köztársaság nagykövete
nyitott meg.

Az idén első alkalommal adták át a Semmelweis-díjat a polgármesteri hivatalban, a kitün-

Első alkalommal adták át a Pest Megyei Építész kamara által alapított Wéber Antal-díjat a

tetést kimagasló munkájának elismeréséül
dr. Irsai Éva főorvos vehette át.

Teltházas előadásokkal, nagy sikerrel zajlott július 10-től augusztus 31-ig a Szentendrei Teátrum és Nyár programsorozata.

Elhunyt dr. Mádi Szabó Gábor háziorvos.

Vígadóban, melyet Puhl Antal, Szuromi Imre
és Pálﬀy Sándor építészek nyertek el.

Átadták a Szigetmonostor és Szentendre belvárosa között közlekedő, pályázati forrásból

Június

Ebben az évben a Városi Pedagógiai Díjat Mészáros Lukács, a Ferences Gimnázium biológiatanára nyerte el. A pedagógus nap alkalmából dr. Cseriné Andirkó Éva, a Móricz Zsigmond Gimnázium történelem-francia szakos
tanára Apáczai Csere János-díjat kapott. Nyug-

átépített elektromos kishajót, mely Európában
az első elektromos dunai átkelőhajó.

Idén is nagy sikerrel rendezték meg a Múzeumok és Galériák Éjszakáját.

Július
díjba vonulásuk alkalmából az EMMI Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszteri
kitüntetésben részesültek: dr. Beregnyei Józsefné, a Templomdombi Általános Iskola igazgatója, Lakatosné Balogh Emma és Bereznai
Péterné óvónők a Bimbó utcai, Mezei Mária
óvónő az Izbégi, és Papp Zsuzsa óvónő a Szivárvány Tagóvodából.

Elkészült a 88 autó befogadására alkalmas Bolgár utcai parkoló, mely a 2. zónába tartozik,

Július 25-26-án több év szünet után ismét
megrendezték az Ister napokat a népszerű
gyertyaúsztatással, melyen aktívan részt vettek a Szentendrén élő nemzetiségek.
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A belváros legismertebb pontjain helyi művészek hét molinóját helyezték el, melyek mindegyike az idén 10 éves P’Art Mozi születésnapja alkalmából készült.

97 éves korában elhunyt Doór Ferenc Károly
festőművész, graﬁkus.

A Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete szervezésében kiutazó szentendrei
csapat győzött az idén Lengyelországban megrendezett Európai Népek Fesztiválján.

VÁROS

Az augusztus 20-i városi ünnepségen a Szentendre Város Díszpolgára címet dr. P. Tóth Béla
református lelkész vehette át, Pro Urbe-díjat

kapott Ivancsics Ilona színésznő, dr. Török Katalin helytörténész, dr. S. Nagy János gyógyszerkutató, műgyűjtő.
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A tanévkezdésre négy általános iskola – Rákóczi, Templomdombi, Barcsay és az Izbégi –
újult meg 48 millió Ft önkormányzati támogatásból.

A Móricz Zsigmond Gimnázium ebben a
tanévben ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját.

Szeptember

Harmadik alkalommal rendezte meg az önkormányzat a Nagy Sportágválasztót, melyen 28
kiállító mutatta be kínálatát.

Családi nappal ünnepelte fennállásának 10.
évfordulóját a Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület.

Augusztus

A Pest Megyei Könyvtár új igazgatójának
Werner Ákost nevezték ki a nyugdíjba vonuló
Nincsevics Klára helyett.

A hetedik alakommal megrendezett Pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúrán több mint két-

Három év után visszahívták ügyvezetői tisztségéből Balogh Zoltánt, a V-8 uszodát üzemeltető Aquapalace Kft. ügyvezetőjét. Az új
ügyvezetőnek Drégely Miklóst választották
meg.

A hagyományokhoz híven a hónap utolsó hétvégéjén rendezték meg a X. Szentendre ÉjjelNappal Nyitva fesztivált és a III. Művészet és
Mámor Bor- és Gasztronómia Fesztivált a Fő
téren és a Dunakorzón.

Idén is megtartották a szüreti felvonulást és
bált a Szentendre Gyökerei HBT szervezésében.

százan indultak el négy, különböző erősségű
távon. A térség polgármesterei közös nyilatkozatot írtak alá a rendezvényen az EuroVelo
6 kerékpárútért.

Újból dr. Cseri Miklós lett a Skanzen kinevezett
főigazgatója, miután 2014-ben helyettes államtitkárrá nevezték ki.

2016. január 11.

Magyar Termék Nagydíjat kapott a Skanzen
Szent Márton-napi fesztiválja, valamint Múzeumpedagógiai Nívódíjat a fogyatékossággal
élő ﬁatalokat és az iskolai közösségi szolgálatos középiskolásokat együtt foglalkoztató integrált tábora.
Elhunyt Békés András, a Szentendrei Teátrum
alapítója.

Október

Fennállásának 65. évét ünnepelte a Musica
Beata városi vegyeskórus, melynek alkalmából
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VÁROS

Elfogadta a képviselő-testület a város Településfejlesztési Koncepcióját, mely a városi honlapon olvasható.

A képviselő-testület visszahívta tisztségéből a
Szentendrei Kulturális Központ nKft. ügyvezetőjét, Csató Katát, ideiglenes ügyvezetőnek
Solymosi Helénát választották meg.
Az október 23-i városi ünnepségen adták át a
városi kitüntető díjakat. Szentendre Város
Szolgálatért Díjat kapott Zakar Katalin, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola igazgatónője, Közművelődési Díjat kapott Klötz Ildikó, a P’Art
Mozi vezetője, Közegészségügyi Díjat kapott
Jelesné Tóth Ildikó gyermekorvosi asszisztens,
Testnevelési és Sport Díjat kapott Tusák József
sakkoktató, Szentendre Város Közbiztonságáért Díjat kapott Kocskovszki István törzszászlós, Szentendre 1956 Emlékérem kitüntetést
kapott Juhász József törzszászlós, Szentendre
Város Civil Szervezete Díjat kapott a Szent-

jubileumi koncertet adtak Városháza dísztermében.

Fehérház, a központi konyha és ebédlő, a Püspökmajori Bölcsőde és a háziorvosi rendelő.

Borbás Péter DLA építész nyerte el az Év Háza
díjat a szamárhegyi öko-házával.

A Szent András Általános Iskola idén ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját.

Megújult a Dózsa György 8. szám alatti Járási
Hivatal épülete. A 323 millió Ft fejlesztés for-

endrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete. Jó
tanuló, jó sportoló elismerésben részesült
Abonyi Tóth Gréta (Barcsay iskola), Szebeni
Eszter (Barcsay iskola), Tuscher Attila (II. Rákóczi iskola).

100. születésnapját ünnepelte Kriska Mártonné Irén, aki 2002 óta él városunkban.

Junior Príma Díjat kapott Eredics Benjámin, a
Söndörgő Együttes tagja és Aranyos Sándor, a
Skanzen muzeológusa.

rását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társﬁnanszírozásban biztosította.

December

Befejeződött a Bimbó utcai Óvoda energetikai
korszerűsítése az EU-s Concerto-program keretében.

Pest Megye Díszpolgára kitüntetésben részesült Szvorák Katalin előadóművész, a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola tanára, Pest Megyéért Em-

November

8 iskola nevezett be a hatfordulós Eleven
Örökség helytörténeti vetélkedősorozatra,
melynek tematikáját Szondy Andrea dolgozta
ki.

A részben önkormányzati tulajdonban álló
Szentendre és Térsége TDM Kft. új ügyvezetőjének Seprenyi Ritát választották meg határozatlan időtartamra.

150 millió Ft-os uniós támogatást nyert el
Szentendre négy középület energetikai korszerűsítésére. A pályázat keretében megújult a

lékérem kitüntetésben részesült dr. Jászberényi József, a Zsigmond Király Főiskola tanára, a
szentendrei Szeniorközpont vezetője.

Másodfokon teljes győzelmet aratott az uszodaperben Szentendre: a bíróság 585 millió Ftot ítélt meg a városnak a QualiTeam Consult
Kft.-vel szemben indított perben.
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2015 | 12 | 17
Pilisszentlászló Község Önkormányzata

2015 | 12 | 20
SZENTENDREI SZENNYVÍZ-AGGLOMERÁCIÓHOZ TARTOZÓ
TELEPÜLÉSEK CSATORNAHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE
– KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061

DUNAKANYARI CSATORNÁZÁS

SAJtÓKÖzlEMÉNy

LEZÁRULT A JELENTŐS KÖRNYEZETMINŐSÉG-JAVÍTÓ
BERUHÁZÁS

lezárult a szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó öt
település (leányfalu, Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, tahitótfalu) csatornahálózatának bővítése tárgyú,
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 azonosítási számú, több mint
4 milliárd forintos projekt.

„A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén” című, 2000. december 22-én hatályba lépett, 2000/60/EK
irányelv az EU új víz-politikája érvényesítésének legfontosabb eszköze. Az előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni minden olyan felszíni és felszín alatti vizet, amelyek
esetén ez egyáltalán lehetséges, és fenntarthatóvá kell tenni a jó állapotot. 2004 és 2015 között Magyarországon a szennyvízgyűjtő csatornahálózattal ellátott területen élő lakosok száma 68%-ról 88-90%-ra
nőtt, és a gyűjtőhálózattal összegyűjtött szennyvizek teljes mennyisége
legalább másodfokú biológiai tisztítást kap a befogadóba történő kibocsátás előtt.
A Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása
2009 márciusában döntött a kistérségi csatornázási pályázat beadásáról EU-s források elnyerése céljából (KEOP 1.2.0. Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó
projektek támogatására). A csatornázási pályázathoz öt település –
Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és Szigetmonostor –
csatlakozott.
2009 decemberében megalakult a Dunakanyari Csatornázási Társulás,
mely az érintett önkormányzatokat mint beruházókat képviseli a projekt
megvalósításában. Az önkormányzatok közreműködésével a csatornázásra kijelölt területeken lévő ingatlanokon 2010 nyarán kezdődött el
a lakossági szervezés. A csatornázásban résztvevő lakosok Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatot alapítottak, amely a lakossági befizetések összegyűjtéséről gondoskodott.
2013. november 20-án, a pócsmegyeri Polgármesteri Hivatalban írták
alá ünnepélyes keretek között a projekt szerződését. Az előkészítő és
tervezési munkák után, 2014 szeptemberében elkezdődtek a kivitelezési munkálatok.
Az öt településen közel 4000 ingatlant érint a csatornázási fejlesztés,
ebből Leányfalun, Tahitótfalun, Szentendrén közel 1500, Pócsmegyeren és Szigetmonostoron közel 2500 bekötés valósul meg a beruházás
révén.
A mintegy 4 milliárd forint összegű uniós támogatásból, illetve a lakossági befizetésekből megvalósuló beruházás révén jelentősen nő a
lakosság életminősége és csökken a környezet terhelése. A környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, a projekttel párhuzamosan
idén befejeződtek a szentendrei szennyvíztisztító-telep beruházási
munkálatai, így a fejlesztés révén a telep alkalmassá vált a régió megnövekedett igényének kiszolgálására, csökkentve a környezeti terhelést.

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
ÉPÜLETENERGETIKAI PÁLYÁZATA

SAJtÓKÖzlEMÉNy

MEGÚJÚLÓ KÖZÉPÜLETEK PILISSZENTLÁSZLÓN

Elkészült PIlISSzENtláSzlÓ KÖzSÉG ÖNKORMáNyzAt
KEOP-5.7.0/15-2015-0329 azonosítószámú, „Pilisszentlászló
Község Önkormányzat épületenergetikai fejlesztése” című
projektje, melynek keretében három középület energetikai
korszerűsítése valósult meg.

A középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése – KEOP
2015-5.7.0/15 – sikeres pályázat keretein belül három, a község életében fontos szerepet betöltő ingatlan újult meg 2015. december 14-ig,
a pályázat mintegy 67,5 millió Ft-os összköltségvetéséből. A pályázat
célja a korszerűsített épületek energiafelhasználásának csökkentése,
az energiahatékonyság növelése volt.
Homlokzati nyílászárócserével és hőszigeteléssel újult meg az alábbi
három épület:
• Községháza (Szabadság tér 1.)
• Vadvirág Napköziotthonos Óvoda (Béke u. 2.)
• Kékvölgy Waldorf Általános Iskola (Szabadság tér 3.)
A felújítások a pályázathoz elkészített felmérések és energetikai számítások iránymutatásai alapján történtek, a műszaki ellenőr folyamatos jelenlétével. A munka mind a három épületen párhuzamosan haladt,
hogy a projekt határidejét tartani tudják.

2016. január 11.

VÁROS

2015 | 12 | 15
Szentendre Város Önkormányzata

2015 | 12 | 31
Szentendre Város Önkormányzata

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÉPÜLETENERGETIKAI PÁLYÁZATA

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
EGRES ÚTI ÓVODA ÉPÍTÉSE C. PÁLYÁZATA

MEGÚJÚLÓ KÖZÉPÜLETEK SZENTENDRÉN

ÚJ ÓVODA SZENTENDRÉN

SAJtÓKÖzlEMÉNy

Elkészült SzENtENDRE VáROS ÖNKORMáNyzAt KEOP5.7.0/15-2015-0325 azonosítószámú, „Szentendre Város Önkormányzat épületenergetikai fejlesztése” című projektje,
melynek keretében négy szentendrei középület energetikai
korszerűsítése valósult meg.
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SAJtÓKÖzlEMÉNy

Megvalósult SzENtENDRE VáROS ÖNKORMáNyzAt KMOP4.6.1.11-2012-0017 azonosítószámú, „Egres úti óvoda
építése” című projektje, melynek keretében új, négy csoportszobás óvoda épült meg a városban.

Az „Egres úti óvoda építése” – KMOP-4.6.1-11-2012-0017 – sikeres
pályázat keretein belül egy, a város életében jelentős beruházás valósult meg. A pályázat célja az óvodáskorú gyermekek elhelyezésének
megoldása volt.
A kivitelezés 2014 nyarán kezdődött meg, azonban a vállalkozóval kötött szerződést fel kellett mondani, és új kivitelezőt kellett választani. Az
új nyertes kivitelezővel 2015. július 20-án került aláírásra a szerződés,
melyet követően gyors tempóban indult meg újra a kivitelezés. Ennek
köszönhetően 2015. november 23-án sikeresen sor kerülhetett a műszaki átadás-átvételre, mely után azonnal megindult a használatbavételi engedélyezési eljárás és az óvoda megfelelő eszközökkel,
bútorokkal és játékokkal való felszerelése.

A beruházáshoz az önkormányzatnak a tervezettnél nagyobb önerőt
kellett biztosítani, azonban a megépült, színvonalas óvoda hozzájárul
mind Pismány városrész, mind a város értékéhez.

A középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése –
KEOP 2015-5.7.0 – sikeres pályázat keretein belül négy, a szentendrei mindennapokban jelentős szerepet játszó ingatlan újult meg 2015.
december 14-ig. A pályázat célja a korszerűsített épületek energiafelhasználásának csökkentése, az energiahatékonyság növelése.
Homlokzati nyílászárócserével és hőszigeteléssel újult meg:
• a Dunakorzó 18. szám alatti „Fehér Ház”, amely az 1970-es években
épült, s amelyben jelenleg 88 fős mozi és színházterem, valamint számos iroda és 2 bankfiók is működik;
• a Bajcsy-Zsilinszky utca 6. szám alatti Közkonyha, amely szintén az
1970-es években épült, s ahol a tanítási időszak alatt átlag napi 3500,
a nyári szünetek idején pedig 350 adag étel készül el naponta;
• a Hamvas Béla utca 4/b szám alatti 160 férőhelyes Városi Bölcsőde;
• és a Bükköspart 27. szám alatt álló, napjainkban felnőtt háziorvosi
rendelőként működő épület, amely a 8 háziorvosi praxis mellett helyet
ad az orvosi ügyeletnek is.

A felújítások a pályázathoz elkészített felmérések és energetikai számítások iránymutatásai alapján történtek. A munka mind a négy épületen párhuzamosan haladt, hogy a projekt határidejét tartani tudják. A
kivitelezés során mindösszesen 1390,4 m2 felületen került sor nyílászárócserére 430 ablak és ajtó felhasználásával, és 3066 m2-i felületet szigeteltek le. Emellett, bár az érintett épületek közül egy sem volt
műemléki védettségű, a homlokzatfelújítási programban az önkormányzat kiemelt figyelmet fordított arra is, hogy megtartsa azok korábbi karakterét és jellegzetes stílusjegyeit.
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tisztább Bükkös 2015.

VÁROS

A környezettudatos életmódra nevelés eredménye sok helyen szembetűnő, például így van ez Szentendrén is több zöldterület esetén,
ahol elégedetten látjuk, hogy a korábbiaknál nagyobb a rend, kevesebb a szemét. Persze nem csak az emberek tudatosabb, környezetre
odaﬁgyelő magatartása van e mögött, hanem az a tény is, hogy Szentendre Város Önkormányzata igyekszik a zöldterületek tisztán-rendben tartására minél több pénzt, nagyobb energiát fordítani, a VSZ
nZrt. munkatársai pedig egyre szervezettebben végzik a közterületek
tisztítását.

Jó példa erre a Bükkös-patak partja, ahol a 2000-ben induló pataktakarítások és az utóbbi évek VSZ nZrt. által szervezett munkájának köszönhetően mára már nem kell csapatosan kivonulni rendet rakni – ez
15 év eredménye! A rend fenntartásáért mindemellett évente kétszer
az itt élők tereprendezést, takarítást szerveznek, melyhez a VSZ Zrt.
konténereket, eszközöket biztosít, köszönet ezért!
A 2015. évben a Bükkös-parton nem a szemét, hanem a rongálások
okozták a legnagyobb gondot, plusz munkát, s tegyük hozzá, a plusz
pénzt is. A gyors javítások – a város polgármesterétől az itt élőkön keresztül a javításokat végzőkig – mindenkinek fontos volt. Ez az összefogás látszott is, így a „rosszban a jó” volt, hogy a megrongált
tanösvény-táblákat viszonylag hamar felújították, a lerúgott játszótéri

ha esik a hó...

A VSz nZrt. Hulladékgazdálkodási és Köztisztasági Divíziójának tájékoztatása szerint havazáskor Szentendrén hét szóró-ekéző jármű dolgozik
az utakon. Szóróanyagként útszórósót, valamint só és zúzalék keverékét használnak az utak nagyobb érdesítése miatt, mivel hidegben a só
önmagában nem tudja kellő gyorsasággal és hatékonysággal kifejteni
olvasztó hatását. Szóróanyagból 300 tonna áll rendelkezésre.
A hódiszpécser elérhetősége: 06-20-320-7216
Az utak zavartalan hó- és síkosságmentesítése érdekében kérik a lakosságot, hogy az ingatlan előtt úgy parkoljanak, hogy legalább 3,5 - 4
méter útszélesség fennmaradjon a szóró-ekéző jármű elhaladására.
Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy a helyi rendelet értelmében
ingatlanjuk előtt gondoskodjanak a járda síkosságmentesítéséről.

XXX. évfolyam, 1. szám

kerítések pedig néhány nap múlva visszakerülhettek javított állapotban a helyükre.
Az érettségihez szükséges 50 óra közösségi munka is sokszor látható
nyomokat hagy a városban. Ennek keretében a Móricz Gimnázium diákjai évek óta energiát fordítanak iskolájuk környezetének, így a Bükkös-patak partjának tisztítására is, idén Tóth Hajnalka tanárnő
segítségével.

Hogyan történt ez 2015 novemberében? Így élték át a közösségi munkát Incze Abigail és Kántor Bence, a Móricz Zsigmond Gimnázium 10/A
osztályos tanulói.
„A szemétszedésre kijelölt napon délután kettőkor gyülekeztünk a suli
előtt. Körülbelül tizenöten jöttünk össze. Tanárunk rengeteg szemeteszsákot és gumikesztyűt hozott magával, a szemétgyűjtés ezek szétosztásával indult. A szemetet a Bükkös-patak partján kezdtük el
szedni, és elmentünk egészen a Dunáig.
Legnagyobb meglepetésünkre a patakparton nem találtunk sok szemetet, csak cigarettacsikket, de azt rengeteget. A Dunához közeledve
azonban a szemét mennyisége egyre nőtt. Akadt például a patakban
autógumi is. Eltűnődtünk azon, vajon hogyan került oda. Persze sohasem fog kiderülni.
A Duna közelében ijesztően sok szemetet fedeztünk fel, ezért mind a
tizenöten szorgalmasan hajolgattunk. Mire végeztünk, tíz zsákot töltöttünk meg csak a Duna-partról.
Visszafelé a zsákokat egy nagy konténerbe dobáltuk. Az eredeti tervek
szerint haladva délután négykor fejeztük be a programot. Öröm volt
látni, hogy „tiszta terepet” hagyunk magunk után. Jó lenne, ha nem
szemetelnének az emberek, mert szemét nélkül sokkal szebb a Dunapart!”

Ősszel az Izbégi iskola 1/B osztályának szülői közössége végzett partrendezést Füzesi Katalin szervezésében a Kisbán háznál, a 2016-os
évet pedig a Bükkös aluljáró színes képeinek felújításával szeretnénk
kezdeni, ahogy az időjárás és a körülmények lehetővé teszik!
Mindenkinek köszönet, aki hozzájárult a Bükkös-patak rendezettségéhez, szépségéhez 2015-ben!
Zakar Ágnes
önkormányzati képviselő

FENyŐFA-BEGyŰJtÉS

A Városi Szolgáltató Nonproﬁt zrt. fenyőfa-begyűjtést végez az
alábbi ütemezés szerint. Kérik a lakosokat, hogy a fenyőfákat legkésőbb a begyűjtés előtti pénteken helyezzék ki az ingatlanok elé.

II. ütem: január 16. Körzet: Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdűlő –
Pap-sziget – Szarvashegy városrészek, valamint az Ady Endre út, Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt. – Cseresznyés út – Napos sétány által határolt terület)

III. ütem: január 23. Körzet: Belváros (Dunakanyar krt. – Duna által
határolt terület) Izbég (Kovács L.u. – Füzespark – Vasvári ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu által határolt terület)
További információ: www.vszzrt.hu, (26) 300 407

FoTÓ: DEIM BALÁZS

FoTÓ: PARASZKAY GYÖRGY

FoTÓ: DEIM BALÁZS

FoTÓ: HARMATH BEÁTA

FoTÓ: PARASZKAY GYÖRGY

FoTÓ: DEIM BALÁZS

2016. január 11.
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Szentendre etnikumai
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– helytörténeti vetélkedő 3. forduló
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Mit szeretne a Szentendrei Kadarka Kör? II.
legyen a tőkéstársunk!

A mediterrán jellegű klímának és a vulkanikus
talajnak köszönhetően Szentendrén több évezredes hagyománya van a szőlőművelésnek. Bár
a városban a történelem során népcsoportok
és kultúrák váltották egymást, a szőlő újból és
újból visszatért. Városunk romantikus arculatát is a szőlőkultúra XVIII-XIX. századi felvirágzása határozza meg,
amikor a szentendrei kadarka volt a környék népességének fő jövedelemforrása.

A hagyományok felélesztése

December 11-én az Eleven örökség című helytörténeti vetélkedősorozat újabb állomásához érkezett. A nyolc iskola csapata ezúttal
a Ferenczy Múzeum épületében találkozott, és mérte össze tudását. A téma Szentendre nemzetiségei, beleértve természetesen a város történetét meghatározó, nagy múltú etnikumokat, de
a hangsúlyt napjainkra, a nemzetiségek mai jelenlétére helyezve.
A 7-8. osztályos diákok a sokszínű város lakói közül a dalmát,
görög, lengyel, német, szlovák, szerb nemzetiséget, illetve a
zsidóságot, mint társadalmi csoportot mutatták be. Ráhangolódásként minden csapattag elkészítette családfáját, megismerve/tudatosítva saját gyökereit, kötődését.
A korábbiakkal ellentétben ez a forduló komoly felkészülést és kutatómunkát igényelt. Sorsolás döntötte el, melyik iskola melyik
nemzetiséget kapja. A csapatoknak vetített képes előadást kellett
készíteniük a nemzetiség történetéről, a városhoz való kötődéséről, kultúrájáról, szokásairól. A diákok felvették a kapcsolatot a
nemzetiségi önkormányzatok vezetőivel, akik segítettek a felkészülésben, és a vetélkedő napján képekkel, jellegzetes tárgyakkal,
no meg kóstolókkal is hozzájárultak a téma „színesítéséhez”. Komoly feladat volt az előre összeállított bemutatót a mintegy hetvenfős közönség előtt előadni. A szigorú zsűri (Krizbainé Szabó
Éva múzeumpedagógus, Móricz János történész, Sz. Tóth Judit
muzeológus) a tartalmat, a megjelenítést és az előadás módját
pontozta.
Második feladatként a nyolcfős csapatok tagjai interjút készítettek
a városban élő magánszemélyekkel, Sz. Tóth Judit néprajzos muzeológus útmutatója alapján. Az életút megismerése során szóba
került a nemzetiségi életforma, a nyelvhasználat, vallás, szokások,
különösen a karácsonyi ünnepkör. Az interjú jó alkalmat teremtett
egy másik kultúra megismerésére és megismertetésére is, ugyanis
a résztvevők szituációs játék keretében „adták elő” a hallottakat
a vetélkedő többi résztvevőjének. A leadott interjúk archiválásra
kerülnek a Ferenczy Múzeum adattárában.
Aki ﬁgyelmesen hallgatta az előadásokat, könnyen tudott válaszolni a záró kérdésekre. Végezetül szerb, cigány, görög, német és
zsidó népzenét kellett felismerniük a diákoknak. És hogy ne csak a
résztvevők esze forogjon, hanem a lába is járjon, görög tánctanulással zárult a délelőtt. A helytörténeti vetélkedő harmadik fordulójának győztese az Izbégi Általános Iskola csapata lett. Második
helyezett a Barcsay Jenő Általános Iskola lett, a harmadik helyen a
Szentendrei Református Gimnázium csapata végzett.
A témához hűen Margaritovits Milán, a Corner Étterem vezetője
szerb ételkóstolóval járult hozzá a rendezvény sikeréhez, bemutatva egyúttal a szerb leány- és legényviseletet is. Köszönet illeti
a nemzetiségi önkormányzatok vezetőit és mindazokat, akik vállalkoztak az interjúra, akár több alkalommal is beszélgettek a gyerekekkel, segítve felkészülésüket.

Sajnos a hagyománynak és gazdagságnak véget vetett a szőlőket az
1890-es években elpusztító ﬁloxéra járvány, ami hasonló teljességgel
már nem tudott újra éledni. Ma mégis úgy gondoljuk, hogy a hagyományok felélesztésére érdemes kísérletet tennünk, és társakat szereznünk a megvalósításra. Ennek jegyében született meg a Pismány
Barátainak Egyesülete és a Szentendrei Kadarka Kör kezdeményezésére
a „Kertjeink kadarkája” közösségi mozgalom, amellyel szeretnénk a szőlőkultúrának ismét helyet nyerni városunk arculatában.
Mivel a város beépülése mára lehetetlenné teszi a szőlő újbóli nagyobb
területű térhódítását, ezért mozgalmunk lényege, hogy az ehhez kedvvel és adottságokkal rendelkezők a kertjükben legalább két tő kadarka
ültetésével vállaljanak részt abban, hogy megszülethessen újra a Szentendrei Kadarka. 2012 óta már 175 oltványt ültettek társaink.

„Szőlősgazdák” jelentkezését várjuk!

A kadarka melegkedvelő, kései érésű borszőlőfajta. Merev vesszői
miatt, egy karó mellett, hagyományos bak műveléssel, 1-1,5m magas
bokorként nevelhető. Sajnos fürtjei vékony héjúak, így fogékony a kora
őszi esős időben megjelenő rothadásra, ezért csak napos, szellős helyen érdemes ültetni. (Ahol a rózsa szépen díszlik, ott a kadarka is.)
olyan „szőlősgazdák” jelentkezését várjuk tehát, akik tőkénként legalább 2 nm szabad, napos fekvésű hellyel rendelkeznek kertjükben, és
vállalni tudják a gondozást: ültetést, kapálást, metszést, permetezést.
Ez, különösen két tőke esetén, nem igényel komoly felkészültséget,
nem jelent nagyobb feladatot egy gyümölcsfa gondozásánál. A munkákhoz szakmai támogatást adunk tagtársainknak pl. rendszeres hírleveleinkben. A szükséges oltványok beszerzését, szaktanácsadást,
valamint a majdani feldolgozást szintén megoldjuk.
Kadarkáink tőkénként ugyan csak kb. egy palacknyi bort fognak „teremni”, de a közös szüret esetében már együttesen feldolgozható, kezelhető mennyiségű, minőségi nedűre van kilátásunk, amiből egyaránt
jutna a gazdáknak és „kulturális marketing” céljaira is.
Reméljük, hogy lelkes kezdeményezésünkhöz minél többen csatlakoznak, és nem kell már sokat várni arra, hogy megkóstolhassuk közös
munkánk gyümölcsét!
Legyen a tőkéstársunk! Várjuk jelentkezésüket!
Vigyázó László Ifj.
okleveles szőlész-borász szakmunkás
kadarkakultusz@freemail.hu
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A szeniorképzés télen is folytatódik!

A tél folyamán újabb tanfolyamok és előadások indulnak a Szentendrei Önkormányzat és a Zsigmond Király Főiskola által közösen
működtetett Aranykor Központ (Dunakorzó 18.) szervezésében.
• Január 14., 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.
• 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 4746 (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.
• Január 13-án, szerdán, 16 órától dr. Szabóné Deák Ildikó gyógyszertári szakasszisztens tart előadást Gyógyszerek a mindennapokban címmel. Belépődíj: 500 forint.
• Január 13-án, szerdán 17 órától dr. Szabó Sándor Tibor okleveles
gépészmérnök, mérnöktanár tart előadást Közlekedjünk biztonságosan címmel. Belépődíj 500 forint.
Tanulni sohasem késő!

KUL-TÚRA

Szabó Károly cukrászmester nyomában

A Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola diákjaival és a Szabó Marcipán Múzeum Kft. képviselőivel Szabó Károly cukrászmesterre emlékeztünk a születésnapján: december 10-én, Szentendrén. A leendő
cukrászokkal és a vendéglátóipari szakközépiskolásokkal felidéztük a
páratlan életút legfőbb állomásait.
Szabó Károly szívesen dolgozott, ha kellett, sokat. Főként ünnepek előtt,
különösen karácsony tájékán készültek az utánozhatatlan marcipánkészítmények, sütemények.
1994 óta a Szabó Marcipán Múzeumnak is otthont ad Szentendre. Itt
teljesedett ki az életmű marcipánból. A kiállítás a diákokhoz is szól. Fel-

idézi a magyar történelem eseményeit, kiemelkedő személyiségeit, erősítve ezzel a szülőföldhöz való kötődést. Pompás szórakozást jelent minden korosztálynak a mesék, elbeszélések gyermekvilága. Nagy örömmel
tölt el, és kellemes rácsodálkozást okoz egy-egy meseﬁgura marcipánosított megjelenítése. Élmény a természet csodás titkainak, az állatvilágnak, az erdők-mezők élővilágának szerepeltetése.
Szabó Károly életműve, lankadatlan alkotókedve hatására több magyar
és külföldi újságcikket, sőt ﬁlmet is készítettek munkásságáról. A „Híres
üzletemberek és közgazdászok” című kötetben a számtalan jelentős üzletember közül a száz leghíresebb életrajza olvasható a nagyvilágból,
így Szabó Károly cukrászmesteré is. Ők azok, akik ötleteikkel, vállalkozásuk révén formálták a század arculatát.
Ez a nap, a megemlékezésen túl, azért is különleges, mert ezen a napon
egyéves az én ötletem alapján, az általam és a Szabó Marcipán Múzeum Kft. által alapított Szabó Károly-díj, melyet 2015 óta minden ballagáskor kaphat meg két végzős diák, akik kimagasló teljesítményt
nyújtanak; emberi magatartásuk, vitalitásuk, szakmai elhivatottságuk,
szakmaszeretetük példaértékű. Természetesen a 2015-ös év elsőként
díjazottjai is részt vettek a megemlékezésen: Vaskó Cintia és Sárik Henrietta.
2015 óta kis üvegvitrinben látható az iskolánk aulájában: bordó bársony mappában a Szabó Károly-díj alapító okirata; gyönyörű, bordó bársony tartóban az általam tervezett plakett; és a díjazottak egyedi
tervezésű, Kutas Laura tanárnő által szerkesztett okleveleinek másolata.
Természetesen nemcsak a történelmi eseményeket és kiemelkedő személyiségeket megjelenítő ﬁgurákon keresztül szól hozzánk Szabó Károly cukrászmester, hanem a szakma feltétlen szeretetével, a kitartó és
szívós munka eredményével, proﬁzmusával, derűs életszemléletével
példaként áll előttünk.
Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár, kulturális antropológus
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Karácsonyi délután
nyugdíjasoknak
az iskolakonyhán
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Ajándékok nehéz sorsú családoknak

Karácsony előtt megmozdult a város – önkormányzati vezetőktől a civilekig, vállalkozóktól a segélyszervezetekig – a nehéz helyzetben lévőkért.

Szentendre Város Önkormányzatának kezdeményezésére egymillió forint értékben osztottak adományokat rászoruló családok részére a Máltai Szeretetszolgálattal és a Szentendrei Szent Erzsébet Karitásszal együttműködve. December elején rendezték meg a már
hagyományos Mikulás-futást, melyre tartós élelmiszerrel lehetett nevezni. 2015-ben –
az előző évhez képest – több száz kiló élelmiszerrel sikerült többet gyűjteni. „Büszke vagyok rá, hogy a szentendreiek az elmúlt hetekben a nehéz sorsú embertársaikra is gondoltak. Hiszem, hogy egy közösség akkor igazán erős, ha nem hagyja magára a gyengéket,
a nélkülözőket és a rászorulókat. Hálás vagyok azért, hogy a szentendreiek idén is megmutatták, hogy a jóakarat és a gondoskodás közösségünk egyik fontos éltető eleme” –
mondta Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere. A példás összefogás eredményeként több mint 400 család kapott tartósélelmiszer-csomagot, melyek szétosztásában
számos önkéntes vett részt.

A nagybefogadó képességű terem hamar megtelt.
A megjelenteket Lontai Tamás, az MSZP választókerületi elnöke köszöntötte, majd rövid műsor következett, melynek első fellépője a Body-Holly
Dance Club kisiskolás csoportja volt. A gyermekek
kedves műsorszámokkal készültek, melyet a nagymamákból-nagypapákból álló hálás közönség nagy
tapssal jutalmazott.
Ismét nagy sikert aratott a Visegrádi Férﬁ Dalkör
műsora. Immár hagyomány, hogy Kiss Károly dalkörvezető megénekelteti a közönséget, mintegy
előkészítve a tánchoz a jó hangulatot. Idén sem történt ez másképp, és a lelkes nyugdíjasok boldogan
énekelték a rég nem hallott nótákat.
A műsor után Dömök János „húzta” a talp alá valót,
és nem is kellett sokáig várni a vállalkozó szellemű
„táncosokra”, akik a zene első akkordjainak hallatára a táncparkettre perdültek, és kis pihenőkkel
ugyan, de a rendezvény végéig ropták a táncot.
A szervezők az ilyenkor elmaradhatatlan bejglin, pogácsán, szaloncukron és ﬁnom boron kívül apró
ajándékkal kedveskedtek minden egyes vendégnek.
Idén először tombolára is sor került, ami kapcsán
három nagyobb, édességekből, tartós élelmiszerből, ﬁnom borból álló csomagot sorsoltak ki a nyertesek nagy örömére.
A korábbi évektől eltérően ebben az évben a szervezők egy nagy asztalt roskadásig teleraktak adományokból gyűjtött játékokkal, mesekönyvekkel,
gyermekruhával, melyből a jelenlévő nyugdíjasok
ingyenesen vihettek saját karácsonyfájuk alá.
A rendezvény este hét órakor ért véget, és a szervezők nagy örömére szolgált, hogy a jelenlévők
ismét nagyon jól érezték magukat.
Ezúton is köszönetet mondunk a műsorban szereplőknek, az adományozóknak és a vendéglátást segítő szponzoroknak, akik nélkül nem tudtunk volna
ilyen szép élményt szerezni a város nyugdíjasainak.
Szervezők

Fotók: Deim Balázs

A Dunakanyar Nőszirom Egyesület a helyi
MSzP szervezettel közösen december 12-én
rendezte meg hagyományos, nyugdíjasoknak
szóló karácsonyi délutánját. Jóval a kezdés időpontja előtt gyülekeztek az érdeklődök, hogy
ismét eltöltsenek néhány kellemes órát együtt
az ünnepek előtti várakozás időszakában.

Az ünnepek közeledtével ismét adományt gyűjtött a szentendrei rászorulók és nagycsaládosok, valamint az egyedül élő nyugdíjasok részére a Szentendrei Konzervatív Esték
Klub. A SZEKE lelkes aktivistái 5-10 kilogrammonként gyűjtötték össze a tartós élelmiszereket az adományozóktól, majd eljuttatták a rászorulóknak. „Nagyon köszönjük mindenkinek a nagylelkű támogatást, hiszen több százezer forint felajánlásból tudtuk
megajándékozni a családokat és egyedül élőket. Külön köszönjük a szentendrei piac vállalkozóinak és őstermelőinek, akik élelmiszerrel és pénzadományokkal különösen nagylelkűen támogatták az elesetteket és rászorulókat!” – fogalmazott Petricskó Zoltán
alpolgármester.
Nem feledkeztek el a segíteni akarók a
gyerekekről sem: 231 rászoruló gyermeknek készített személyre szóló karácsonyi ajándékcsomagot az önkormányzat, melyhez az adventi időszakban városszerte kihelyezett adománygyűjtő dobozokba adakozhattak a
helyiek.
Az adománygyűjtő pontokon összesen
200 ezer Ft-ot adtak össze az emberek,
300 ezer Ft-ot a polgármester saját
keretéből, 500 ezret a Szentendréért
Közalapítvány biztosított. Az ajándékozásra, melyet a szentendrei Cerkabella gyerekkönyvkiadó és a Fő téri Líra könyvesbolt támogatott értékes kiadványokkal, a negyedik adventi vasárnapon, a Fő téri gyertyagyújtás
után került sor. A meghívott családokat a díszteremben fogadták, ahol bábelőadás várta
a gyerekeket. A népi hagyományokat felidéző, hangszerbemutatóval gazdagított betlehemes játék a közönség apraját-nagyját elvarázsolta. Személyre szabott ajándékaikat
Gyürk Dorottya alpolgármestertől vehették át a gyerekek.
Az ünnepség végén vendégül is látták a családokat, akiknek a közösségi gondoskodás és
ﬁgyelem legalább olyan élményt nyújtott, mint a gyerekek számára a szépen becsomagolt, személyre szóló játék vagy könyv.

2016. január 11.

„Menjünk mi is Betlehembe…”

KULTÚRA

Járt-e Betlehemben a Kedves olvasó?
No, nem az igazi Betlehem városára
gondolok, hanem arra, hogy adventtől
vízkeresztig eljutott-e szívében a betlehemi istállóig? Hiszem, hogy a Szentendrei Óvónők Néphagyományt Éltető
Közössége az óvodásaikkal, azok szüleivel, és talán még sokakkal eljutottak
a betlehemi istálló jászoláig. Kérdezhetik: mi indított erre az útra bennünket?
Gyürk Dorottya alpolgármester aszszony kérése volt, hogy az óvodások
karácsonyváró játszóikat valamilyen
más formában, más alkalommal mutassák be, színesítsék a várakozás időszakának eseményeit. A már hagyományossá vált, vasárnap kora esti adventi gyertyagyújtás alkalmain, a nagy sokaságban elveszett a hangjuk, csak
kevesen láthatták őket. Ezért választottuk az advent szombatjait. Károli Gáspár bibliafordító bíztatását is magunkévá tettük: „Üzenetünk van, amelyet tovább kell adnunk szomszédainknak,
városainknak és az egész világnak. Örökségünk van, amelyet át kell élnünk és hirdetnünk kell
minden újonnan születőnek.”
2014-ben elkészült, és városunkban advent idején kiállított faszobrok, amelyek Jézus születéstörténetének állomásait idézik, indították el azt a gondolatot, hogy történjen valami a szobrok
körül. Károli bíztatott, mi, a SZÓNÉK tagjai pedig advent szombatjain elindultunk az úton. A „betlehemi út” üzenete az első szombaton
az „Angyali üdvözlettel” kezdődött. Az
Evangélikus Templom kapujában álló
szobor mellett, az Evangélikus Zenei
Óvoda óvónői és óvodásai énekeikkel
elevenítették meg a jövendölést, az
angyal üdvözletét Jézus születéséről.
Utunk során, advent második szombatján, szintén az Evangélikus Templom melletti, szabad ég alatt tanyázó
pásztorokhoz érkeztünk. Angyalként,
az ébresztgető üzenetet a Püspökmajori Óvoda óvónői és óvodásai hordozták. Pásztorjátékukkal leheltek
életet a szobor pásztorokba. Zengedezték az Üdvözítő megszületését.
A harmadik adventi szombaton a Bimbó utcai Óvoda óvónői és óvodásai kis lámpásaikkal érkeztek a pásztorok tanyájához. Nagy volt az izgalom, a készülődés. A „pásztor” óvodások ajándékot vettek a kezükbe, majd velük együtt mindenki elindult. Imbolyogtak a lámpások, szólt az
ének: „Menjünk mi is Betlehembe…” A Dumtsa-korzó betlehemi úttá változott. A vásárolgató,
nézelődő tömegből sokan kísérői lettek a vonuló óvónői, óvodás, szülői közösségnek. A Fő téri
betlehemi istállóhoz a kicsi pásztorokkal együtt már sokaság érkezett. Ki-ki letette ajándékát,
átadta „szívét, jószándékát”.
A negyedik szombat délutánján már a Fő téri „istállónál” gyülekeztünk. Sokáig maradtunk ott a
Szent András és a Szivárvány Óvodák óvónőivel, óvodásaival, akik „ringatták a betlehemi bölcsőt”
gyönyörű altatóikkal, és dicsőítették Istent. Talán sokan éreztük úgy, hogy eljutottunk Betlehembe, „szívünk jászolához”.
A betlehemi utat és annak üzenetét megerősítettük Vízkereszt napján is. Az adventi alkalmainkon részt vett óvodákon kívül a Református Óvoda óvónői és óvodásai is eljöttek. 250-270 kicsi
gyermek és sok óvónéni zengedezett együtt a pásztorok tanyájánál. Innen indultunk a keleti bölcsek szoborcsoportjához. Őket is megelevenítettük az óvodásokkal, „háromkirály” lett belőlük,
és velük együtt, az „ugrócsillag” vezetésével érkeztünk meg a betlehemi istállóhoz. Háromkirály-járással, újévi köszöntőkkel búcsúztunk el a karácsonyi ünnepkörtől.
Megindító, lélekemelő élményben volt része kicsiknek és nagyoknak. Nem hagyhattuk ki József
Attila: Betlehemi királyok versét sem. Ahogy mind együtt mondtuk, szinte beleremegett a kis
„istálló”.
Üzenetünk van… Hisszük, hogy eljutott óvónőktől a gyerekekig. Gyerekektől a szülőkig. Szülőktől a sokadalomig. Szép volt átélni, megélni ezt a mi szentendrei-betlehemi utunkat.
Köszönjük Horváth-Hegyi olivér evangélikus lelkésznek a téren, utcán elmondott bibliai üzenetét, amellyel szombatról szombatra elindított bennünket. Köszönjük a Kedves Szülőknek, hogy
gyermekeik üzenetét komolyan vették, és velük együtt mentek az úton. És nem utolsósorban köszönöm a SZÓNÉK tagjainak, hogy 25 éve halad azon az úton, amelyen hallja az üzenetet, és azt
hirdeti másoknak. Élteti azt az örökséget, amely megtart bennünket.

Papp Kornélia óvónő

Barcsay-díj 2015
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A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány
minden évben olyan ﬁatal, pályakezdő
alkotóknak adományoz díjat, akik műveikkel méltó módon őrzik és idézik meg Szentendre emblematikus festőművészének
szellemiségét. A Barcsay-díjjal kitüntetett
alkotók új munkáikat hagyományosan a
mester születésnapján megnyíló kiállításon
mutatják be, melynek ezúttal a Barcsay Múzeum ad otthont.

A 2015-ös díjazottak: Balázs Nikolett,
Horváth Lóczi Judit, Tóth Anna Eszter
A kiállítás kurátora: Herpai András
Megnyitó: január 15. péntek 17.00
Barcsay Jenő Gyűjtemény,
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 10.
Megtekinthető január 31-ig, szerdától vasárnapig 10-től 18 óráig

Irodalmi pályázatok

A Gyermekjóléti Alapítvány, az országos
Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálﬀy
Dénes Népfőiskolai Társaság több közös felhívást tesz közzé

• „Mécs 10”

A kiírók szabadon választott témájú irodalmi alkotásokat – verseket, prózai műveket – várnak. A pályaműnek (a címet nem
számítva) pontosan 10 szóból kell állnia,
amelyből az egyiknek a MÉCS szónak kell
lennie. A pályázaton részt vehet bárki, aki
elmúlt 14 éves.
Beküldési határidő: február 29.

• A lélek ünnepe

A pályázat témája szabadon választott, pályázni versekkel, prózai művekkel lehet.
Minden, ami az élet… szép és jó, szeretet és
bánat, család, remény, béke, bánat stb. –
az író, költő szemével. Alsó életkori határ:
14 év.
A pályázat beküldési határideje: május 8.

• himnusz illusztrációs pályázat

Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek, a méret max. A4-es lehet. A képek
tartalmában Kölcsey Ferenc Himnusz című
művéhez készüljenek. Az alkotásokat .jpg
vagy .png fájl formátumban várják.
Pályázati határidő: január 31.
További információk: www.omlit.hu,
06 20 440 9478, omlit@hotmail.hu
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Kiállítás

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.
Január 14. csütörtök 17.00
A hONVÉD KUltURálIS
EGyESülEt AlKOtÓtáBORáNAK
KIállítáSA
Megnyitja Bozsó Tibor dandártábornok, az MHAA parancsnoka és
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester
Megtekinthető február 10-ig,
ügyfélfogadási időben

MANK GALÉRIA
Bogdányi u. 51.
SzülŐFÖlD
Meghívásos képzőművészeti
kiállítás
Megtekinthető: február 5-ig, hétfőtől péntekig 8.30-17.00
Január 21-től
tISztElEt Az AlAPítÓKNAK,
90 ÉVE SzENtENDRÉN 1926 – 2016
Kiállítás a Szentendrei Régi Művésztelep művészeinek anyagaiból
Megtekinthető: február 24-ig, hétfőtől péntekig 8.30-17.00

BARCSAY ISKoLA GALÉRIA
Kálvária út 18.
Január 29. péntek 18.00
SOMODI láSzlÓ (1919-1995)
RAJztANáR-FEStŐMŰVÉSz
EMlÉKKIállítáSA
Megnyitja: Szikra Renáta
A megnyitót követő fogadáson pohárköszöntőt mond:
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester
Közreműködnek hangszeren: Bártfai
Zoltán, Gaál Zoltán, Juhász Lívia,
Völgyesi Zsuzsa, próza: Szatmári Alíz
és az iskola diákjai
AGÓRA GALÉRIA
Szolnok, Hild tér 1.
Január 15. péntek 16.00
tŰVEl, VASSAl
Richter Sára textilművész és Kovács
László PuTu tűzi kovács, iparművész
kiállítása

PROGRAMOK
Megtekinthető január 31-ig, H-P:
10.00-18.00, Sz-V 10.00-16.00 között

Előadás

PETŐFI KULTURÁLIS
ÉS HAGYoMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET
Stéger köz

Január 15. péntek 18.00
KáRPát-MEDENCEI
háROM KIRályOK
I. rész – Szent István
Kiss Mao-Tun István vetítettképes
előadása
Január 22. péntek 18.00
A MAGyAR NyElV MÉlyEBB tItKAI
Záhonyi András mérnök, ősi írások
kutatója és Bérczi Szaniszló geológus, a holt kőzetek kutatója vetítettképes előadása
SZENTENDRE SZALoN
Pest Megyei Könyvtár,
Szántó Piroska-terem
Pátriárka u. 7.
Január 21. csütörtök 18.00
VERSENySzFÉRA tAPASztAlAtOK
A KÖzSzFÉRáBAN
Verseghi-Nagy Miklós polgármester
előadása

táncház

BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNoS ISKoLA
Kálvária út 18.
Január 16. szombat 17.00-19.00
GÖRÖG táNCház
Élőzene, táncoktatás

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

EUROWOOD FIlMhÉt (európai
sztárrendezők hete) január 11-17-ig

január 11. hétfő
16.30 HAJNALI LÁZ (114’)(12) – Gárdos Péter ﬁlmje
18.30 MÁSoDIK ESÉLY (107’)(16) ) r:
Susanne Bier

20.25 CSENDES SZÍV (97’)(16) – gyönyörűen elkészített, fontos történet

január 12. kedd
18.30 PHoENIX BÁR (98’)(16) (LÉLEKMoZI SoRoZAT) – előtte bevezető és utána beszélgetés
20.15 EISENSTEIN MEXIKÓBAN
(105’)(18)

január 13. szerda
18.00 DHEEPAN-EGY MENEKÜLT
TÖRTÉNETE (109’)(16)
20.00 JULIE KISASSZoNY (129’)(16)
– f: Colin Farrell, Liv Ullmann ﬁlmje

január 14. csütörtök
18.00 SAUL FIA (107’)(12) – Nemes
Jeles László Cannes-i nagydíjas
ﬁlmje
20.00 ESÉLYLESŐK (111’)(16)

január 15. péntek
17.00 NAGYoN VADoN-BoLoNDoS
VADÁSZIDÉNY (85’) (6) – családi animációs ﬁlm
18.30 45 ÉV (95’) (12)
20.10 IFJÚSÁG (118’) (12)

január 16. szombat
10 ÉVES A P’ARt MOzI kiállítás
és ünneplés
15.00 NAGYoN VADoN-BoLoNDoS
VADÁSZIDÉNY (85’) (6) – családi animációs ﬁlm
16.30 Kiállítás-megnyitó – a P’Art
Mozi 10 éves története programplakátokon
Megnyitja: Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester
Utána: MoZITÖRTÉNET – Szondy
Andrea és Schramkó Péter előadásában
19.00 KISVÁRoSI ÜNNEP (78’) –
Jacques Tati ﬁlmje – LÁMPÁS
SoRoZAT

január 17. vasárnap
14.00 STAR WARS AZ ÉBREDŐ ERŐ
(136’)(12)
16.35 GEMMA BoVERY (99’)(16) – f:
Gemma Arterton
18.20 HAJNALI LÁZ (110’) (12) –
Gárdos Péter ﬁlmje
20.15 SAUL FIA (107’)(12) Nemes
Jeles László ﬁlmje

január 18. hétfő
17.00 JoY (105’)(12) – f: Jennifer
Lawrence, Bradley Cooper, Robert
di Niro, Elisabeth Röhm
19.00 AZ ÉN MoZIM – Benkovits
Gyuri estje

január 19. kedd
16.20 A FIÚ ÉS A SZÖRNYETEG
(119’)(12E)
18.30 ANNIE HALL (93’)(12) W. A.
RETRoSPEKTIV – f: Diane Keaton,
Woody Allen,Tony Roberts
20.15 JoY (105’)(12) f: Jennifer
Lawrence, Bradley Cooper, Robert
di Niro, Elisabeth Röhm

XXX. évfolyam, 1. szám
január 20. szerda
16.10 JoY (105’)(12) – f: Jennifer
Lawrence, Bradley Cooper, Robert
di Niro, Elisabeth Röhm
18.00 ANNIE HALL (93’)(12) W. A.
RETRoSPEKTIV – f: Diane Keaton,
Woody Allen,Tony Roberts
19.45 AZ ALJAS NYoLCAS
(167’)(16E) – Quentin Tarantino
ﬁlmje, f: Samuel L. Jackson, Kurt
Russell

január 21. csütörtök
15.15 MUSTANG (97’)(16)
17.00 ALJAS NYoLCAS (167’)(16E) –
Quentin Tarantino ﬁlmje, f: Samuel
L. Jackson, Kurt Russell
20.00 A VISSZATÉRŐ (156’)(16E) –
f: Tom Hardy és Leonardo di Caprio

január 22. péntek
16.00 SNooPY ÉS CHARLIE BRoWN
- A PEANUTS FILM (92’)(6)
17.40 A KÓRUS (103’) (12) – f:
Dustin Hoﬀmann, Kathy Bates
19.30 ALJAS NYoLCAS (167’)(16E) –
Quentin Tarantino ﬁlmje, f: Samuel
L. Jackson, Kurt Russell

január 23. szombat
15.30 SNooPY ÉS CHARLIE BRoWN
- A PEANUTS FILM (92’) (6)
17.10 A VISSZATÉRŐ (156’)(16E) –
f: Tom Hardy és Leonardo di Caprio
20.00 ALJAS NYoLCAS (167’)(16E) –
Quentin Tarantino ﬁlmje, f: Samuel
L. Jackson, Kurt Russell

január 24. vasárnap
15.30 SNooPY ÉS CHARLIE BRoWN
- A PEANUTS FILM (92’)(6)
17.05 A FIÚ ÉS A SZÖRNYETEG
(119’)(12E)
19.10 ALJAS NYoLCAS (167’)(16E) –
Quentin Tarantino ﬁlmje, f: Samuel
L. Jackson, Kurt Russell

január 25. hétfő
16.00 JoY (105’)(12) – f: Jennifer
Lawrence, Bradley Cooper, Robert
di Niro, Elisabeth Röhm
17.50 STEVE JoBS (123’)(12) – f: Michael Fassbender, Kate Winslet
20.00 FILMPIKNIK: BABETTE LAKoMÁJA (102’) Házigazda: B. Szabó
Vera

január 26. kedd
18.30 A KEZDŐ (121’)(12) LÉLEKMoZI SoRoZAT – f: Robert di Niro,
Anne Hathaway
20.35 A KÓRUS (103’)(12) –f: Dustin
Hoﬀmann, Kathy Bates

január 27. szerda
15.30 A VISSZATÉRŐ (156’)(16E) –
f: Tom Hardy és Leonardo di Caprio
18.15 A KÓRUS (103’) (12) –
f: Dustin Hoﬀmann, Kathy Bates
20.05 A VISSZATÉRŐ (156’)(16E) –
f: Tom Hardy és Leonardo di Caprio
www.partmozi.hu
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KULTÚRA

Digitális fejlesztés a P’Art Moziban

huszonhárom mozi – köztük a szentendrei P’Art Mozi – nyert a
művészmozik digitális fejlesztésére kiírt pályázaton, amelynek
keretösszege 100 millió forint – áll a kultúráért felelős államtitkárság közleményében.

Az emberi erőforrások minisztere megbízásából Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár döntött az art mozik digitális fejlesztésére kiírt
pályázat nyerteseiről. A 100 millió forintból 23 mozi 28 mozitermének
fejlesztése valósulhat meg, a nyertes pályázók között van a szentendrei P’Art Mozi is, amely 1 millió forintos támogatásban részesült.
Az art mozik digitalizációjára azért van szükség, mert 2013 januárjától
a hagyományos ﬁlmtekercsek helyett a ﬁlmforgalmazók már csak digitális hordozókon terjesztik a ﬁlmeket. A hálózat fejlesztésére 2011 óta
évente 100 millió forint áll rendelkezésre, amelyre a települési önkormányzati tulajdonú, fenntartású, vagy települési önkormányzati támogatóval rendelkező művészmozik pályázhattak.
A támogatási célok idén bővültek az előző évekhez képest: a projektor
beszerzésen kívül támogatást lehet igényelni többek között hangrendszerre, mozihangprocesszorra, a DCI-vetítőnek megfelelő teljesítményű fényforrás és szűrők beszerzésére, cseréjére, vetítővászon
beszerzésre, valamint a vetítőrendszer főbb elemei 12 hónapos garanciájának kiterjesztésre.
Az egyösszegű, vissza nem térítendő támogatás nyerteseinek a mozitermet a fejlesztés igazolt befejezésétől számított két éven keresztül
art teremként kell működtetniük.

Megújult a P’Art Mozi honlapja!

Az oldalon részletes moziműsor, ﬁlmajánlók, előadások és klubok.
oNLINE JEGYFoGLALÁS!

http://partmozi.hu/
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hagyomány és megújulás:
újévi koncert a Városházán
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Az In Medias Brass fúvósötös hangulatos, vidám koncertjével köszöntötte Szentendre az Újévet. Az új székekkel berendezett díszterem zsúfolásig telt a vendégekkel.

A város újévi koncertje hagyományosan a karácsonyi ünnepkör lezárása
az év végén, és mondatkezdő nagybetű az újév elején. A város polgármestere, Verseghi-Nagy Miklós köszöntőjében a hagyományokról és a
megújulásról beszélt, úgy a koncert, mint a városvezetés munkája kapcsán. „A hagyományokat megőrizve, de mindig egy kicsit, valamilyen tekintetben megújulva igyekszünk Szentendre mindennapjait igazgatni.”
Hagyomány a díszterem, megújulás, hogy új, modernebb, kényelmesebb székeken ülve élvezhette a közönség a műsort. Újévi koncertet régóta rendez a város, a tradíciót tehát nem felejtjük, de minket nem kötnek a bécsi hagyományok, így lehet más együttesekkel is próbálkozni, és
az idei választás minden néző szerint remek döntés volt.

MEGHÍVÓ

a Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonproﬁt Kft.
és
Szentendre Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és Hozzátartozóit
a Magyar Kultúra Napja ünnepe
alkalmából
„tisztelet az alapítóknak” című kiállítás
megnyitójára
2016. január 22-én, pénteken 18.00 órakor
Köszöntőt mond:
Verseghi-Nagy Miklós,
Szentendre város polgármestere
Dr. Hóvári János,
a MANK főigazgatója
Megnyitja:
Török Katalin művészeti író
Az esemény házigazdája:
Dr. Hóvári János főigazgató

Szentendrei Régi Művésztelep,
Szentendre, Bogdányi utca 51.

Fergeteges, humoros, minőségi zenét hallottunk a barokk zenétől
kezdve a magyaros dallamokon keresztül a ragtime-ig a Junior Prímadíjas öt fúvósnak – ifj. Bazsinka Józsefnek, Nagy Antal Endrének, Benyus Jánosnak, Sztán Attilának és Dávida Tamásnak – köszönhetően (az
együttes egyik alapító tagja, Kresz Richárd betegsége miatt sajnos nem
tudott játszani.)
Új elem az ünnepségen a városi „Talentum – Szentendre Jövőjéért” ösztöndíjak ünnepélyes átadása is. A Talentum ösztöndíj azon kiemelkedően tehetséges, kitűnő eredményeket elérő nappali tagozatos
diákoknak adható, akik legalább öt éve Szentendrén élnek, és pályázatukban felajánlanak valamit a város hasznára is. Az idei díjazottak: Dimitrov Márk Valeriev, a Ferences Gimnázium tanulója a középiskolás
kategóriában, és Federics Viktória, a Semmelweis orvostudományi
Egyetem hallgatója a felsőfokú tanulmányokat végzők kategóriájában.
A két ösztöndíjasnak ezúton is gratulálunk!
Végül, ahogy Zakar Katalin, az est háziasszonya is mondta, az újévi hangulathoz elengedhetetlen kellék a pezsgő, ezért minden vendéget meghívtak egy pezsgős koccintásra és újévindító beszélgetésre, hisz a
közösségépítés és a párbeszéd a városvezetés stratégiájának alapelemei, és erre az újévi koncert remek alkalomnak bizonyult.

2016. január 11.

A Kelemen Kvartett koncertjei
Szentendrén

KULTÚRA

Fotó: Böröcz Balázs

A 2010-ben alakult és azóta számos rangos nemzetközi díjjal elismert ﬁatal vonósnégyes 2016. február 3-án és március 9-én
koncertet ad Szentendrén, a Városháza dísztermében. A koncertekre 1500 Ft-os áron jegyek válthatók elővételben a szentendrei tourinform irodában (Dumtsa J. u. 22., telefon: 26/317-966),
online a jegy.hu és a szentendreprogram.hu oldalon, illetve a
koncertek előtt a helyszínen.

A kvartett tagjai:
Kelemen Barnabás – hegedű
Kokas Katalin – hegedű
Homoki Gábor – brácsa
Fenyő László – cselló

Műsor:
Február 3. szerda, 19:00, Városháza díszterme
Haydn: B-dúr, 'Napfelkelte' vonósnégyes op. 76. No. 4.
Bartók: 3. vonósnégyes
Beethoven: F-dúr 'Razumovszkij' vonósnégyes, op. 59.
Március 9. szerda, 19:00, Városháza díszterme
Bach: a Fúga művészete – részletek
Debussy: Vonósnégyes
Beethoven: B-dúr vonósnégyes op. 130.
Belépőjegy: 1500 Ft

Pest Megyei hírlap online

A Pest Megyei Könyvtár sikeres pályázata folytán a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával digitalizált változatban is elérhetővé váltak
a Pest Megyei Hírlap 1982-1994 közötti számai. Szövegfelismerő program segítségével olyan kétrétegű pdf-fájlban van közzétéve az újság, amelynek teljes szövegében lehet keresni, és lehetőség van szövegrészek kijelölésére, másolására és egyéb
alkalmazásokba való beillesztésére is.

A gyűjtemény elérhető a Pest Megyei Könyvtár honlapján
(www.pmk.hu) a „gyűjtemények ---> digitális gyűjtemény ---> Pest
Megyei Hírlap 1982-1994” fül alatt.
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A Kelemen Kvartett 2010-ben alakult Budapesten, és hamar hírnevet
szerzett, mint az egyik legizgalmasabb ﬁatal vonósnégyes. 2014-ben a
kvartett első helyet ért el a rangos Premio Borciani Vonósnégyes Versenyen. 2011-ben az Ensemble magazin így jellemzi őket: az érzelmek
tűzijátéka és az érzések harca a zenében – a verseny egyik legnagyszerűbb felfedezettjei.
A vonósnégyes 2011-ben megnyerte a Melbourne-i Nemzetközi Kamarazenei verseny második és közönségdíját, és a Musica Viva fődíjat,
majd ugyanebben az évben a Pekingi Nemzetközi Zenei Verseny első
díját, 2012-ben pedig Budapesten a Nemzetközi Végh Sándor Vonósnégyes Versenyen nyert. A Kelemen Kvartett olyan mesterektől tanul,
mint Kocsis Zoltán, Komlós Péter, Perényi Miklós, Günter Pichler (Alban
Berg Quartet), Rados Ferenc, Schiﬀ András és Takács-Nagy Gábor.
Az első amerikai turnéjukon a Dallas News az elmúlt idők legizgalmasabb elektronikus hegedű-koncertjeként jellemezte őket, és dicsérte a
magas színvonalú és élénken interaktív előadást. A legutóbbi nagy fellépések között megtaláljuk a Concertgebouw koncert-termet Amszterdamban, a Bozar-t Brüsszelben, Genfben és Hamburgban Menahem
Pressler zongoristával való koncertet, Milánóban a Societa del Quartetto-i fellépést. Ide sorolhatnánk még a Torinóban, Velencében, a Bécsi
Musikverein koncertteremben, a Berlini Filharmonikusoknál, a Budapesti Művészetek Palotájában, a Liszt Ferenc Akadémián és az Eisenstadt-i Esterházy Kastélyban előadott koncertet. Ezen kívül játszottak
még a Londoni Wigmore Hall-ban, Münchenben, a Párizsi Louvre Színháztermében, Sydney-ben, Melbourne-ben, Perth-ben, Auckland-ben,
a Lockenhaus-i fesztiválon, Kaposváron, a West Cork Music Festival-on
és a Ravenna Festival-on, valamint turnén vettek részt Indiában és Mexicóban.
A 2015/2016-os évad legnagyobb fellépései közé tartozik az Amerikai
Turné, a Carnegie Hall-ban való debütálással, és más koncertek a Berlini Konzerthaus-ban, Dortmund-ban, a Köln-i Filharmonikusoknál,
Bamberg-ben, a Velencei Teatro la Fenice-ben, valamint a Firenzei Ensemble-in-residence-en az Amici della Musica következő három szezonjában és a Reggio Emilia Festival-on. Ezen kívül a Kelemen Kvartett
más fesztiválokra is meghívást kapott: Colmar, Nyugat-Cork, Kilkenny,
Edinbourgh, Bréma...
olyan művészekkel játszottak együtt, mint Nicolas Altstaedt, Joshua
Bell, Pekka Kuusisto, Lendvay József, Maxim Rysanov, valamint zongoristák: Kocsis Zoltán és Rados Ferenc.
A Kelemen Kvartett mind a négy tagja díjnyertes művész, zenész, csodálják őket mind szólistaként, mind csapattagként, és szakmai szempontból is magas szinten állnak.
A vonósnégyes debütáló CD-je Hunnia (2012) címmel jelent meg, Bartók és Mozart műveivel, és a közelmúltban 2 újabb CD jelent meg: élő
felvétel a 2015-ös Lockenhaus Festiválról (Bartók&Brahms), és a Liszt
Ferenc Akadémia évadnyitó koncertjéről (Schubert: A halál és a lányka).
Ezen kívül felvétel készült a Carnegie Hall debütáló koncertjéről is.
Kelemen Barnabás egy 1742-ben készült Guarneri del Gesu hegedűn
játszik (ex-Kovács Dénes), Kokas Katalin pedig egy 1698-as Testore hegedűn (Milánó), mindkettő a Magyar Állam támogatásából. Homoki
Gábor egy 1864-es Luigi Fabris brácsán játszik, Fenyő László egy 1695ben készült Matteo Gofriller csellón.
A koncertek támogatója: NKA
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Karácsony a Dunakanyari
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnál
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Intézményi hagyományainkhoz híven a 2015-es esztendőt is a gondozott családjaink részére szervezett ünnepi karácsonyi rendezvényünkkel zártuk, mely a tágas budakalászi Kós Károly Művelődési
házban került megrendezésre.

A meghívott vendégeinket személyre szóló ajándékokkal és ízletes vacsorával vártuk, s kiemelt ﬁgyelmet fordítottunk arra, hogy azok vegyenek részt ünnepségükön, akik máshonnan nem számíthatnak
meglepetésekre, ﬁgyelemre.
A kézműves foglalkozáson egyedi készítésű, természetes alapanyagú
karácsonyi dísztárgyak kerültek ki a gyermekek kezeik közül. Az ünnepségünk során a gyermekek csapatversenyeken vehettek részt, mely
jókedvű gitározással és közös énekléssel zárult. Az est fénypontját természetesen karácsonyfa alatti ajándékok átadása jelentette, csillagszórók fényeinek kíséretében. A gondosan elkészített csomagokban a
lányoknak és ﬁúknak életkorúk és érdeklődési körük szerinti meglepetéseket helyeztek el szolgálatunk munkatársai. Az ajándékok kicsomagolása közben a szülők gyermekik önfeledt örömében gyönyörködhettek.
Természetesen karácsonyi ünnepségünk nem jöhetett volna létre támogatóink nélkül, akiknek ezúton is köszönjük nagylelkű felajánlásaikat:
Krenner ottó, Ringató Közösség Szentendre és Visegrád, La Fiesta Party
Service, Kimmel Erika, Doser Katalin, Mille Colori Kft., Városi Gyógyszertár Szentendre, Pikszis Kreatív Hobby, DM-Szentendre, Coop-Móricz ABC, Szilágyi Pékség, Berdo Gyümölcs Kft.-Budakalász, Vujicsics
Tihamér tér Környéki Kereskedők, Templomdombi Általános Iskola, Goodsmarket – Dunabogdány, Vegye-vigye Vegyeskereskedés – Szentendre, Maros Márk Zöldséges,
Művész Étterem -Szentedre, Zöld Patak Gyógytermék Bolt, Drogeria
Flora KFC., Lakatos Elena, Fellegvár Óvoda Visegrád, Cseperedő Waldorf Óvoda, Kékvölgy Waldorf Iskola
Tapasztalataink szerint az adományozási kedv évről évre növekszik,
amely a segítő szakemberek számára nélkülözhetetlen.
A település lakosságának eredményekben gazdag, boldog új esztendőt
kíván: a Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat minden
munkatársa.

Közösen segítettek

A Szentendrei Rendőrkapitányság Pomázi Rendőrőrs két körzeti megbízottja december 31-én 18 óra körüli időben megjelent egy pomázi ingatlannál, mert bejelentés érkezett, hogy egy egyedül élő idős férﬁt
napok óta nem láttak a szomszédjai, és félnek, hogy baja esett. A helyszínen már kint voltak a Pomázi Önkormányzat Önkéntes Tűzoltóság
munkatársai.
A rendőrök többször kopogtattak és csengettek, azonban válasz nem
érkezett annak ellenére, hogy a lakásban égett a villany. Mivel feltételezni lehetett, hogy a házban élő bácsi bajba jutott, ezért a tűzoltók átmásztak a kertkapun, és a bejárati ajtón lévő ablakot betörték, majd a
zárban lévő kulcsot elfordították.
A körzeti megbízottak ennek köszönhetően bejutottak a lakásba, ahol
az egyik szobában a földön fekve megtalálták a 82 éves férﬁt, akin sérülések voltak láthatók.
A férﬁ a rendőröknek elmondta, hogy két nappal korábban a fürdőszobában megszédült és elesett, melynek következtében megütötte magát és nem tudott
felállni. A sérülései ekkor keletkeztek.
Az időközben a helyszínre érkeztek a mentőszolgálat munkatársai, aki a férﬁt megvizsgálták és kórházba szállították.
Az esettel kapcsolatban, valamint tekintettel a
hideg időjárásra, a rendőrség kéri a lakosságot,
hogy senki ne menjen el a hidegben földön
vagy padon fekvő ember mellett! Amennyiben
tudomásukra jut, vagy ismernek olyan személyt, aki fűtetlen lakásban él, vagy a megszokott életvitelétől eltérően huzamosabb ideje
nem látták ismerősüket, szomszédjukat, akkor
értesítsék az illetékes hatóságokat. Kérjenek
segítséget a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén!

2016. január 11.

Úszás

SPORT

XIX. Országos Rövidpályás Vidékbajnokság, december 10-12,
Kecskemét

40 egyesület 269 kvaliﬁkált versenyzője nevezett 1810 rajttal az idény
főversenyére, mely a vidéki úszószakosztályok harmadik negyedéves
munkáját volt hivatott lemérni. A színvonalra nem lehetett panasz, 14
új korosztályos országos rekord született, a lányok 84%-kal, a ﬁúk 82%kal értek el jobb időeredményeket a nevezési legjobb eredményeiknél!
A bajnokságon 10 versenyzővel részt vett a szentendrei Honvéd Kossuth SE gárdája is ifj. Szabó László vezetőedző kíséretében. Csapatunk
az éremtáblázatban az előkelő V. helyen végzett: 8 arany-, 3 ezüst-, 2
bronzéremmel. Az egyesületi abszolút pontversenyben (ahol az 1-8
döntős helyezéseket pontozzák) pedig a 9. helyezést értük el.
Az oB egyik hőse a szentendrei Szabó Inez volt, aki 8 aranyérmet és két
országos csúcsot úszott, és kiemelkedő teljesítményével a bajnokságon
jelenlévő MÚSZ képviselőit (elnökségi tagok, iﬁ szövetségi kapitány, edzőbizottsági tagok, versenybírók) is lenyűgözte!
Ifj. Szabó László vezetőedző így értékelt: Minden úszómat dicséret illeti a kiváló eredményekért, a 68 új egyéni rekordért és az őszi-téli felkészülésért! Minimum elvárásom a tavalyi (2014-es) statisztikák
felülmúlása volt (2 ezüst-, 3 bronzérem és a csapatpontversenyben 29.
helyezés) ezt fényesen sikerült teljesíteni. Külön öröm és ajándék számomra Szabó Inez nemzetközi szintű teljesítménye; a két országos
csúcs és a 8 bajnoki cím kiváló ajánlólevél a magyar válogatottba való
behívóhoz…
Dobogósaink
50 m hát: 3. Szabó Álmos
100 m mell: 1. Szabó Inez
400 m vegyes: 2. Szabó Inez
4x100 m gyors: 2. HKLSE (Szabó I. - Szabó B. - Szabó T. - Beregszászi E.)
100 m pillangó: 1. Szabó Inez – új országos csúcs!
200 m vegyes: 1. Szabó Inez
100 m vegyes: 3. Szabó Álmos; 1. Szabó Inez
200 m pillangó: 1. Szabó Inez
4x200 m gyors: 2. HKLSE (Beregszászi E. - Szabó I. – Szabó B. - Szabó T.)
50 m pillangó: 1. Szabó Inez – új országos csúcs!
200 m mell: 1. Szabó Inez
4x100 m vegyes: 1. HKLSE (Szabó B. - Szabó T. - Szabó I. - Beregszászi E.)

Kovács Judit sakk sikerei
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Kovács Judit Tahitótfaluban él, jelenleg a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Judit sakk sportágban elért eredményeivel mindvégig Szentendre város hírnevét öregbítette az évek
folyamán. Bár idén szeptembertől a Budapesti Honvéd egyesületében
játszik, hű maradt edzője, Guba Miklós egyesületéhez is, hiszen a Szentendrei SI felnőtt csapatát is erősíti a Pest megyei bajnokságban.
Judit 2015-ben diákolimpiai bajnok, valamint a korosztályos országos
bajnokság 2. helyezettje lett. Eredményeivel kivívta a korosztályos világbajnokságon való szereplés jogát is. A világbajnokságon a hosszú, 11
fordulós versenyen remekül helytállt, ha a 9. fordulóban nem fárad el,
akár a legjobb 10 között is végezhetett volna a 150 fős mezőnyben.

Egyéb felnőtt versenyeken is ért el szép eredményeket, nyáron Nagyatádon 3., decemberben Budapesten 7. helyezést ért el az erős mezőnyben. Az idei megyei diákolimpiát is megnyerte, amivel bejutott a
2016 tavaszán rendezendő országos döntőbe.
Judit jelenleg középiskolai felvételijére készül, bátyjai után ő is a Szentendrei Ferences Gimnáziumban szeretné folytatni tanulmányait, s
emellett természetesen a versenysakkot is hasonló színvonalon folytatni. Tagja a Központi Sakkiskolának, ahol havonta egyhetes bentlakásos foglalkozásokon vesz részt.
A több napos versenyeztetések, a sportágban való folyamatos eredményesség, helytállás költségei nem kevés anyagi megterhelést jelentenek családja számára. 2015 szeptemberében Judit a Nemzeti
Tehetség Program pályázatának és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő segítségének köszönhetően tudta terveit megvalósítani. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a támogatásukat.
Judit sakkeredményeivel és jó tanulmányi eredményével 2015-ben elnyerte „Magyarország Jó Tanulója és Jó Sportolója” címet.
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ADáSVÉtEl

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket,
jelvényeket. Tel. (26) 385-387.
Eladó: kazettás-, akta- stb. táskák; 6 kárpitozott étkezési szék
800 Ft/db; Erika típusú mech.
táskaírógép 6000 Ft; kétaknás,
samottozott, új öntöttvas kályha
10 000 Ft. Tel. (26) 313-951.
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.

Készpénzért vásárolok színházak,
kastélyok részére bútorokat,
dísztárgyakat, festményeket,
órákat, bizsukat, kerámiákat,
hangszereket, szőrméket, teljes
hagyatékot. Tel. hétvégén is hívható: 06-70-651-1028.
keretbe!!!!!!!!!

álláSt KíNál

Szentendrei lakópark gondnoki
(kertészet, takarítás, karbantartás) feladatok ellátására munkavállalót keres. Elvárások: önálló
munkavégzés, jó kommunikációs
készség, rugalmasság, ﬁzikai
munkavégzés, az épület karbantartáshoz műszaki rátermettség.
Előnyök: szentendrei lakhely,
saját autó vonóhoroggal. Kínálunk: 175 000 Ft/hó bruttó ﬁzetés, megfelelés esetén biztos
munkahely, 8 órás bejelentett
munkaviszony, telefonfeltöltés
5000 Ft/hó, 50 000 Ft/év munkaruha-térítés, kötetlen munkaidő,
autóhasználat megtérítése. Tel.
06-30-231-9528, e-mail: szepzsolt1@t-online.hu.

APRÓK

Szentendrei nyílászáró gyártó
cég keres árajánlat készítésben
jártas munkatársat irodai munkára. Jelentkezését fényképes
önéletrajzzal az iroda@isokft.hu
e-mail címre várjuk.

Szórólapozáshoz, plakátragasztáshoz Szentendrén és környékén keresünk ﬁatal, gépkocsival
rendelkező, agilis munkaerőt.
Tel. 06-20-911-3232.

álláSt KERES

Szakképesítéssel vállalom: társasházak közös képviseletét, lakóingatlanok kezelését, kert
fenntartását, egyéb felújítási,
karbantartási munkáit. Minden,
ami társasház és ingatlan! Szép
Zsolt egyéni vállalkozó.
Tel. 06-30-231-9528,
mail:szepzsolt1@t-online.hu.

EGÉSzSÉG

Körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30340-1392.

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

EzOtÉRIA

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

KIADÓ lAKáS

Szentendrén egyszobás lakás
kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Szentendrén, 1,5-2 szobás üres albérletet keresek 8-10 hónapra!
Ajánlatokat a szerkesztőségbe
várok: Szentendre, Dumtsa u. 22.
(sétáló utca), „Várakozás” jeligére.

Leányfalun különálló, 35 nm-es,
fa+gázfűtéses lakás saját
mérőórákkal azonnal kiadó
(házas)párnak; 30.000 Ft/hó +
rezsi. Tel. 06-30-485-5370.

Belvárosi kertes ház külön bejárattal rendelkező, 80 nm alapterületű, nagy ablakokkal épített,
alagsori lakrésze (2 szoba,
konyha, étkező, fürdőszoba)
50 000 Ft + rezsiköltségek havi
díjért kiadó. Tel. 06-20-3554887.
Garázst bérelnék januártól. Tel.
06-20-926-2361.

lAKáS, INGAtlAN

Szentendrén, az Egres utcában, 900 nm-s telken 1990ben épült, kétszintes, 2x150
nm-es, 9 szobás, 8 fürdőszobás, panziónak kialakított
családi ház két nagy teraszszal, 4 erkéllyel, alatta 150
nm-es, világos, lakható szuterénnal, garázzsal 59 M Ft
irányáron eladó. Tel. 06-30950-4551.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 11
millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.
Kertes lakások (40-180 nm-esek,
igény szerint) 190 000 Ft/nm
áron eladók. Tel. 06-30-9496456.

OKtAtáS

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

SzOlGáltAtáS

Rendezvényekre bulikaszinó
szállítása. Dobja fel (céges vagy
szülinapi) partiját roulette-,
black jack-, póker- vagy kockaasztal bérlésével! Tét nélküli,
garantált jókedv és szórakozás!
Tel. 06-30-231-9528,
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web: www.buliesjatek.com,
mail: szepzsolt1@t-online.hu.

Gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empatikus, referenciával és bébiszitteroklevéllel rendelkező pedagógus.
Tel. (26) 386-858.
Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk! Tel. 06-70-578-1468.
Lakossági villanyszerelés.,
bojler-vízkő eltávolítása.
Minden, ami villany. Tel. 0620-243-3065, Szatmári
László.

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

üDülÉS

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

üzlEt

Szentendre szívében étterem
kiadó. Felszerelt konyhával, nagy
belső udvarral, valamint pincehelyiséggel rendelkezik, amely
kiváló helyet adhat boresteknek
és rendezvényeknek egyaránt. Ár
megegyezés alapján. Tel. 06-20437-1153.
Szentendrén, Fő tér közelében
60 nm-es, napfényes üzlethelyiség irodának, kozmetikai szalonnak, rendelőnek hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-407-0304.

A belvárosi Daru piac téren nagy
ablakokkal kiépített alagsor rendelőként vagy kezelőként 50 000
Ft + rezsiköltségek havi díjért
kiadó. Tel. 06-20-355-4887.

Szentendrén, családi ház aljában
40 nm-es helyiség raktárnak vagy
irodának kiadó. Tel 06-20-2035988.

Szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap • Megjelenik 11 000 példányban, havonta kétszer
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonproﬁt Kft. • Felelős kiadó: Solymosi Heléna mb. ügyvezető
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ELADÓ

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
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HIRDETÉSEK

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

A Rab Ráby Vendéglő
november elsejétől
január 31-ig
minden vendégének
10% kedvezményt ad
18 óra után az ételekre.

Asztalfoglalás: (26) 310-819

Hirdessen nálunk!
hirdetéseinkről kérdezze:

Németh Erika
06 20 260 4642
nemeth.erika@szentendre.hu
Keressen minket
a Facebook-on is!
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