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pályázat

A pályázatokat a hivatal Iktatójába augusztus 15. 9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani. Tájékoztatás telefonon:
26/785 088

szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a
szentendre, 7863/3 hrsz-ú,
természetben dombtető utca alatt lévő
beépítetlen terület 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.

Eladó ingatlan

szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a
szentendre, 7100/7 hrsz.-ú, természetben Cédrus (ill. Őzláb utca néven is
nyilvántartott) utca 6. alatt lévő beépítetlen terület (985 m2, Üh-1 övezetben)
megnevezésű önkormányzati
tulajdonú ingatlanok értékesítésére

induló ár: 11.920.000 ft

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
július 28. 9:00 óráig (Városház tér 3.
I. emelet) kell benyújtani.

Tájékoztatás telefonon: 26/785 088

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
augusztus 2. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785 088
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közérdekű

Eladó ingatlan

Eladó az alábbi, szentendre város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan:

Szentendre, Ady Endre út 88.
Területe: 7146 m2
Vt-2 övezet településközponti vegyes terület. Megengedett legnagyobb beépíthetőség 30%. Megengedett legnagyobb
építménymagasság: 7,5 m. Megengedett
legnagyobb szintterületi mutató: 0,75

A telken bontandó épületek vannak.
ára: 130.800.000 ft

rendőrség 107 +36 26 502 400
BELVároS: Koós Ervin r. főtörzszászlós
e-mail: koose@pest.police.hu
PISMáNy: Horváth Tamás r. törzsőrmester
e-mail: HorvathTamas@pest.police.hu
PANNóNIA: Gáti László r. törzszászlós
e-mail: GatiL@pest.police.hu
IZBÉG: Antalicz Ferenc r. zászlós
e-mail: AntaliczF@pest.police.hu
PüSPÖKMAJor-LAKóTELEP: Király Gergő r. főtörzsőrmester
e-mail: KiralyG@pest.police.hu

dMrv +36 27 511 511
ElMŰ +36 40 383 838
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
tiGáz +36 26 501 100
t-HoME hibabejelentés 1412
fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646
városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13
tourinform Szentendre +36 26 317 966

közterület felügyelet
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

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.: +36 26 312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet:
Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 09-13-ig gyermekorvos, 13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.
Gyógyszertári ügyelet
üGyELETI DÍJ ESTE 9 óráTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
21 órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy. út 1., 500-248
kedd Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u. 4., 310-868
szerda Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11., 505-779
Csütörtök Vasvári Patika
Sas u. 10. 312-825
Péntek Napvirág csepp Gyógyszertár
Dózsa Gy. út 20. (Lidl mellett) 319-354
szombat Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. 787-796
vasárnap
Vasvári Patika nyitva: 8-13-ig
Kálvária Gyógyszertár nyitva: 7-21-ig
vasárnapi ügyelet este 9 órától
másnap reggel 7 óráig:
július 27. Vasvári Patika
Sas u. 10. Tel.: 312-825
július 31. Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa György út 1. Tel.: 500-248
idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap: +36 30 662 6849
Éjjel-nappal hívható: +36 30 415 9060
árvácska állatvédő Egyesület +36 20 571 6502
Gyepmester +36 20 931 6948

szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442
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KÖRNYEZET

Fotó: Deim Balázs

lapzártánk után, július 22-én nyílt meg szentendre első legális szabadstrandja, a megújult Postás strand. A vidám, nyári ünnepségen
verseghi-Nagy Miklós polgármester rövid köszöntője után a Balkán fanatik együttes adott koncertet.

A közösségi tervezés
nyomán

Fotó: Deim Balázs

A Postás szabadstrand közösségi tervezése során, az év elején fogalmazódtak
meg azok az elvárások, tervezési irányvonalak, melyek mentén a Postás jövőjét elképzelték a városlakók. Ennek alapján
került sor a konkrét tervek elkészítésére,
a minimálisan szükséges infrastruktúra
kiépítésére, ami alapján 2016. június 1. 2016. augusztus 31. között a strand hivatalosan is kijelölt fürdőhelyként üzemelhet. A part közelében megépült az öltöző,
a négyállásos zuhanyzó és az ivóvízcsap,
a Dunán bójákkal, a parton táblákkal jelölik a strandrészt. A tisztaság megőrzéséért mobil WC-k és szemetes konténerek
találhatók a közelben, illetve a létesítmények karbantartására, takarítására is gondot fordít az önkormányzat.

A kijelölt strand területén kívül a város állattartási rendeletében szabályozott
módon továbbra is sétáltathatóak kedvenceink. A Postás közpark részének két lejáratához kutyaürülék-gyűjtő edények
kerültek kihelyezésre, kérjük a gazdikat, a
kutyusok „termését” ezekben a gyűjtőkben helyezzék el! Bízunk benne, hogy az
alapvető elvárások betartásával elkerülhetőek a konﬂiktusok, és a Postás park és
strand mindenki megelégedésére fog működni!

Fotó: Kosztek Gabriella

kutyatartók ﬁgyelmébe

folytatódnak a fejlesztések

A hó végéig két napelemes lámpa is felszerelésre kerül a területen, és még az
ősz folyamán tervezik a gyep megújítását,
valamint a rézsű stabilizálását. A Postásra szabadtéri sporteszközöket is szeretne a város telepíteni: a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által kiírt Sportpark programra 2016 augusztusában 15
eszközös kültéri ﬁtnesz park létesítésére
adott be az önkormányzat pályázatot.
A közösségi tervezés irányvonalát tartva
a jövő évben további padok, tűzrakók, szemetesek kihelyezését, az ártéri ligeterdő
rendberakását, tanösvény kialakítását, illetve lejárók és mobil stég, strand játszóhely építését tervezik.
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közösségi tervezés a füzesparkban
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A füzesparki lakosok bevonásával, közösségi tervezés keretei között készült el az a harminchat oldalas koncepció, mely alapján elkezdődhet
a terület rehabilitációja. A koncepció mindenki számára elérhető a füzespark jövőtervezése facebook oldalon.

Szentendre Város Önkormányzata azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a
Füzespark területén felmerülő problémákra a helyi lakossággal közösen keres megoldást. A lakópark a 70-es években épült, és az alapítás
óta eltelt évtizedek alatt sok szempontból korszerűtlenné vált. Tulajdonjogi akadályok miatt sokáig nem lehetett hozzákezdeni az érdemi
fejlesztésekhez, ezért a füzesparki játszótér, az utcabútorok, közösségi
terek állapota igen leromlott, és egyre nagyobb nehézséget jelentett a
forgalomtechnika és a hulladéktárolás ügye is. Szentendre Város Önkormányzata ismét a közösségi tervezés eszközéhez nyúlt, hogy egy
minden problémára kiterjedő fejlesztési koncepció születhessen meg
az itt lakók bevonásával.
Akárcsak év elején a Postás strand közösségi tervezésekor, itt is a
közös gondolkodás, a kérdések őszinte, kitartó megbeszélése vezetett
eredményre. A tervezési alkalmakat helyszíni és online kérdőívezés
előzte meg, mely azt mérte fel, hogy a helyi lakosság mennyire elégedett a terület jelenlegi állapotával, mi az, amit értékesnek tekintenek,
melyek a terület főbb problémái, milyen funkciókat látnának szívesen
a megújulást követően, és milyen funkciónak nem örülnének. A füzesparki lakosok, az önkormányzat munkatársai és a közösségfejlesztők
négy alkalommal találkoztak, hogy lépésről lépésre haladjanak végig
a fontosnak ítélt kérdéseken. Az igények és javaslatok összegyűjtését
követően a résztvevők azonosították a fő problémákat, majd közösen
kezdtek megoldásokat keresni ezekre. Számos kérdésben kellett
kompromisszumos megoldásra jutni, de a helyi közösség tagjai jó hangulatban, a kulturált vita keretei között jutottak végül mindenki számára
elfogadható eredményre.

Kiderült, hogy a legégetőbb kérdés a parkolás és a forgalmi rend témájával kapcsolatos. Az évtizedek során jelentősen megnőtt a terület
forgalmi terhelése, amit azonban szabályozási és fejlesztési beavatkozásokkal enyhíteni lehet. A terület lakó-pihenő övezetté nyilvánításával legálissá válhatna a parkolás azokon a területeken, ahol jelenleg
szabálytalan parkolni, valamint további parkolókat lehetne kialakítani.
Lakó-pihenő övezetben az autók legfeljebb 20 km/h sebességgel közlekedhetnek, és a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják. A lakó-pihenő övezet bevezetéséhez kötődő, az utakat érintő
változás lenne a járdák megszűnése a belső gyűrű peremén. Ezzel a
megoldással több terület állna rendelkezésre a parkolóhelyek kialakítására, mivel gyalogos forgalom is van az utakon, az autósok és a gyalogosok számára egyaránt elfogadható megoldás. Az utak állapota a
területen változó, az aszfaltburkolat számos helyen amortizálódott,
ezeken a területeken az útburkolat javítására lenne szükség.

A második legfontosabbnak a játszótér felújítását ítélték a résztvevők,
de jelentős kérdésként merült fel a közösségi terek és a sportolás lehetősége is. Az épületek közötti részen található játszótér erősen leromlott állapotban van. Mindenki egyetértett abban, hogy

korszerűsítésre szorul, hiszen a játszótéri elemek nagy része még a
70-es években került a területre. A sportolási lehetőségek növelése
mellett további közösségi területek alakulhatnának ki, megfelelve a különböző korosztályok igényeinek. A házak közötti terület – akusztikai
tulajdonságai miatt – nem alkalmas a hangosabb közösségi együttlétre, ugyanakkor csöndes beszélgetésre, üldögélésre kiváló teret biztosít. A sportolási lehetőségeket is megvizsgálták a résztvevők, és
számos javaslat született. Abban mindenki egyetértett, hogy az Ungvári utca mellett található sportpálya fejlesztésre szorul. Mivel a legtöbbször labdasportokra használják a pályát, fontos, hogy
megtörténjen a pálya körbekerítése, valamint megfelelő kapukkal és
palánkkal legyen ellátva, de a burkolat is megérett már a cserére.
A koncepciót véleményezhették azok, akik részt vettek a közösségi
tervezési alkalmakon. Valamennyi témában sikerült olyan megoldásokat találni, amelyeket az önkormányzat felé beterjesztésre kerülő stratégiai javaslat részletez.

Megkezdődtek
a társasház felújítások

Elindult az otthon Melege pályázat keretében a Hamvas Béla u. 1218. és a széchenyi tér 19-21. szám alatti társasházak, valamint a rózsakert 9., 10-11., 12-13-nál is a kivitelezés.

A program keretében
Szentendrén összesen
25 társasház 573 lakása
újul meg közel 950 millió Ft beruházási költséggel az idén.
A társasházak az otthon
Melege pályázaton öszszesen 458 millió Ft támogatást nyertek el. Az
önkormányzat a lehetőség megnyílásától segítette a társasházakat a
pályázatok beadásában,
a városi Dunyha programból 22 millió Ft
támogatást
kapnak
a beruházások sikeres
lebonyolításának elősegítésére.

testületi hírek
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A július 21-i rendkívüli testületi ülésen nyolc
napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők.

vállalkozásfejlesztési program

A város gazdasági fellendülésének kulcsszereplői a mikro-, kis- és közepes vállalkozások.
A vállalkozások működését számos kormányzati program segíti, azonban szükség van a
helyi kezdeményezésekre is. Ennek érdekében 2015-ben olyan vállalkozásfejlesztési
programot indított a városvezetés, melynek
célja a helyi vállalkozások segítése, a vállalkozások számának növelése, egy olyan
együttműködés kialakítása, mellyel a város és
a vállalkozások számára egyaránt előnyös.
Az induló vállalkozások 2017. december 31-ig
vehetik igénybe a számukra nyújtott önkormányzati támogatást, illetve a 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között a város
területén lévő beépítetlen ingatlanon új, vállalkozási célú épületet, építményt létesítő és
azon ipari, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások számára a
használatbavételi engedély megszerzését követő négy adóévben a beﬁzetett helyi iparűzési adó 50%-ának megfelelő mértékű „de
minimis” vállalkozásfejlesztési támogatást
nyújt az önkormányzat.

VÁROS

folytatódik az 1+1 program

Az 1+1 program keretében meghirdetett lakossági, illetve vállalkozói együttműködésben
megvalósuló út- és járdaépítések támogatására a költségvetésben biztosított összeg
csak részben került felhasználásra. A Városfejlesztési Bizottság 2016-ban négy pályázat
esetében hozott döntést, míg két úttársaság
2015. évi támogatása húzódott át erre az évre,
így a fennmaradó szabad forrás 6,85 millió Ft.
A fennmaradó keret erejéig 2016. augusztus
30-ig lehet pályázatot benyújtani.

További felvilágosítás kérhető a 06-20-9438372-es
telefonszámon,
valamint
a
kosztek.gabi@szentendre.hu e-mail címen.

Gépjármű-beszerzés

A közterület-felügyelet jelenleg egy 11 éves
Suzuki Ignis gépkocsit használ Szentendre
bel- és külterületén, valamint Pilisszentlászlón, sokszor nehéz terepen is. Az évek során
a napi a gépkocsi elhasználódott, korszerűtlenné vált. Az új gépjármű beszerzése érdekében Dacia Dusterre és Suzuki Vitarára kértek
ajánlatokat, melyek közül a Dacia Dusteré volt
az előnyösebb. A járművet 35% önerő megﬁzetésével, 36 havi 0% THM zártvégű pénzügyi
lízing szerződéssel vásárolja meg az önkormányzat.

okos parkoló a duna-korzón

A „SMArT parking projekt” keretében új információs rendszer kiépítése kezdődött július 21én, Szentendrén. A ZTE okos parkoló program megvalósítása a Duna-korzó Bolgár utca és a
Péter-Pál utcai szakaszán kezdődött el. A rendszer célja, hogy a Duna-korzóra érkező jármű
vezetője még a Bükkös-patak előtt információt kapjon a korzón lévő pillanatnyi parkolási lehetőségekről, és ennek birtokában dönthessen, hogy tovább hajt a korzóra, vagy befordul a
patak jobb partján kialakított nagyobb kapacitású parkolóba.
A Duna-korzón, a Péter-Pál utcától délre a Bükkös-patakig húzódó területen a „SMArT parking
projekt” keretében elsőként a foglalt parkolóhelyek érzékelői és az érzékelt jelek vételéhez, illetve továbbításához a kontrollerek elhelyezése kezdődött meg. Ezt követik a további napokban
az információs táblák telepítésre, melyeken az az érzékelt eredmények láthatók majd.
A parkolóhely foglaltságát ellenőrző érzékelőt az utcaburkolatba készített furatba helyezik el,
erre a célra kifejlesztett, speciális ragasztóanyaggal rögzítve. A kontrollereket és az információs táblákat a kijelzővel külön erre a célra tervezett, beton alaptestre állított tűzihorganyzott
acél tartószerkezetekre szerelik fel.
A kivitelezés befejezése hó végére várható, és az önkormányzat tervezi a város más pontjain
is az új okos parkoló rendszer bevezetését.

fElHÍvás

partnerségi
egyeztetésre

A főépítészi kabinet tájékoztatja az érintetteket, hogy az elfogadott településfejlesztési koncepcióra alapozva jelenleg is
folyik szentendre város településszerkezeti tervének (tszt) és Helyi Építési
szabályzatának
(HÉsz+szabályozási
terv) tervezési folyamata.

Mostanra elkészült a TSZT tervezete, melynek kapcsán a településrendezési eljárás
előzetes tájékoztatási szakaszának partnerségi egyeztetését újból meghirdetjük.
A TSZT teljes tájékoztatási anyaga Szentendre Város honlapján a Városfejlesztés/
Főépítészi Kabinet: településkép, városrendezés/ Folyamatban lévő településrendezések menüpont alatt megtalálható.

A jelenlegi szakaszban a város szerkezetét, területhasználatát, távlati fejlesztési
lehetőségeit, valamint építés szabályozását befolyásoló kérdésekben előzetes
észrevételeket, javaslatokat várunk 2016.
augusztus 19-ig.

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

Szentendre Város román Nemzetiségi
Önkormányzat Testülete
2016. július 28-án (csütörtökön)
10.00 órai kezdettel
Közmeghallgatást tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Városháza
(Szentendre, Városház tér 3.)
Kis tárgyalóterem
Vaskóné Pántya Júlia
elnök
MEGHÍVó

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Testülete
2016. július 29-én (pénteken)
8.00 órai kezdettel
Közmeghallgatást tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Városháza
(Szentendre Városház tér 3.)
Kis tárgyalóterem
Valentin János
elnök
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KÖZLEMÉNy

az országos
népszavazás napjáról

Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy köztársasági
elnök az országos népszavazást 2016. október 2. napjára, vasárnapra tűzte ki a következő
kérdésben:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő
kötelező betelepítését?”
Szentendre város hivatalos honlapján, a
www.szentendre.hu internetes felületen, a főoldalon, a „Városháza” – „Választások” címszó alatt megnyitottuk az „országos
népszavazás 2016.” menüpontot, ahol fontos
tudnivalókat, hasznos információkat találhatnak a népszavazással kapcsolatban.
Dr. GErENDáS GáBor JEGyZő

Tisztelt Választópolgárok!

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény által létrehozott központi névjegyzék
tartalmazza a választópolgárok adatait, valamint a választásokkal kapcsolatosan tett
külön nyilatkozatait.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár kérheti
a) szavazási segítség iránti igényének,
b) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését.

a) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a Braille-írásos változatát
kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A Braille-írással ellátott szavazósablon igénylésének határideje 2016. szeptember 23.
(péntek) 16.00 óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2016. szeptember 30.
(péntek) 16.00 óráig nyújtható be.

b) személyes adatai kiadásának megtiltása
A kezdeményezés szervezői továbbá a kezde-

XXX. évf. | 13. szám
ményezésben részt nem vevő, de országgyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok
kérhetik, hogy választási kampány céljára a
választópolgárok nevét és lakcímét a Nemzeti
Választási Iroda adja át részükre. Ha Ön nem
szeretné, hogy személyes adatai választási
kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
Fenti kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet,
átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna
iránti kérelmet is benyújtani.

szavazás külföldön
Aki a szavazás napján előreláthatólag külföldön szeretne élni a választójogával, legkésőbb
2016. szeptember 24. (szombat) 16.00 óráig
kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe.

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően módosítja korábbi szándékát, és mégis Magyarországon szeretne
szavazni, legkésőbb 2016. szeptember 24.
(szombat) 16.00 óráig kérheti a külképviseleti
névjegyzékből való törlését és a lakóhely szerinti szavazóköri névjegyzékbe történő visszavételét.

szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol
Aki a szavazás napján Magyarországon, de
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetősége van
arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet
terjesszen elő.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a választás kitűzését követően, legkésőbb 2016.
szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását követően módosítja korábbi szándékát, és mégis
a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy
más település szavazóhelyiségében szeretne
szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek)
16.00 óráig kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.

szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága,
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
A kérelmet 2016. szeptember 30 (péntek)
16.00 óráig a helyi választási irodához, a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak
írásban kérhető adatai pontos feltüntetésével,
az igénylés indokával és aláírásával ellátott
bejelentésben!

FoNToS SZABáLy, hogy aki átjelentkezési kérelem alapján lakóhelyétől eltérő településen
és mozgóurnával szeretne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, mert szavazni csak
ebből a szavazókörből tud hozzá a szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóurnával kimenni.
A fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett

tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
• levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu / Városháza / Választások / országos népszavazás 2016. menüpont
alatt valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az
alábbi személyekhez fordulhatnak:

dr. Gerendás Gábor, HVI vezető
26/785-033
Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes
26/785-035
Budai Mónika, HVI munkatárs
26/785-034

hírek

igazgatási szünet

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban 2016. augusztus
1. - augusztus 12. között igazgatási szünetet rendelt el, így ezen időszak alatt a
hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Városi
ügyfélszolgálat munkatársai készséggel
állnak rendelkezésükre, kérdéseikkel,
észrevételeikkel forduljanak hozzájuk
bizalommal személyesen a Szentendre,
Dunakorzó 18. szám alatt vagy a
26/300-407-es telefonos és az ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail elérhetőségeken.
A hivatalban az igazgatási szünetet követően az első ügyfélfogadási nap augusztus 15. (hétfő) 13-óra.

Nyári szünet a bíróságon

A Szentendrei Járásbíróság 2016. július
18-tól 2016. augusztus 19-ig ítélkezési
szünetet tart. Ez idő alatt az ítélkezési tevékenység szünetel, és a bíróság bűnjeleket nem vesz át. A nyári szünet alatt a
bíróság ügyeleti szolgálatot tart, az
ügyfélfogadás változatlan: hétfő 9-15,
szerdától-péntekig 9-11 óra között.

2016 | július 25.

A szelektív hulladékgyűjtésről

Az Európai Unióban már hatékonyan működő rendszer Magyarországon is
egyre jobban terjed, így a házhoz menő szelektív gyűjtés során csak a kapuig/gyűjtőpontig kell elvinni a hulladékokat. Az új hulladéktörvény is szelektív hulladékgyűjtésre kívánja ösztönözni a lakosságot, hogy csökkenjen
a lerakásra kerülő kommunális hulladék mennyisége. A szelektív hulladékgyűjtés, mint minden más is, a fejben kezdődik. Ha elhatározzuk, hogy:
• takarékosan bánunk Földünk véges nyersanyag- és energiakészleteivel,
• nem terheljük a lerakókat és így a környezetünket olyan anyagokkal,
amik hasznosíthatók,
akkor nemcsak saját, hanem gyermekeink környezetét is élhetőbbé, tisztábbá tesszük, sőt akár középtávon anyagilag is jobban járhatunk.

Ha az elhatározás megvan, gondoljuk végig az alábbi szempontokat:
1. lépés: képzeljük magunk elé, hogy egy év alatt mi minden kerül a szemetesbe, vagy lomtalanítás során elszállításra;
2. lépés: vizsgáljuk felül, hogy van-e köztük olyan, ami más számára még
használható: ruhák, elektronikai készülékek, használati tárgyak: pl. konyhai eszközök. Ezeket bátran ajánljuk fel segélyszervezeteknek, akik örömmel fogadnak minden felajánlást;
3. lépés: ha valamit termékként már nem lehet használni, esetleg anyagában még hasznosítható: ezek a háztartásokban legnagyobb mennyiségben keletkező csomagolási és biológiailag lebomló hulladékok;
4. lépés: a háztartási hulladékok között még mindig maradhatnak olyan
anyagok, amelyek különleges odaﬁgyelést igényelnek, ezek: az elektromos és az elektronikai hulladékok, lejárt szavatosságú gyógyszerek, elemek, akkumulátorok, gumiabroncs, fénycső, használt sütőzsiradék. Ezeket
a hulladékokat a Városi Szolgáltató Zrt hulladékudvarában (Szabadkai
utca 9.) helyezhetjük el;
5. lépés: tájékozódjunk a helyi közszolgáltatónál, hogy melyik hulladékot
hová lehet tenni, érdeklődjünk, hogy milyen lehetőségeink vannak;
6. lépés: most, hogy minden információnk megvan, már csak a gyakorlati
kivitelezés van hátra: tegyünk a konyhába/kamrába/garázsba egy nagy áttetsző zsákot a műanyagnak és a fémnek, illetve egy dobozt a papírnak;
ha tudunk önállóan komposztálni, készítsük el a komposztálót a zöldhulladékoknak; ﬁgyeljünk oda, hogy a veszélyes és a különleges kezelést
igénylő hulladékok ne a szemetesbe kerüljenek!
További hasznos információk a www.vszzrt.hu és a www.szelektivinfo.hu
weboldalakon.

Mit hogyan gyűjtsünk?
szelektíven gyűjthető

• papír: kartondobozok, színes vagy fekete-fehér újság, hullámpapír, irodai
papírok, könyvek, füzetek, prospektusok
• műanyag: átlátszó üdítős, ásványvizes palackok
• fém: sörös, üdítős energiaitalos dobozok, befőttes- és italosüvegek záró
fedelei, fém kupakok, kiöblített konzervdobozok (kutya- macska eledeles
is), tejes, gyümölcsleves többrétegű Tetra-Pack dobozok, kiöblített állapotban

szelektíven nem gyűjthető

• papír: indigó, címke, hőérzékeny papír, zsíros ételmaradékkal szennyezett hulladék, műanyagborító, papír pelenka
• műanyag: margarinos doboz, műanyag háztartási eszközök, étolajas ﬂakonok műanyag bútorok, használati tárgyak, műanyag tányérok, dobozok,
joghurtos, tejfölös doboz, samponos, tusfürdős ﬂakonok, műanyag egyszer használatos tányérok zsírral, olajjal, mérgező anyaggal, vegyszerrel
szennyezett műanyaghulladék, klór tartalmú (PVC) hulladék, Hypo-s műanyag üveg, PVC-cső, számítógép alkatrész, autóalkatrész, Folpack fólia
• fém: zsíros, olajos, vegyszeres és festékes doboz, hajtógázas spray,
egyéb ismeretlen anyag, szemét, alumínium tálcák, alufólia

Az Önök érdeke is, hogy a fenti hulladékokat minden esetben a lehető legkisebbre összetömörítve, a műanyagpalackokat összenyomva, a kartonhulladékokat tejes italos dobozokat összehajtogatva tegyék a szelektív
gyűjtőedénybe illetve zsákba. Szíveskedjenek minden csomagolási hulladékot megtisztított állapotban a zsákokba helyezni. Soha ne tegyenek
háztartási szemetet, lomot az újrahasznosítandó hulladékok közé, mert ez
megnehezíti, sőt lehetetlenné is teheti az anyagok feldolgozását.

Együttműködő segítségüket megköszönve:
n VároSI SZoLGáLTATó NZrT.

kulccsal nyitható
hulladékgyűjtő
VÁROS

A napokban egy új szelektív hulladékgyűjtő sziget került kialakításra
a deák ferenc utcában a vasvárin élők érdekeit képviselő teátrum
lakásszövetkezet kérésére.

A szelektív hulladékgyűjtés háztól történő begyűjtése a kertes házas
övezetekben már működik, de a lakóparkok, lakótelepek esetében a
szelektív sziget a legjobb megoldás. Az utóbbi években több sziget felszámolásra került Szentendrén, így a korábban a Vasvári utcában állóé
is, hiszen lakossági panaszok özöne érkezett a polgármesteri hivatalban a szigetek környezetének elfogadhatatlan állapotáról, szinte valamennyi szelektív sziget környezete szemétteleppé alakult a nem
rendeltetésszerű használat miatt.
A Vasvári-lakótelepen a Teátrum Lakószövetkezet kezdeményezésére
az önkormányzat ﬁnanszírozásában és a VSZ nZrt. Gondnokság kivitelezésében egy új szelektív- hulladéksziget került kialakításra, melyet
az ott élők fognak használni, külön kulccsal tud hozzáférni mintegy
300 ott lakó. reméljük, ezzel környezettudatosabban tudják majd a
Vasvárin élők hulladékukat kezelni, a kommunális szemét mennyisége
pedig valószínűsíthetően csökkenni fog.
Az átadási ünnepségen a kivitelezésért köszönetet mondtunk a VSZ
nZrt. hulladék-divízió vezetőjének, Pálinkás Attilának, a Gondnokság
vezetőjének, reményi Gabriellának és munkatársainak, az anyagi támogatásért Verseghi-Nagy Miklós polgármesternek, dr. Török Balázs
alpolgármesternek és az önkormányzatnak.
n A TEáTrUM LAKáSSZÖVETKEZET VEZETőSÉGE
ÉS ZAKAr áGNES ÖNKorMáNyZATI KÉPVISELő

Platánok permetezése

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy július 18-tól augusztus 1-ig Szentendre város közterületein platánfák
növényvédelmi permetezését végezzük.
Helyszínek: Duna-korzó, Postás
strand, Hamvas Béla utca, Vasúti
villasor.
Permetezéshez felhasznált szer:
Dimilin 25 WP dózis: 0,5 kg/ha
Csöppmix dózis: 3 l/ha
Topas 100 EC dózis: 0,3 l/ha
Silwet dózis: 0,15 l/ha
Mospilan 20 SG 0,4 kg/ha
runner 2F 0,5 l/ha
A felhasználás során kijuttatandó
szer a melegvérűekre nem veszélyes, illetve az esetlegesen eszközökre (pl.: gépjármű) kijutó

permetszer károsodást nem okoz.
Kérjük, jelezzék felénk, ha a permetezendő díszfák 10 m-es körzetében érő gyümölcsfa, illetve zöldségfélék (kerítésen belül) találhatók.
Élelmezés
egészségügyi
várakozási idő: 21 nap.
További észrevételükkel Szentendre
Város Központi ügyfélszolgálatát
keressék:
2000 Szentendre, Duna-korzó 18.;
tel.: 06-26-300-407;
e-mail:
ugyfelszolgalat@szentendre.hu;
ügyfélfogadási idő:
H: 8-20; K: 8-16; SZ: 8-16; Cs: 8-16;
P: 8-12)

Köszönjük türelmüket és megértésüket!
n VároSI SZoLGáLTATó ZrT.
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rendőrségi hírek

A csalások megelőzhetőek!
Bűnmegelőzési tanácsok

A Szentendrei rendőrkapitányság több
olyan nyomozást folytat az illetékességi területén, amelyekben
telefonos beszélgetések alkalmával próbáltak meg a csalók
pénzhez jutni.
Az elkövetők jellemzően valamelyik mobiltelefon-társaság nevében telefonálnak, és azt állítják, hogy
nyereményjátékon
kisorsolták a hívott számot. A csaló azt mondja, hogy az ígért pénznyereményhez úgy juthat hozzá az állítólagos nyertes, ha bankkártyáját
egy bankautomatába helyezi, majd azon beüti a telefonbeszélgetéskor megkapott kódot. A kód valójában egy telefonszám, a sértett pedig többnyire csak későn jön rá, hogy egy ismeretlen mobilját töltötte fel saját folyószámlájáról.

A Szentendrei rendőrkapitányság alábbi tanácsai abban segítenek,
hogy Ön ne váljon ilyen bűncselekmény áldozatává.
• Ha nem vett részt nyereményjátékon, nem is nyerhet. Ne teljesítse a telefonáló kérését!
• Amennyiben részt vett játékon, tájékozódjon a szervező honlapján, vagy központi telefonszámán!
• Bankkártyája adatait fokozott óvatossággal kezelje; ne adja ki
se telefonon, se közösségi oldalon!
• Ne dőljön be az úgynevezett „unokázós” csalóknak, akik az Ön
bajba jutott rokonára hivatkozva kérnek pénzt! Közvetlenül hívja
fel az említett hozzátartozót! Figyelmeztesse erre idős rokonait,
ismerőseit is!
• Ha Önnél is próbálkoznak a csalók, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es központi segélyhívón!
A nagy áruházakban, hipermarketekben legtöbben bevásárlókocsival vásárolnak. Nézelődés, vásárlás közben sokan helyezik el táskájukat, értékeiket a kocsiban. A sértettek ﬁgyelmetlenségét
kihasználva a tolvajok olyan észrevétlenül tulajdonítják el a felügyelet nélkül maradt értékeket, hogy csak a pénztárnál veszi észre a
sértett, hogy bűncselekmény történt.
A Szentendrei rendőrkapitányság kéri a lakosságot, hogy értékeiket vásárlás alatt se veszítsék szem elől, a bevásárlókocsiban, kosárban elhelyezett táskát ne hagyják őrizetlenül a sorok között.
n SZENTENDrEI rENDőrKAPITáNySáG

A Pest Megyei könyvtár
július 18.
és augusztus 20. között
zárva tart.

Augusztus 22-től (hétfő)
a megszokott
nyitva tartással
várjuk olvasóinkat
a Pátriárka utca 7. szám
alatt.
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köszönet a rend őreinek

rendőrök munkáját ismerték el a városházán. A Hónap rendőre emléklapok átadása mellett uszodai családi belépőjegyeket is ajándékoztak a rend közösségért dolgozó őreinek.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Drégely Miklós, a V-8 uszoda
ügyvezető igazgatója Szentendre Város Önkormányzata nevében 24
db egy alkalomra szóló családi belépőjegyet adományozott a Szentendrei rendőrkapitányságnak, majd ezt követően átadták a Hónap
rendőrei emléklapokat is, elismerésül az ebben a hónapban nyújtott
áldozatos munkáért. Kovács László rendőr ezredes, a Szentendrei
rendőrkapitányság vezetője köszönetét fejezte ki a város nagylelkűségéért, és biztosította a város vezetőségét a további szoros együttműködésről.

állás

szentendre város Egészségügyi intézményei pályázatot hirdet
általános gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű
2016. október 24-től 2017. január 23-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest Megye, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Intézmény hatékony működése érdekében elemzi a kódolásokat; részt vesz az Intézmény gazdálkodásával összefüggő adatok (TVK, HBCS stb.) elemzésében;
adatszolgáltatások teljesítése (pl. Nemzeti rákregiszter, implantátum jelentés ); nyilvántartások vezetése.
részt vesz az egynapos sebészeti részleg esetmenedzselési feladatainak
ellátásában.
Pályázati feltételek: középiskola/gimnázium, egészségügyi – pénzügyi jellegű végzettség;
gyakorlott szintű MS ofﬁce ( irodai alkalmazások ) és levelező rendszerek
használata
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent főiskola, egészségügyi szakirányú
végzettség, szentendrei, kistérségi helyismeret.

Pályázat részeként benyújtandó iratok: motivációs levél, önéletrajz, iskolai
végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi
bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 23.
A munkakör betölthetőségének időpontja 2016. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Pázmány Annamária Intézményvezető, valamint Kulcsár Lászlóné gazdasági igazgató
nyújt, a 0626/501-440-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 17/2016 azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: általános gazdasági ügyintéző.
Elektronikus úton dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a
szei@szeirendelo.hu email címre.

Hivatása a gyógyítás
2016 | július 25.
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sigora Éva 37 éve gyerekorvos szentendrén. Azok közé tartozik, akik elmondhatják magukról, hogy megtalálták a hivatásukat, hiszen már
egészen kiskorától gyermekorvos akart lenni.

ritka dolog, hogy valaki ennyire határozottan
készüljön egy pályára. Mi motiválta?
Vonzottak a kihívások, Madame Curie és Albert Schweitzer voltak a példaképeim. Pécsett
láttam dr. Tolnai Margit városi gyermekorvos
heroikus munkáját, akit mindig csodáltam,
mert egyedül látta el a járóbeteg-rendelést.
Pécs egyetemi város, nagyon örültem, hogy
ott készülhettem fel az orvostudományból,
híres professzorok tanítottak meg a betegségek és a beteg ember gyógyítására.
Az egyetem elvégzése után mégis elköltözött
Pécsről…
Évente 120 diák végzett, nem volt üres gyermekorvosi állás, ezért Veszprémben pályáztam. Először a Megyei Kórházban dolgoztam,
ahol tudományos munkát végeztünk, a halálesetek okát kellett megállapítani. Havonta továbbképzéseket szerveztünk, és az orvosnapokon is mindig előadtunk. Ebből a témából
szakvizsgáztam 1975-ben.
A Veszprémi Gyermekkórház jól ismert, és
örömmel átvett. Négy évig tartott a szakorvosképzés, mely időben a koraszülött, patológiás
újszülött, csecsemő és gyermekosztályokon
gyógyítottunk, de fél évig Pápán, a Fertőző
osztályon helyettesítettem. Gyermekorvosi
szakvizsgát 1978 végén tettem.

Ezek szerint városunkban kezdett először
körzetben dolgozni…
Dr. Katona Gyula főorvos segített a város és
az elvárások bemutatásában. A kórházban súlyosabb esetekkel találkoztam, de a kis dolgok
is aggodalmat keltettek a szülőkben, melyeket
együtt jó volt megoldani. A szentendrei állást
oTP-lakás biztosításával hirdették meg, ám
ezt csak 1980 végén sikerült megkapni. Két
évig Pestről jártam ki, utána a lakótelepen
éltem, a körzetem közepén. Mindenki bizalommal keresett, éjjel-nappal.

Akkoriban jóval kevesebb volt a város lélekszáma…
Gyerekek tekintetében nem. általában 180200 újszülött született évente a lakótelepen,
most 270-300 fő a városban. Télen nagyon
zsúfoltak voltak a rendelések, de a fekvőbeteg-látogatások is. Volt, hogy éjjel is sürgősen
kellett intézkedni. Elláttuk az iskolákat, óvodákat és a bölcsődét is. Jártam Pilisszentlászlóra tanácsadást tartani, helyettesítettem a
Szülőotthonban. Mindenhol megértéssel találkoztam, etettek-itattak, kényeztettek. Így
könnyű volt dolgozni.

Milyen a kapcsolata a szülőkkel?
Jó tapasztalataim vannak, bíznak bennem.
Öröm nézni a gyerekek fejlődését, mindent
megdicsérek vagy szóvá teszek, ami segítséget ad a további neveléshez. Szeretem a ﬁatal
szülőket, akik sokszor gyerekként is hozzám
jártak. Ma nehezebb eldönteni, hogy mi az,
ami szükséges a gyermekek testi-lelki-szellemi jólétéhez, sokan attól félnek, hogy lemaradnak. Itt jön a védőnők és az orvos szakmai

szerepe, támogatása. Legfontosabb a meleg
családi légkör, a szeretet és a józan ész.

A betegségek mennyiben változtak?
régen több volt a súlyos fertőző betegség, és
szigorúbbak voltak az előírások. Mára enyhültek a klasszikus kórokozók, de előtérbe kerültek a vírusok, melyek változatos, enyhe és
súlyos kórképeket okoznak. A gyógymód először megﬁgyelésből áll, a tüneteket enyhítjük.
Utána kezelünk, ha szükséges. Az allergiás
betegségek száma sokat nőtt, ezek lelkiismeretes gondozást igényelnek.

Mennyire jellemzőek praxisában a súlyos
esetek?
ritkán küldünk gyereket kórházba, csak súlyos, akut esetekben, amelyek azonnali ellátást igényelnek. Az utókezelés pedig már
itthon történik.

Mostanában, hogy a rendelőben már csak
heti egy napot dolgozik, hogyan telnek a
napjai?
Megmaradt a bölcsődés gyerekek orvosi ellenőrzése, aminek nagyon örülök. Figyelemmel kísérem a krónikus betegeket, segítek
kezelésük, dokumentációjuk intézésében,
kapcsolatot tartok a klinikai szakorvosokkal.
De így is sokkal több időm jut az egészséges
életmódra, a családra, kultúrára.

A hit mennyiben segítette a munkáját?
Az életem része. Erősíti az empátiámat,
mások baját mindig előnyben részesítem. Az
egyetemen romhányi professzor volt a nagy
példaképünk, akitől sokat tanultunk az alázat
és az odaﬁgyelés terén.
n NE

dr. sigora Éva
1971-ben végzett a Pécsi orvostudományi
Egyetemen. Kórbonctani és gyermekorvosi szakvizsgát tett. 1979. április 1-jétől
dolgozik Szentendrén körzeti gyerekorvosként. részt vett az iskolai egészségnevelés, az elsősegély-ellátás munkájában, két
cikluson keresztül tagja volt az önkormányzat egészségügyi bizottságának.
2016 januárjától nyugdíjas, heti egy napot
dolgozik, praxisát dr. Szakolczai Annamária vette át. Házas, ﬁa 28 éves.

felnőtt háziorvosok nyári rendelési ideje

Dr. Baracska József nyári szabadságát tölti:
A szokásos rendelési időben helyettesíti:

2016. 07. 11 – 2016. 07. 15-ig.
Dr. Bartha Zsolt

Dr. Marosvölgyi Ildikó nyári szabadságát tölti:
A szokásos rendelési időben helyettesíti:

2016. 07. 01 – 2016. 07. 29-ig.
Dr. Szente Szilvia

Dr. Szente Szilvia nyári szabadságát tölti:
A szokásos rendelési időben helyettesíti:

Dr. Vetési ágnes nyári szabadságát tölti:
A szokásos rendelési időben helyettesíti:

Dr. Szoltsányi Gábor nyári szabadságát tölti:
A szokásos rendelési időben helyettesíti:

Dr. Gombás Katalin nyári szabadságát tölti:
A szokásos rendelési időben helyettesíti:

Dr. Laponyi István nyári szabadságát tölti:
A szokásos rendelési időben helyettesíti:

2016. 08. 01 – 2016. 08. 26-ig.
Dr. Dr. Marosvölgyi Ildikó és Dr. Csoma Attila

2016. 07. 01 – 2016. 07. 29-ig.
Dr. Szoltsányi Gábor

2016. 08. 01 – 2016. 08. 31-ig.
Dr. Bartha Zsolt

2016. 08. 01 – 2016. 08. 12-ig
Dr. Laponyi István

2016. 07. 18 – 2016. 07. 29-ig,
2016. 08. 15 – 2016-08.26-ig,
2016. 09. 19 – 2016. 09. 30-ig
Dr. Gombás Katalin

Dr. Bartha Zsolt és Dr. Hasitz ágnes rendelését a nyári szabadság nem érinti, a rendelés a szokásos módon folyik majd.
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Még most érdemes átminősíteni
zártkertjeinket

2016. december 31. napjáig ingyenes a zártkerti ingatlanok átminősítése, művelési ág alól való kivonása. A zártkertek a jelenlegi törvényi szabályozás alapján a földekkel
azonos módon értékesíthetőek, ajándékozhatóak, tehát
nem csak, hogy maga az ügylet hosszadalmas és bonyolult, de a vevőnek is szigorú feltételeknek kell megfelelnie.
Az átminősítéssel nemcsak az ügyintézés válik egyszerűbbé, de az ingatlan ára is magasabb lehet, illetve a
vevők köre és jelentősen bővülhet, a zártkertek immáron
valódi funkciójuknak megfelelően (pl.: üdülő, lakóingatlan) vehetnek részt az ingatlanforgalomban.
Az ingyenes átminősítés ezen év végig tart, melyet érdemes mihamarabb elkezdeni, hiszen a földhivatal a kérelmek sokasága miatt várhatóan leterhelt lesz, a soron
kívüli eljárás pedig már költségekkel jár.
További pozitívum a CSoK-ot igénylők számára, hogy a
CSoK szabályait enyhítették, így akár zártkerten vagy külterületen is lehet már építkezni és ezzel egyidejűleg a
CSoK-ot igénybe venni.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, teljes körű jogi tanácsadásért forduljon jogi képviselőhöz.
dr. Pazicski fruzsina
ügyvéd
2000 Szentendre, rózsakert 2. fsz. 2.
Mobil: 06-20-284-27-72
E-mail: pazicski@drpazicski.hu
www.drpazicski.hu
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városi kitüntető díjak „talentum”
felhívás javaslattételre

A Városi Kitüntető Díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló rendelet értelmében a kitüntető díjak minden évben egy személynek, vagy
csoportnak adományozható. A kitüntetéseket a polgármester az október 23i városi ünnepség keretében adja át.

szentendre jövőjéért Ösztöndíj
pályázat

A díjakra javaslatot legalább 10, állandó
szentendrei lakhellyel rendelkező lakos
tehet.

Szentendre Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
város kiemelkedően tehetséges ﬁataljai anyagi támogatására. „Talentum”
ösztöndíj azon kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat
folytató
és
első
diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve
bejelentett állandó lakcímük van, és:
• a nappali tagozatos tanulmányokat
folytató középiskolás pályázó tanév
végi bizonyítványával igazolja, hogy
számított átlaga 5.0,
• a nappali tagozaton az első diplomája
megszerzése érdekében tanulmányokat folytató főiskolai, vagy egyetemi
hallgató az előző két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga eléri
a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi
eredménye meghaladja a szakos évfolyamátlag 1,5-szeres értékét.

További felvilágosítás: Lantos Anna,
26/785-033, részletek: www.szentendre.hu

További részletek: www.szentendre.hu,
vagy (26) 785-085, Kozma Krisztina
kulturális és köznevelési referens

Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni: SZENTENDrE VároS SZoLGáLATáÉrT DÍJ, SZENTENDrE VároS
KÖZMŰVELőDÉSI DÍJ, SZENTENDrE
VároS KÖZEGÉSZSÉGüGyI DÍJ,
SZENTENDrE VároS TESTNEVELÉSI
ÉS SPorT DÍJ, SZENTENDrE VároS
TISZTES IPAroSA DÍJ, SZENTENDrE
VároS KÖZBIZToNSáGáÉrT DÍJ,
SZENTENDrE 1956 EMLÉKÉrEM,
SZENTENDrE VároS CIVIL SZErVEZETE díj

A javaslatok beküldési határideje:
július 31.

A pályázat benyújtásának határideje
szeptember 16.

Öregdiákjaink
2016 | július 25.

ünnepség, izgatott várakozás, gyerekek, nénik, bácsik keverednek, ülnek egymás mellett, beszélgetnek a folyosón. A Móricz Zsigmond Gimnázium idei rendezvényein ez a kép fogadta a
belépőket!
A szentendrei Móriczos Öregdiákok Egyesülete, azaz a SZMÖrE 2010-ben alakult. Létrehozója
és éltetője Marosvölgyi Lajos, az egyik első tanára az iskolának, (tanácselnökként is meghatározó személyisége a városnak) olyan sikeresen szervezte meg az első évfolyamokat, hogy mára
aktív közösségi életet élő, nagy taglétszámú városi civil szervezetté nőtt. Az egyesület elnöke:
Horváth Vilmos és az elnökség tagjai, Helyes Imre, dr. Békésiné Szűcs Irén számos sikeres rendezvény szervezői. Az idén különösen sokféle tevékenységet fejtettek ki az alma mater, azaz
a Móricz Zsigmond Gimnázium indulásának hatvanadik évfordulóján.
Együttműködésünk idén az ünnepélyes tanévnyitóval kezdődött, ahol a mostani kilencedikes
diákok mellett szinte teljes létszámban részt vett az elsőként végzett évfolyam, az 1959-ben
érettségizettek. Érdekes lehetőségeket találtak arra, hogyan segítheti egy mai, sokféle nehéz-
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Nyári előadások a
szentendrei Aranykor
központban

A nyár folyamán sem szünetelnek a szenior előadások a P'Art Mozi épületében,
az első emeleten található Aranykor Központban (Dunakorzó 18).
Augusztus 2-án, kedden, 16 órától a Zsigmond Király Egyetem gerontagógusa,
Czipperer Zsóﬁa tart előadást Az egészséges borfogyasztás kultúrája Magyarországon címmel, majd augusztus 3-án,
szerdán szintén 16 órától Dr. Jászberényi
József tart előadást Törökország jelenlegi geopolitikai helyzete és a jövő útjai
címmel. Mindkét előadás rendkívül aktuális, közérdekű témát feszeget, így az
előadók ezúttal nemcsak az 50 év feletti
korosztályt, hanem mindenkit szeretettel
várnak!
Az előadások belépődíja: 500 forint.
Tanulni sohasem késő!

séggel küzdő iskolát egy civil szervezet. Az osztályfőnökök javaslata alapján támogatásban
részesítik az arra érdemeseket, dr. rózsa Mihály, az egyesület elnökségének korábbi tagja kezdeményezésére egykori osztálytársai állják immár harmadik éve a Bartha Gábor Matematika
Verseny díjait, és az ötvenórás közösségi szolgálat szervezésébe is bekapcsolódtak. A jubileumi program legemlékezetesebb pillanatai: a színes és változatos műsor az öregdiák találkozón, a decemberi közös zumbázás Brunda Éva oktató vezetésével, az aktuális előadások a
menekültügy egyik szakemberével, az Egyesült államok követségi titkárával az elnökválasztás
rendjéről; a Kovács Lajos karnagyról elnevezett szaktanterem átadása, vagy éppen a Móricz
Gálán régi diákjaink produkciói. A legpraktikusabb segítséget a pályaválasztás terén adták. A
tagtársak kis előadásokkal, bemutatkozással készültek szakmacsoportonként: különösen a
vállalkozási ismeretek, a gazdaságról szóló beszélgetés volt hasznos. De a pedagógusi munka,
az egészségügy és kiváltképp a külföldi tanulási, munkavállalási lehetőségek után is sokan érdeklődtek.
Mi, a mai móriczosok köszönjük a sokféle közös rendezvényt, a találkozásokat, amelyeknek
egyik nagyszerű eleme, hogy a generációk közel kerültek egymáshoz.

iskolakezdő adománygyűjtési akció

Alapítványunk – Philanthropy Alapítvány – szeretné könnyebbé tenni az iskolakezdést, ezért
július 1. és szeptember 5. között használtruha, játék és tanszer gyűjtést szervezünk! Az adományokat iskolakezdés elején nyújtjuk át a rászoruló családoknak.
Továbbá gyűjtünk tartós élelmiszert is, szintén a rászoruló családok részére, s a nyár folyamán
osztjuk ki.
A gyűjtésben partnerünk a Castrum Center Kft. Gyűjtésünk helyszíne Szentendre, Paprikabíró
u. 21-23. – Castrum Center

További tájékoztatás: erikatoth@philanthropyalapitvany.hu

n ArANyKor KÖZPoNT SZENTENDrE

ofﬂine Center ﬁataloknak

A helyi baptista gyülekezet ﬁataljai összefogásának köszönhetően hamarosan új közösségi
tér nyílik városunkban: a Czóbel park melletti
épületben jön létre az ofﬂine Center, ami kikapcsolódási, tanulási és közösségi helyként
szolgálja majd a ﬁatalokat.
A Szentendrei Baptista Gyülekezet bérleti jogot
kapott a korábban kávézóként működő épületre, ahol az iﬁ közösség egy kávézót üzemeltet ősztől, s amely egyúttal programhelyszínként is szolgál a Szentendrén élő ﬁataloknak. Baptista ﬁatalok évekkel ezelőtt indították el az ofﬂine Center programsorozatot,
érdekes elfoglaltságokkal és híres személyiségek bevonásával. Több helyszínen is működtek, például a VSZ nZrt. épületében is. Az
ofﬂine Center a Szentendre Éjjel-nappal nappal nyitva városi rendezvény keretében nyitja
meg hivatalosan a kapuit, addig a program állandó résztvevőinek segítségével zajlik a felújítás.
Az ofﬂine Center programjait az ofﬂine Média
facebook oldalon érhetik el az érdeklődők.
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anyanyelvünk

Brexit, frexit, grexit, huxit

A közelmúltban a sajtó minden fóruma
előbb-utóbb kimondta-leírta az brexit szót.
Nem egy napilapban a briteknek az unióból való kiválásáról összeállítást is olvasni
lehetett. röviden és helyesen magyarázták, hogy brexit az angol british ’brit’ és az
exit ’(el)távozás, kimenés’ szavakból van
összeállítva. E mesterséges szóhoz az EU
tagállamaiban minden nyelven a ’NagyBritannia távozása vagy távozási szándéka az unióból’ jelentést tapasztották.
Korábban a görög államháztartás zavarai
idején már fölbukkant a grexit szó is, de
Görögország (Greeche) maradt az unióban.
Az angliai népszavazás után hallottam,
hogy egyes francia pártok már a frexiten
töprengenek. Láthatni: a frexit egy nyelvi
tőröl fakad a brexittel, a fre rész eredete a
’francia’ jelentésű angol french.
Az egyik napilapban azt olvastam, hogy
valamelyik hazai politikus szerint Magyaroszágon nem lesz huxit. A huxit továbbfejlesztett formula. Benne fölismerhetjük
az angol hungarian ~ Hungary íráskép elejét. Lehet töprengeni: hogyan mondja a
magyar emberﬁa a huxit-ot, illetőleg a
benne lévű u betűnek a magyar u hangot
kell-e megfelelteni, vagy azt a hangot,
amelyet az angol nyelvő beszélő ejt, amikor a ’magyar(ország)’ jelentésű szót veszi
ajkára. Az is érdekes az új szóalakban,
hogy xit-re rövidült a második része. Ha a
brexit és a frexit a minta, akkor huexit alakulatot kellett volna kitalálni.
A magyar nyelv nagyszótárában egyetlen
-xit végű szavunk van a köznyelvben: bauxit. Ez aluminium-oxid és -hidroxid tartalmú ásvány, ennek neve is művi
szerkesztmény: Les Baux-de-Provence
francia településnév és az oxid van benne.
A szó nemzetközivé vált. Van egy ipari
robbanóanyag, a paxit (trinitrotoluol),
nevét a latin pax ’béke’ és trinit-ből rakták
össze.
Az efféle szavak úgy alakulnak, mint a mozaik: darabkákból lesz új szó, nem a mozaikképet látjuk, hanem új jelentést
tanulunk meg előzetes vagy aktuális ismereteink segítségével.
BüKy LáSZLó

szentendre séták

Egy kastély titkai

Az ábrányi kastélyról egy készülő könyv alapján

A régi útikönyvek, helytörténeti források említést tesznek az Ady Endre út (egykor Horthy
Miklós út) 6. sz. alatt álló villa két lakójáról is.
A jeles költőről, ábrányi Emilről, aki 1905-től
haláláig, 1920-ig élt itt, és az ismert textilgyárosról, Goldberger Leóról, aki ezután 1945-ig
volt a villa tulajdonosa és lakója. ám arról,
hogy a villát ki és mikor építette, eddig nem
tudtunk semmit.

2014-ben megjelent egy könyv, amelyben
Goldberger Friderika, Leó lánya bemutatta
édesapja, Buday-Goldberger Leó (1878-1945)
életét és munkásságát. Ebből megismerhetjük
a család kedvelt villájának a történetét is. Az
Popper István mérnök – Puskás Tivadar, a telefonhírmondó feltalálója társának – családjához kötődik. Popperék 1897-ben vették meg
a Leányfalu felé vezető úton lévő hétholdas,
ősfás telket az ott álló, félben maradt kastélylyal, amelyet ők befejeztek. A mérnök úr lánya,
Ida itt ismerkedett meg Goldberger Leóval,
akit a család is megszeretett. A ﬁatalok 1901ben össze is házasodtak. Mint láttuk, a család
a villát 1905-ben eladta a jeles költőnek. ám
annak halála után a család visszavásárolta.
Ettől kezdve Friderika szerint a család minden

Mostantól duplán érdemes felkerekedni és lesétálni hétvégenként a
belvárosba, hiszen július közepétől nemcsak a szentendrei teátrum
kiváló nyáresti programjainak lehetünk részesei, de vasárnap délutánonként részt vehetünk a tourinform iroda által szervezett tematikus
sétákon is, melyeket elsősroban azoknak ajánlunk ﬁgyelmébe, akik
kellemes társaságban és a várost jól ismerő emberek elmondásaiból
szeretnék megismerni szentendrét.

A szerb szentendre
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Mivel a séta vezetője Vss Éva maga is gyakorló, ortodox vallású, így
ezen program keretében nemcsak a szerb székesegyházat és az

évben tavasztól őszig kiköltözött ide a kastélyba. Édesapja aztán biciklivel és hajón járt
be a fővárosba. A kastély mellett a család
nagy zöldséges- és gyümölcsös kertet is kialakított, amelynek a művelésére kertészt is
tartottak. Az ő számára egy kis házat is építettek.
Golberger Leó mint önkormányzati képviselő
szolgálta a várost. 1936-ban neve ott található
a legtöbb adót ﬁzetők között. Friderikától
megtudhattuk még, hogy a gyáros csak 1939ig, a második zsidó törvényig tarthatta meg
képviselői állását. Ezután a családnak a villa
birtoklásával is gondja lett. A gyáros igyekezett megtartani, és iratokkal bizonyította, hogy
az már a cége nyugdíjas pénztáráé, amelynek
tagjai „zömükben keresztények.” Így a villa
rövid időn belül „keresztény intézménnyé alakul”.
A történelem azonban beleszólt a család életébe. Goldberger Leó 1945-ben Mauthausenben meghalt. A többit már ismerjük. 1945, a
„felszabadulás” után a villát államosították.
Előbb óvoda, majd 1955-1996 között a városi
szülőotthon működött benne.
n PETHő ZSoLTNÉ NÉMETH ErIKA

Egyházi Gyűjteményt tekinthetik meg az érdeklődők, hanem az egyik
egyébként – látogatók elől – elzárt templomot is. A séta ára tartalmazza a belépőjegyek árát is.

Indulás: július 31-én 15:00 órakor a Tourinform Iroda (Dumtsa J. u.
22.) elől

A szentendrei szőlőtermesztés nyomában

Borkóstolással egybekötött városismereti sétát Hidegkuti Gergely vezeti, amely során részletes betekintést kaphatunk Szentendre szőlőés bortermesztési hagyományaiba a kezdetektől napjainkig. A részvételi díj tartalmazza négyféle bor kóstolásának árát is.

Indulás: augusztus 7-én 15:00 órakor a Tourinform Iroda (Dumtsa J.
u. 22.) elől

szentendreiek dél-francia tájakon
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2015 egyik szép tavaszi délutánján Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete
gyűlésén felmerült: tarthatatlan állapot, hogy
a szentendreiek alig-alig ismerik a testvérvárosainkat, pedig van belőlük több mint tíz
(pontosabban: 2016 áprilisában az olaszországi Gubbióval már a tizenkettedik szerződést írtuk alá)!
A felvetést azonnal tett is követte, melynek
eredményeként Bányai Éva tagtársunk még
ebben az évben megszervezte a Zilahot és
Kézdivásárhelyt is érintő erdélyi körutazást,
melyen huszan vettünk részt.
2016-ra Salon de Provence és környékét tűztük ki úti célnak, a szervezést, a busz- és szállásfoglalásokat idén is Bányai Éva intézte. Erre
a kirándulásra már 45 fő jelentkezett, akik
közül csak 11-en voltunk az egyesület tagjai.
Bányai Éva és Nyitrai Zsuzsa állították össze
a programtervet, mely szerint oda és vissza, a
szálláshelyekhez kötött megállókat kihasználva Itália szépségeibe is belepillanthattunk.
Első állomásunk Velence volt. A Canal Grande
vaporettóról mindig gyönyörű, de az esti
órákban, amikor mi odajutottunk, különösen
varázslatos. Másnap – már Salon de Provence-hoz közelítve – jutott időnk arra, hogy
Monaco sziklára épült óvárosában és a Grimaldik hercegi palotájában is tegyünk egy
sétát. olaszországban a nyelvet kiválóan beszélő segítőnk – mily különös egybeesés – dr.
Grimaldi Zsuzsa szentendrei ügyvéd volt, a palotában az őrök a fejükhöz is kaptak! A társaság kulturális érdeklődésére tekintettel Monte
Carlót a kaszinóval és a félkarú rablókkal
most kihagytuk…
Este érkeztünk meg Salonba, ahol némi csalódást okozott a szállásunk (a francia szállodai szobák legtöbbjében csak dupla, igazi
„francia” ágyak vannak, s az útitársaknak csupán egy része érkezett élete párjával), de azzal
vigasztalódtunk, hogy itt úgyis csak aludni fogunk… Másnap kora reggel rövid sétát tettünk
a belvárosban, s 11-kor már vártak bennünket
a Polgármesteri Hivatalban. Itt a város részéről Bernard Cremona, a testvérvárosi ügyekért
felelős képviselő és Mauricette roussel, a saloni partneregyesület vezetője köszöntött bennünket. A délutáni programban Mauricette

Köszöntés a Salon de Provence-i városházán

KULTÚRA

Csoportkép a milánói dóm előtt

megszervezett nekünk egy látogatást Salon
de Provence egyik legújabb üzemébe, az 1828
óta fennálló, de a világhírű marseille-i szappanokat hat hónapja vadonatúj, modern körülmények között készítő rampal-Latour gyárba.
Itt persze nem csak a gyártást és szappan titkait ismerhettük meg, de kedvező áron vásárolhattunk is. Délután még látogatást tettünk
a Szent Lőrinc templomban Nostradamus sírjánál és a leginkább nehezen megfejthető jóslatai miatt híressé vált tudós hajdani
lakóházában berendezett múzeumban is. Este
a város gomba-formára alakult, növényekkel
benőtt kútja, a Fontaine Moussu mellett egy
provanszál vacsorát költöttünk el.
Másnap Avignonba látogattunk el, ahol a fantasztikus gótikus pápai palota után természetesen felsétáltunk a Saint Bénézet fél-hídra is,
ami alatt régen a dalból ismert körtáncot járták. A francia hidakra még továbbra is kíváncsiak voltunk, ezért módosítottuk úti
programunkat, és a lubéroni városkák helyett
a klasszikus műemlék Pont du Gardo-t, a
közel 2000 éve kötőanyag nélkül fennálló
római vízvezetéket látogattuk meg.
Másnap dél-nyugatnak vettük az irányt: Van
Gogh városába, Arles-ba utaztunk, ahol az
éppen az esti bikaviadalra berendezett, csodálatos épségben fennmaradt római amﬁteát-

rumba mentünk be, de utána még sétálhattunk egy jó nagyot Arles régi városmagjában
is. Ezután egy kevésbé ismert középkori műemlékvárost látogattunk meg. A még IX.
(Szent) Lajos király által a 13. században, a keresztes háborúk tengeri kiinduló pontjaként
építtetett Aigues-Mortes vaskos városfalai és
házai – mivel nem érintették háborúk – azóta
is, kőről kőre, érintetlenül úgy maradtak!
(Talán emiatt a szerencsés történelem miatt
mondják azt, hogy Franciaországban néhol
még a disznóólak is gótikus stílusúak…) Itt
már árnyékban is legalább 40 fok volt, ezért a
csoport nagy része úgy döntött, hogy benevez
egy a rhône-deltában kialakult mocsárvilágban, a Camargue-ban tett rövid hajóútra, melynek során egy, a Provence-i viadalokra
utánpótlást nevelő bikafarmra is ellátogattunk. Itt igen különösnek találtuk, hogy a bemutatót tartó „gardian”-ok, azaz a lovas
kiképzők ﬁatal lányok voltak!
Másnap reggel már hazafelé vettük az irányt,
de mivel az utolsó éjszakát Milánó mellett töltöttük, késő délután még metróval beszaladtunk a belvárosba. Sajnos a műemlékek már
zárva voltak (pedig még a buszban dr. Bereczky Ibolya minden fontos látnivalóra felhívta a ﬁgyelmünket), de néhányan az utolsó
pillanatban még jegyet válthattunk a dóm tetejére, a Scala előtt láthattunk egy brutális
hangon demonstrált tüntetést a tengerbe fulladt migránsok emlékére, s elmerülhettünk a
világváros esti forgatagában is.
Péntek este érkeztünk haza, fáradtan, de gyönyörű élményekkel gazdagodva. S azzal búcsúztunk el egymástól, hogy jövőre angol
testvérvárosainkba, Huntingdon-Godmanchesterbe utazunk. Két okból is aktuális lesz
ez a 2017-re tervezett kirándulás: Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete jócskán (vendéglátással és programszervezéssel
is) kivette a részét az idei, a szerződéskötés
20. évfordulójára rendezett szentendrei találkozó lebonyolításában, s reméljük azt is, hogy
a „Brexit” nem fogja befolyásolni a két évtizedes, hagyományos jó viszonyt!
Lejegyezte: Krizbainé Szabó Éva, aki Jolanda Willemse egyesületi elnök szerint ezúttal
is „intravénásan adagolta a kultúrát”
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szentendrei teátrum és Nyár 2016
KULTÚRA

telitalálat!

A Szentendrei Teátrum és Nyár idei rendezvénysorozatának keretében
különleges premiert láthatnak a nézők augusztus 5-én, pénteken a Városháza udvarán. João Bethencourt „Telitalálat!” című komédiája felhőtlen szórakozást ígérő ősbemutató, igazi jutalomjáték a benne
szereplő színészeknek, Kovács Vandának, őze áronnak és Vasvári
Csabának, valamint izgalmas szakmai feladat a színész-rendezőnek,
Sipos Imrének.
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felvonás a Csongor, a második a Tünde. És tényleg született egy mai
tündérmese, virtuális világgal, srácokkal, lányokkal, lepukkant ördögﬁakkal. És nagyon jó színészekkel.” – Szabó Borbála
Csongor átlagos kamaszﬁú, aki éjjel-nappal a számítógépe előtt ül.
Minden országot bejárt már, minden messzi tartományt – legalább is
a virtuális birodalomban. De ahhoz, hogy kilépjen a szobája ajtaján,
nagy bátorság kellene… Különösen, mert anyukája, Mirigy őrzi az ajtót,
és nem nagyon szeretné, ha a kisﬁa kilépne rajta...
Csongor keresi az élet értelmét, de… mit csinál ezalatt Tünde? Mi a Nő
útja? ő egy másik világból érkezett: Tündérországból, ahol örök béke
van és nyugalom, ahol nem ismerik a félelmet és a szenvedélyt. De a
szerelemért elhagyta a hazáját, és idejött közénk. Még nem sejti, menynyi ellenséggel kell szembenéznie annak, aki boldog akar lenni!
Csongor és Tünde két külön színdarab – amelyek végül mégis egybefonódnak. Ami az első részből hiányzik, az ott van a másodikban. Ami
a Férﬁból hiányzik, megvan a Nőben, és fordítva. És csak így érthetjük
meg a nagy egészet: az Embert.

koloNits klára:
Bel Canto reloaded

Kolonits Klára énekművész (szoprán) 2002-től a Magyar állami operaház énekese. Számos hazai és nemzetközi énekverseny díjazottja,
operaszerepei mellett rendszeresen fellép kortárs és klasszikus oratóriumok szólistájaként is.
A végtelenül szellemes és akciódús történet hátteréül Matyi ágota
díszlettervező bővérű színekben pompázó világot álmodott. A pezsgő,
élettel teli mediterrán hangulatot színes ajtók, tarkabarka kiegészítők,
illetve egy kulcsokból álló szélcsengő segíti majd megidézni a színpadon – így kapcsolódik össze Szentendre és rio de Janeiro térben és
időben! A díszletek, kellékek között a nézők akár otthoni tárgyaikat is
felismerhetik, hiszen a produkció alkotói egyedi felhívással fordultak
a közönséghez, melynek nyomán számos ajándék érkezett. A nagymama petróleumlámpája, a padláson porosodó, elnyűtt hintaló, a megunt szőnyeg, az ódon hegedűtok és a porcelán kézmosó-kancsó így
lényegült át a darab részévé.

kerengők

Fotó: Jókuti György

Augusztus 11-én mutatja be a Szentendrei Teátrum az átrium FilmSzínház Kerengők – Csongor, Tünde című előadását.
„Csodálatosnak találtam Vörösmartyt. És közben fel is bosszantott.
Hol van ebből a Nő története...? Az én utam? Mit csinált Tünde, amíg
Csongor azzal tolta el az idejét, hogy az „élet értelmét” kereste (ami a
legrosszabb férﬁszöveg)? Így lett az egy darabból két darab. Az első

„A bel canto repertoár számomra olyan, mint egy tökéletesen szabott
ruha, a legelőnyösebben tudok benne megjelenni. Ezek a szerepek a
lírai, drámai és koloratúr kihívásokat egyfajta egyensúlyban tartalmazzák. Ebben a repertoárban megtaláltam mindent együtt, amit különkülön hiába kerestem, vagy hiába próbáltam megoldani. Az őrület
drámaiságát a Lady-ben, vagy a Luciában, a végzetes szenvedélyt a
Luisa Millerben, a vad mély hangokat a Lucrezia Borgiában, az odabellában, ugyanakkor a forró líra is jelen van, például a Bellini-cavatinákban. Valahol, az a sok kitérő, a sok tiltott, be nem vallott szerep – nincs
olyan életrajzom, amiben az összes elénekelt szerepem benne van –
mind összeért, összeadódott, és megoldást lelt ebben a szerepkörben.
Az egész lemez alapja az operaházi kamaraénekesi díj volt 2013-ban,
amit a megtiszteltetés mellett egy lehetőségnek fogtam fel. A férjem
vetette föl, hogy ha nem is jönnek ezek a szerepek az életemben, de
csináljunk egy CD-t, hagyjunk magunk után egy mindig megmaradó
nyomot. Mint egy repülőgép fekete doboza. A koncepció szerint eredetileg az volt az alcíme, hogy „Egy hölgy arcképe”, a 16 éves rosinától
kezdve a gyermekét elveszítő anyáig, Lucrezia Borgia-ig minden benne
van, minden öröm és veszteség, diadal, szerelem és tragédia, amit egy
nő átélhet, és a végén van a „Trionfai!” a Macbethből, ami számomra
annyit tesz: „Nem adom fel!”. Piaffal élve, ez az én „No, rien de rien”dalom.” – Részlet a momus.hu-n megjelent interjúból.
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Amazonok

Martine negyven körüli háziasszony, akit nemrég hagyott el a férje egy huszonéves szőkeségért. Egyetlen vigasza az albérlője, Loïc, aki
csipkelődő megjegyzéseivel tartja benne a lelket. Hatalmas lakásába befogadja két barátnőjét: a sikeres üzletasszony Mickey-t és az
állásából nemrég kirúgott Annie-t. A három nő
elhatározza, hogy kötöttségek nélkül, amazonok módjára fognak élni. ám minden megváltozik, amikor egy közös barátnőjük ﬁa
átmenetileg beköltözik hozzájuk…
Az Amazonok alapproblémája a magány és a
kapuzárási pánik. A szereplők páncélt növesztenek, hazugságok mögé rejtőznek, újabb és
újabb mentségeket találnak a hibáikra, de
szép lassan lekopik a felszíni máz, és kiderül
az igazság, amivel ennyi idő után még nehezebb szembenézni.
A rózsavölgyi Szalon előadása augusztus 12én lesz a Városháza udvarán.

Egyre közelebb
a teljességhez

Gryllus Dániel 30 éve zenésítette meg Weöres
Sándor A teljesség felé kötetét, a zenemű
Krisztusi korban van tehát – maga Weöres is
32-33 évesen írta a könyvet, a világháború
utolsó éveiben, körülbelül akkor, amikor Hamvas a Bor ﬁlozóﬁáját. Weöres A teljesség...
előszavában így üzen: Hamvas Bélának, mesteremnek köszönöm, hogy megírhattam ezt a
könyvet: „ő teremtett bennem harmóniát. E
könyv arra szolgál, hogy a lélek harmóniáját
megismerhesd, és ha rád tartozik, te is birtokba vehesd. Az itt-következők nem újak,
nem is régiek: megfogalmazásuk egy kor
jegyeit viseli, de lényegük nem-keletkezett és
nem-múló. Aki a forrásvidéken jár, mindig
ugyane virágokból szedi csokrát.”
Gryllus Dániel tehát 30 éve jár erre a vidékre
csokrot szedni, persze a többnyire kinyilatkoztatások, próféciák, példabeszédek stíljében
íródott prózáknak csak egy százaléka került
megzenésítésre tizenkét dal formájában –
maga Weöres csak annyit mondott Gryllusnak, amikor hetvenötödik születésnapján
meghallgatta a zenét: sok minden kimaradt
ugyan, de azért a lényeg benne van...
A műsor résztvevői – Sebestyén Márta, Szalóki ági, Ferenczy Gyuri, és még számos ismert név a szcénából – meg ugyanoda járnak
csokrot szedni, ahová Gryllus, aki ma is csodálkozik rajta, milyen fantasztikus találkozási
pont lett ez a produkció, egymást értő emberek párbeszéde, akik ugyan ismerik-tisztelik
egymás munkásságát, de nem feltétlen adódik lehetőségük „csak úgy” összefutni. De tízórás vonatutakon, erdélyi fellépésekre tartva
már komoly barátságok szövődhetnek.
Gryllus Dániel személyes kapcsolatban állt
Weöres Sándorral:
– A feleségem, aki akkor még nem volt a feleségem, a Holdbéli csónakos dramaturgja volt
a Thália Színházban, ők sokat dolgoztak
együtt Weöressel, mi meg egy másik produkcióban dolgoztunk. Eljöttek egyszer a Kapás
utcai Kaláka-klubba (amit aztán kinőttünk)
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programajánló

szentendrei
teátrum és
Nyár 2016

Augusztus 5. péntek, 20:00 premier!
Városháza udvara
További előadások: augusztus 6., 7., 20:00, esőnap: augusztus 8., 9.
joAo BEtHENCourt: tElitAlálAt!
– magyarországi ősbemutató
A Szentendrei Teátrum produkciója
Játsszák: őze áron, Kovács Vanda,
Vasvári Csaba
rendező: Sipos Imre
Belépőjegy: 3800 Ft

Károlyi Amyval, aki írt is rólunk egy cikket az
Élet és Irodalomba. onnantól rendszeressé
vált, hogy Weöres Sándornak megmutattuk az
új dolgainkat. Sosem volt kritikai véleménye.
Egyszer az Első Szimfóniánál azt mondta: ez
valahogy jobban illene a dallamotokra... a
saját versét áthúzta, és odaírt két másik sort!
Nem azt mondta, hogy rossz ritmusban éneklitek, hanem a magáét átjavította. Ez jellemző
volt rá.
Egyszer mondta nekünk: jön hozzám egy újságíró, faggatózik, hogy valaki énekli a verseimet, de nem tudom, milyenek? Mit kéne
mondanom? Mondtuk, hogy ki az illető. Egy
hét múlva találkoztunk, érdeklődtünk, hogy sikerült az interjú, így felelt: ja, csak azt akarták
hallani, hogy csodálatos és remek! Ilyen volt
ő. Ha csak arra kíváncsiak, hogy csodálatos,
akkor mondom!
Se szeri, se száma az ilyen történeteknek. A
régi Thália stúdióban játszottak egy darabot,
a színpadon be volt rendezve egy szoba, asztal, az asztalon egy hamutartó. Sanyika ott ült
az első sorban, fölállt, elvette a hamutartót, rágyújtott, elszívta a cigarettát, és visszatette.
Senki nem szólt neki, hogy az kellék...
Weöres Sándor azért tudott írni, alkotni, mert
megőrizte magában a gyermekkor játékosságát. Akik találkoztak vele, mind furcsa, manószerű lényként emlékeznek rá, akiről nem
lehet eldönteni, hogy kisgyermek vagy öregember lelkével bír. A játékosság, a gyermeki
kíváncsiság az, ami megemeli mindazokat,
akik foglalkoznak munkásságával:
– A teljesség felé is olyan, mint nagyjából minden munkánk: százhúsz évesen is lehet játszani, semmi nincs benne, ami korhoz kötött.
Ugyanez vonatkozik a gyerekekkel való kommunikációra. régebben azt mondtuk, olyanok
vagyunk, mint egy nagybácsi, most már inkább nagypapa... Nagyon szeretjük azokat a
műsorokat, ahol se színpad, erősítő, se világítás, csak mi és az ötven gyerek. Egész fantasztikus kapcsolatban vannak velünk.
odajön hozzám az egyik: „Te látsz avval a szemeddel? Mert az egyik kisebb!” Mintha Weöres Sándort hallottam volna!
n JUHáSZ KrISTóF

Gryllus Dániel dalsorozata Weöres Sándor költői prózájának mondataiból augusztus 14-én
a Városháza udvarán!

Augusztus 11. csütörtök, 20:30
Városháza udvara
Esőhelyszín: Pest Megyei Könyvtár színházterme
szABÓ BorBálA:
kErENGŐk – CsoNGor, tÜNdE
Az átrium Film-Színház előadása
Csongor, egy ﬁú – Feczesin Kristóf
Tünde, egy lány – Prohászka Fanni
Mirigy, boszorkány,
Csongor anyja – Börcsök Enikő
Éj – Venczel Vera
Balga, Csongor haverja – Domokos Zsolt
Ilma, egy lány ebből a világból, Tünde barátnője
– Boros Anna
Lepukkant ötvenes ﬁckók, Mirigy pasijai:
Kurrah – Viktor Balázs
Berreh – Végh Zsolt
Duzzogh – Kárpáti Pál
Három vándor:
Kalmár – rózsa Krisztián
Fejedelem – Horváth Szabolcs
Tudós – Borsányi Dániel
Ledér, Mirigy barátnőjének a lánya – Piti Emőke
Pultos –Kabdebon Dominik
Zene: Kovácsovics Dávid
rendezőasszisztens: Szatai Zsóﬁa
rendező: Magács László
Belépőjegy: 3000 Ft

Augusztus 12. péntek, 20:00
Városháza udvara
Esőhelyszín: Pest Megyei Könyvtár színházterme
jEAN MAriE CHEvrEt: AMAzoNok
A rózsavölgyi Szalon előadása
Martine: Náray Erika
Annie: Györgyi Anna
Micky: Auksz Éva
Guillaume: ozsgyáni Mihály
Loïc: Héricz Patrik
Fordította: oláh Krisztina
Dramaturg: oláh Krisztina
Jelmez-és díszlettervező: Pallós Nelli
rendező: Szarka János
Belépőjegy: 3500 Ft

Augusztus 13. szombat, 20:00
Városháza udvara
koloNits klárA: BEl CANto rEloAdEd
Esőhelyszín: Pest Megyei Könyvtár színházterme
Az operettissima produkciója
Közreműködik: Hungarian Studio orchestra
Vezényel: Dinnyés Dániel
Belépőjegy: 3500 Ft

Augusztus 14. vasárnap, 20:00
Városháza udvara
Esőhelyszín: Pest Megyei Könyvtár színházterme
Gryllus dáNiEl – WEÖrEs sáNdor:
A tEljEssÉG fElÉ
Gryllus Dániel dalsorozata Weöres Sándor költői
prózájának mondataiból.
Belépőjegy: 4800 Ft

jegyek az előadásokra a jegy.hu-n és a tourinform irodában kaphatók (dumtsa j. u. 22.)
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Magyarország legsikeresebb fesztiválja
2016-ban is megnyitja kapuit, így augusztus 10 és 17 között ismét birtokba veszik
a ﬁatal és a ﬁatal lelkületű fesztiválozók
a Hajógyári-szigetet. Az idei fesztivál
húzóneve, a 28 éves, nyolcszoros
Grammy-díjas rihanna, aki 41 millió eladott lemezzel büszkélkedhet és nem
mellesleg, Barbados tiszteletbeli kulturális nagykövete. rihanna mellett először
koncertezik hazánkban Sia, ausztrál dalszerző-énekesnő, az új lemezzel érkező The Last Shadow Puppets, a
The Neighbourhood, a The Lumineers valamint a years & years. Lesznek visszatérő zenekarok, illetve előadók is, például a fesztiválkedvenc
Die Antwoord, Muse, Bastille, David Guetta, John Newman, M83, róisín
Murphy.

XXX. évf. | 13. szám

duMtsA korzÓ – kulturális és kulináris
fesztivál szentendre belvárosában

2016. október 16-ig, minden pénteken, szombaton, vasárnap
Helyszín: Szentendre belvárosa, a Dumtsa Jenő utca
az Apor hídig

A Dumtsa Korzó egyedülálló hangulata mellett mindig tartogat
meglepetéseket, új látnivalókat, zenei újdonságokat, vagy éppen
bevált kedvenceket. A következő hétvégéken felelevenítik az Anna
napi vásár szentendrei hagyományát, majd pörgős, sokszínű zenéstáncos hétvége következik, és igazi gasztronómiai élményre is számíthatnak a lecsó kedvelői.

Hétvégi tematikák:

Fotók: sziget.hu

Természetesen a magyar zenekarok sem maradhattak ki a fellépő listából, a megszokott neveken túl (Punnany Massif, Quimby, 30y, Halott
Pénz, Ivan and the Parazol, Middlemist red) koncertet ad a Bohemian
Betyars, az idei Nagy-Szín-Pad című műsor győztese. Vasárnap, azaz
augusztus 14-én lép fel 22 órás kezdéssel a szentendrei Brains, akik
nemrég Stand Firm című lemezükért Fonogram-díjban részesültek az
év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele kategóriában.
A fesztiválon egyébként teltházra lehet számítani, majd másfél hónappal a kezdés előtt már elfogytak a bérletek, napijegyek korlátozott
számban még elérhetőek, úgyhogy érdemes időben beszerezni őket.
A színes programkínálatnak köszönhetően mindenki találhat ízlésének
megfelelő produkciót, úgyhogy nincs kifogás, szigetelésre fel!

július 29-30- 31. Anna-napi vásár
A Korzó kiállítói, a képző- és iparművészek, kézművesek most nem
csak gyönyörű portékákkal várják a vásári nézelődőket, hanem
sokan közülük betekintést is adnak mesterségük titkaiba, megismerhetünk, vagy akár ki is próbálhatunk néhány technikát, fortélyt,
a fafaragástól a kürtőskalács készítésig.

Augusztus 5-6-7. Hétvége a zene és a tánc jegyében
Sokféle népszerű stílus szólal meg a zenei színpadon ezen a hétvégén, „terítékre” kerül többek között a blues, a country, a rock and
roll, és a sanzon is. Mindezt táncbemutatók tarkítják, swing, salsa,
zumba, tangó előadásokat élvezhetnek a látogatók, akik akár el is
sajátíthatnak egy-két tánclépést.

Augusztus 12-13-14. lecsós hangulat a dumtsa korzón
Cukkinis, tejfölös, zöldbabos, tarhonyás…. A vidéki konyhának berendezett tematikus sátorban lecsó készül, nem is egyféle, hanem
annak különböző változatai, amelyeket természetesen végig is lehet
kóstolni.
A Dumtsa Korzó programjai ingyenesek!
Élvezze Szentendre hangulatát nyáron is a Dumtsa Korzón!

2016 | július 25.

játék a számokkal

Fotó: Deim Balázs

jávor Piroska festményei a szEi Galériában

A művészet terápiás hatása régóta ismert. S az ötlet, hogy a festők városában, annak orvosi rendelőjében is alkalmazzák ezt, szinte kézenfekvőnek tűnik. Az újjáépült, megújult Szakorvosi rendelőintézet első
emeletének nagy, üres falfelületeit használva jött létre a SZEI Galéria.
Az ötlethez persze olyan segítőtárs is kellett, mint Vincze László papírmerítő mester, aki a kezdetektől fogva támogatja ezt a különleges
kiállítóhelyet.
A tárlatsorozat most megnyíló, immáron ötödik darabját, Jávor Piroska
festőművész kiállítását dr. Pázmány Annamária, az intézet igazgató
főorvosa, a galéria egyik életre segítője üdvözölte. Musza Györgyi, a
Szentendrei Lakástárlat elnöke köszöntötte a művésznőt és a megnyitó nagyszámú résztvevőjét. A ritkán kiállító, önmagát kevéssé megmutató Jávor Piroska összehasonlíthatatlanul egyéni festészetét
nevezhetjük akár örömfestészetnek is. Valamennyi képén uralkodik
azonban a rend, a formai tisztaság. A vidám, tiszta színek, az egyszerű
formák mögött azonban mindig sokatmondó üzenet rejlik. A művésznő
most kiállított tizenegy képén életének jelentős eseményeit jelző számok jelennek meg, gyakran rejtvényszerűen. Ezek között a szinte meseszerű, játékos képek között bizonnyal eltűnik a várakozó betegekből
gond, a szorongás – s ezáltal megvalósul a galéria eredeti célja.
A kiállítás megtekinthető szeptember elejéig a rendelőintézet nyitvatartási idejében.
n rAPPAI ZSUZSA

A MANk kiállításai

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonproﬁt Kft. és Erdélyi Művészeti Központ által szervezett kiállítás, melyet a Németh-Kriza gyűjtemény anyagából állított össze Szepes Hédi művészettörténész, július
19-én nyílt Sepsiszentgyörgyön, az Erdélyi Művészeti Központban (olt
u. 2.). A kiállítás megtekinthető augusztus 7-ig, hétköznap 10-17
óra, hétvégén 10-14 óra között.

Július 23-án nyílt meg a Tükrök ragyogása – Szentendre Szolnokon
című kiállítás a Szolnoki Galériában. A tárlat kurátora Bereznai Péter
festőművész, a Szentendrei régi Művésztelep művészeti vezetője.
Július 24-én ﬁnisszázs keretében zárult Konok
Tamás Natura Naturata című kiállítása a szentendrei MANK Galériában, amely alkalomból a
művésszel P. Szabó Ernő művészettörténész, az
Új Művészet vezető szerkesztője beszélgetett.

július 27-én, szerdán 18 órakor nyílik Szilárd
Klára Szentendre Másképp című kiállítása a
MANK Galériában. A megnyitón Aknay János
Kossuth-díjas festőművész és P. Szabó Ernő
művészettörténész mondanak beszédet, közreműködik Horgas Eszter fuvolaművész.
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kiállÍtás

Ferenczy Múzeum Szentendre-terem,
Kossuth Lajos utca 5.
MEGAlázott EMBErviláG / lois
viktor
Megtekinthető: augusztus 7-ig, hétfő kivételével minden nap 10-től 18 óráig.

július 27. szerda 11.00
szENior szErdA
LoIS VIKTor kiállításához kötődő programok nyugdíjasok részére
Előadó: Bodonyi Emőke művészettörténész
Belépőjegy: 600 Ft

augusztus 7. vasárnap 16.30
fiNisszázs – MEGAlázott EMBErviláG
Johan van Dam tárlatvezetése Bodonyi
Emőke kurátorral Lois Viktor Megalázott embervilág című kiállításán
Helyszín: Ferenczy Múzeum, Szentendre Terem

Ferenczy Múzeum Barcsay-terem, Kossuth Lajos utca 5.
Pilisi GÓtikA
Egy virágzó kultúra sosem látott emlékei II. András idejéből
Megtekinthető július 31-ig

Ferenczy Múzeum
Szentendre Terem
augusztus 18-tól
A GyÖNyÖr visszHANGjA
EF ZáMBó ISTVáN KIáLLÍTáSA
Kurátor: Kopin Katalin
A kiállítás ef Zámbó István performer,
zenész, neodadaista-szürrealista képzőművész műveiből nyújt válogatást. A
legfrissebb, vegyes technikájú, merített
papírra nyomtatott-festett 20 darabos
kollekció motívumai az életmű korai
szakaszában megfogalmazott ﬁlozóﬁai
gondolatkísérletek lenyomatai.
Az életmű szerteágazó voltát a művész
által rendezett ﬁlmekkel, performanszdokumentációkkal érzékeltetik, helyet
kapnak a munkák között az alkotó legfrissebb neodadaista versei, de a tárlatot irodalmi és zenei programok is
kísérik. A kiállítást az alkotótárs és
barát, fe Lugossy László nyitja meg
A kiállítás megtekinthető október 23-ig,
hétfő kivételével minden nap 10.0018.00 között

Szentendrei Képtár
Fő tér 2–5.
Emlékeső
CHiHAru sHiotA jAPáN
kÉPzŐMŰvÉsz kiállÍtásA
Megtekinthető október 16-ig, hétfő kivételével 10.00-18.00
Kurátor Gulyás Gábor

Szentendrei Képtár
Kmetty Múzeum
augusztus 5. péntek 16.00
kurátori vEzEtÉs CHiHAru sHiotA EMlÉkEsŐ CÍMŰ tárlAtáN
Előzetes regisztráció szükséges: muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu
Múlt A MÉlyBEN
Mozaikok Szentendre történetéből

állandó helytörténeti kiállítás

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
augusztus 25-tól
Art CAPitAl szENtENdrE
Az ElvEsztEGEtEtt idŐ
Vizuális művészeti biennálé
Kurátor: Gulyás Gábor

A kortárs művészeti produktumok nemcsak az idő elvont, elméleti kérdéseit
járják körbe, hanem azt a hétköznapi tapasztalatot is, amit napjaink mediatizált, fogyasztói kultúrájában egyfelől az
idő felgyorsulásaként, másfelől az idő
elveszítéseként élünk meg. A kiállítás
felmutatja a képzőművészet legújabb
trendjeit, és a közönség egyszerre találkozhat világsztárok és pályakezdők műveivel.
A kiállítás megtekinthető hétfő kivételével minden nap 10.00-18.00 között
MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
július 27. szerda 18.00
szENtENdrE MáskÉPP
Szilárd Klára kiállítása
Megnyitja Aknay János Kossuth-díjas
festőművész és P. Szabó Ernő művészettörténész, közreműködik Horgas
Eszter fuvolaművész

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
trANszCENdENCiA
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonproﬁt Kft. és Erdélyi Művészeti Központ által szervezett kiállítás, melyet a
Németh-Kriza gyűjtemény anyagából állított össze Szepes Hédi művészettörténész
Megtekinthető augusztus 7-ig, hétköznap 10.00-17.00, hétvégén 10.00-14.00
között

Erdész Galéria
Bercsényi u. 4.
augusztus 4. csütörtök 20.00
koNtExtusok 2016.
Nagy mesterek kisgraﬁkái 1640-től napjainkig
Adrian von ostade, Goya, Munch, Dali,
Klee, Kandinsky, Miró, Calder, Hartung,
Delaunay, Henry Moore, Vasarely,Barcsay, Korniss, Bálint, Vajda Lajos és
Júlia művei
A kiállítás ideje alatt szombat délutánonként 15 órától előadást tartanak a
graﬁkai műfajokról, amely keretében
minden alkalommal kisorsolnak egy
graﬁkát a jelenlévők között.
A kiállítás ingyenesen látogatható szeptember 5-ig, hétfő kivételével naponta
10.00-18.00 között

V8 Uszoda
Kálvária út 16/C.
Az ElMúlt ÉvEk tájkÉPEi
Aladics Antal festő, graﬁkus kiállítása
Megtekinthető szeptember 30-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APáti ABkAroviCs BÉlA fEstŐMŰvÉsz EMlÉkkiállÍtásA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

Szakorvosi rendelőintézet
Kanonok u. 1. (emelet)
jávor PiroskA fEstŐMŰvÉsz
kiállÍtásA
Megtekinthető a rendelőintézet nyitvatartási idejében
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Gőzhajó Kávézó
Gőzhajó u. 3.
luzsiCzA árPád
GrAfikusMŰvÉsz kiállÍtásA
Megtekinthető augusztus végéig,
a kávézó nyitva tartási idejében

Egry József Emlékmúzeum
Badacsony
Egry József sétány
diMENziÓk És áttŰNÉsEk
Bihon Győző és Gulyás Andrea közös
kiállítása
Megtekinthető augusztus 11-ig
Keresztény Múzeum
Esztergom
Mindszenty hercegprímás tere 2.
ANNo sANto
Szakács Imre László festőművész
kiállítása
Megtekinthető szeptember 4-ig

Pozsonyi Városi Galéria
Úri u. 19.
Pálffy-palota
ÉGi – fÖldi szfÉrA kÖzÖtt
Aknay János kiállítása
Megtekinthető szeptember 4-ig

Mozi
Nyári mozi a v8 tetőteraszán!
V8 Mozi
Kálvária út 16.
július 29. péntek 21.00
tisztA szÍvvEl
színes, magyar akció-vígjáték

A tömegsport irányába szeretnénk fejlődni
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Beszélgetés dombay zsolttal, az szvsE edzőjével az egyesület újragondolt koncepciójáról, a fejlesztési tervekről
is előnyös, gondoljunk csak például az
egyesülethez való kötődésre. A felnőtt
csapat edzője én vagyok, és mindkét
egyesületnél Batári Csaba a szakmai
igazgató. Felajánlotta segítségét Egervári Zsolt, a körzeti intézményi program vezetője is, amelyet örömmel
elfogadtuk. Azt tudni kell, hogy az
SZVSE-ben mindenki társadalmi munkában végzi tevékenységét.

jelenleg hánya tagja van az egyesületnek?
Hetven feletti a létszámunk, de bővülünk, mert a felnőtt szakosztályba folyamatosan érkeznek a Dunakanyar SE iﬁ játékosai, akik 16 év felett
kettős játékengedéllyel nálunk is játszhatnak, illetve az onnan „kiöregedő” játékosok jönnek hozzánk.

Milyen múltra tekint vissza a szentendrei városi sportegyesület?
2008-ban alakult meg az SZVSE azzal a céllal, hogy több sportágat tömörítsen, de ezek a tervek nem valósultak meg. 2010 körül körvonalazódott a terv, hogy újraindítsuk a felnőtt labdarúgást, amely vagy 15
éve eltűnt Szentendréről. A városban már működött két utánpótlás-nevelő egyesület, ezért nem tartottuk indokoltnak, hogy egy harmadikat
üzemeltessünk, a hangsúlyt inkább a hiány korosztályokra, a felnőttekre és az öregﬁúkra tettük. A két utánpótlás-nevelő egyesülettel, a
Dunakanyar SE-vel és a SZE-Fi LSE-vel pedig együttműködési megállapodást kötöttünk.
úgy tudni, hogy az együttműködés nem volt felhőtlen…
A Dunakanyar SE-vel remek a kapcsolatunk, a SZE-Fi LSE-vel viszont a
folyamatos konﬂiktusok miatt egy év után megszűnt az együttműködés. A SZE-Fi által bérelt izbégi sporttelepet az SZVSE sportolói évekig
nem tudták használni, szerencsére az edzések és a mérkőzések feltételeinek biztosításában sokat segített a Dunakanyar SE, így nem estünk
ki versenyből. Nemrégiben lejárt az önkormányzat és a SZE-Fi közötti
bérleti szerződés, és a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat az SZVSE-vel köt új szerződést.

Ez jó lehetőség a koncepció újragondolására is…
A városi labdarúgó-életet az MLSZ elképzelései és ajánlása alapján
szeretnénk kialakítani, vagyis hogy városunkban a felnőtt és öregﬁú
csapat mellett biztosítsuk az utánpótlást is. A Dunakanyar SE kiemelt
alközponti szerepet tölt be az utánpótlás-nevelésben, ami azt jelenti,
hogy a csapatok részt vesznek az NB-s bajnokságokban, ennek megfelelően a követelményrendszer is magasabb. Ezért úgy döntöttünk,
hogy az SZVSE a tömegsportra helyezi a hangsúlyt, és minden focizni
szerető gyereknek biztosítja a sportolás lehetőségét. A tehetséges gyerekeknek pedig lehetőségük lesz a magasabb szintű képzésre a Dunakanyar SE-ben, tehát itt helyben tudjuk biztosítani a fejlődésüket ahhoz,
hogy később NB I-es vagy II-es klubokhoz, futball-akadémiákra mehessenek tovább. Akik nem kívánnak élni ezzel a lehetőséggel, focizhatnak
az SZVSE-ben egészen az öregﬁúk korosztályig, 55-60 éves korukig is.

Hány éves gyerekeket várnak az egyesületbe?
Az utánpótlás szakosztályban már az idei szezonban szeretnénk Bozsik-korosztályokat – U7, U9, U11 és U13-as csoportokat – indítani. Célunk a csoportok maximális feltöltése, melyre várjuk a jelentkezőket
5-től 13 éves korig. Természetesen ha van elég jelentkező az idősebb
korosztályokba, őket is elindítjuk a bajnokságban. Az utánpótlás korosztályoknál egy fontos tervünk, hogy a felnőtt korosztályban szereplő,
arra alkalmas és érdeklődést mutató játékosainknak megadjuk a lehetőséget, hogy edzőként is tevékenykedhessenek. Ez több szempontból

terveznek valamilyen változást, fejlesztést az izbégi telepen?
Egy-két éven belül szeretnénk látványosan megújítani, hogy komfortosabb, korszerűbb, minden igényt kielégítő sporttelep legyen. TAo-pályázatot adtunk be a füves és a műfüves pálya és környezetének
felújítására, illetve pályázati forrásból szeretnénk közösségi parkot,
kültéri ﬁtness egységet építeni, pinpong-asztalokat, kosárlabda palánkot felállítani, vagyis a telep nyitott lesz minden sportolni vágyó számára.
Már nagyon várjuk, hogy az önkormányzat érvényesíteni tudja tulajdonosi jogait, és a már élő szerződés alapján birtokba vehessük a telepet,
mert elkezdtük a felkészülést az augusztus második felében induló
bajnokságra és kupasorozatra, egyelőre a Kőzúzó utcai sportpályán.
Számunkra az a fontos, hogy minél több gyereknek biztosítsunk sportolási és versenyzési lehetőséget, ezért szeretettel várunk mindenkit,
akik családias közösségben, jó hangulatban szeretnének sportolni.
n NÉMETH E.
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lovassikerek

reinspach kincső, a ii. rákóczi ferenc általános iskola és Gimnázium tanulója nemrégiben két rangos lovas versenyen is kiválóan
szerepelt.

A július 6-án Nagykanizsán rendezett Nemzetközi Lovastusa versenyen I. helyezett lett Lars
nevű lovával a junior kategóriában. Az országos Középiskolások Bajnokságán országos
Bajnok díjat kapta. Kezdő lovak kategóriában
Lukács nevű lovával II. helyezett lett, s még értékesebbé teszi az eredményét, hogy felnőtt
mezőnyben versenyzett.
Kincső edzője Satu Kristinee Hurme.

Nagy ugrás

idén is sikeres volt a Nagy ugrás győztese
A WWf Magyarország által szervezett Nagy
ugrás országos programban idén nyolc
megye 16 települése vett részt, a legnagyobb
csobbanásért járó díjat törökszentmiklós
nyerte el. A duna vízgyűjtő területén idén is
hazánkban ugrottak a legtöbben.

Idén is egyedi, kreatív és nagyon lelkes csobbanásokat szerveztek a települések, Kisoroszi például csupán két ponttal maradt le
Törökszentmiklós mögött. Törökszentmiklós
csapata az idei Nagy Ugrást biciklitúrával indították. A résztvevők együtt tekertek a Tisza
partjára, ahol a folyó mentén szemétszedő
akciót rendeztek, majd kézen fogva, hatalmas
csatakiáltások közepette mártózott meg
mind a hetven résztvevő. Kisorosziban fergeteges hangulatú sorversenyekkel, bográcsozással, egész napos sporttal és élő csocsóval
ünnepelték az európai édesvizeket. Zebegényben is jókora, majd’ 100 fős eseménnyé
duzzadt a Nagy Ugrás. Kenukról, sőt, sárkányhajókról is ugrottak a résztvevők. Voltak, akik
sárkányeregetéssel támogatták az eseményt,
a csobbanás után pedig közös dinnyefalást
rendeztek a parton.
A színes, kreatív csobbanásokban tükröződött a Nagy Ugrás üzenete és szellemisége,
vagyis élővizeink védelmének jelentősége.

Pilisi tekerő 2016

Elindult júliustól az online-regisztráció az idei Pilisi Tekerő verseny távjaira. Információ:
www.szentendre.hu.

Nagy sportágválasztó

Az idén a több mint 30 helyben is űzhető sportág mellett kipróbálhatsz óriás mászófalat, csúszdákat, minigolfot és sok érdekes vidám játékot. Minden sportolásra kijelölt helyen szuper ajándékokkal várunk!
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jeszenkovits judit
ismét az élen!

Az idei évben kilencedik alkalommal rendezték meg az európai
szervátültetett és művesekezelt társadalom legrangosabb sporteseményét, a szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Bajnokságát finnországban.

A bajnokság olyan multisport esemény, amelyen kétévente mérhetik össze erejüket a sportolók nyolc sportágban. A magyar csapatot Mihály Norbert (Norbi bácsi) vezette Berente Judit európai
szövetségi elnök mellett. A rendezvényre Európa 24 országából
közel 500 sportoló érkezett.

Magyarországot 45 szervátültetett képviselte. Köztük volt a szentendrei kötődésű Jeszenkovits Judit is, aki kombinált máj- és veseátültetésen esett át hat évvel ezelőtt. A sikeres transzplantáció
után nem sokat gondolkozott, a következő évben először teniszezni, majd kis idő múlva úszni kezdett. Judit idén is sikeresen
szerepelt az Európa-bajnokságon, ahol úszásban 3 érmet (arany,
ezüst, bronz), teniszben pedig 2 ezüstérmet szerzett!
Ezúton szeretnénk megköszönni Szentendre városának, a Vizes
Nyolcas Uszodának és a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesületnek a felkészítésében nyújtott segítséget.

ii. duna-átúszás

Augusztus 6-án újra Duna-átúszás Dunabogdányban a Dunakanyar
Szabadidős Kerékpáros Túra Egyesület (DSZKTE) és Dunabogdány
Önkormányzata rendezésében.
Előnevezéseket július 31-ig fogadnak. részletek a dunaatuszas.hu
oldalon.
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HIRDETÉS
AdásvÉtEl

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

Kőművest keresek. Tel. 06-30-994-5688.
Megbízható, szorgalmas, leinformálható
takarítónőt keresek heti 1 alkalomra. Tel.
06-30-991-6736.

Pénztáros-adminisztrátori 4 órás munkakörbe keres szentendrei kulturális intézmény állandó munkatársat. Feltételek:
középfokú végzettség, alapfokú angol
nyelvtudás, alapvető pénzügyi ismeretek,
jó megjelenés, jó kommunikációs készség, felhasználói szintű számítógépes
(Word és Excel) ismeret, szentendrei vagy
Szentendre környéki tényleges lakhely.
Tudnivalók: A foglalkoztató intézmény
heti 7 napos nyitva tartással működik,
ami azt jelenti, hogy a munkatársak felváltva dolgoznak hétvégeken és ünnepnapokon is változó időpontokban
(jellemzően délutáni, esti órákban). Kifejezetten előny: jó megjelenésű, nem dohányzó hölgy. Jelentkezni lehet:
fényképes önéletrajzzal és motivációs levéllel: partmozi@szentendre.hu

Nyilvános mellékhelyiséget üzemeltető
cég pénztáros/takarító(nő) munkatársat
keres Szentendrére. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Tel.: 06-20-445-5869,
e-mail: iroda@molino.hu

Szentendrei műanyag-feldolgozó üzembe
keresünk: ﬂakongyártó gépre 3 műszakos
munkarendbe dolgozókat és műszaki
végzettségű gépbeállítót. Műanyag-feldolgozói gyakorlat előny. Jelentkezés telefonon: 06-20-428-7935.
Dunabogdányi nagyüzemi mosodánkban
férﬁ takarító munkatársat keresünk, teljes
munkaidőre, lehet nyugdíjas is. Önéletraj-
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zokat a mosoda@puscho.hu e-mailre várjuk, ﬁzetési igény megjelöléssel.

lAkás, iNGAtlAN

Szentendrei belvárosi üzletünkbe üzletvezetőt keresünk angol nyelvtudással. Tel.
06-30-430-1063.

Szentendrén, Szarvashegyen örökpanorámás, 1601 nm-es ingatlan áron alul eladó.
Víz, villany van. 50 nm kőház, nagy terasz,
víztárolóval, gyümölcsössel. Irányár: 17
millió Ft. Web: telek.dago.hu. Tel: 06-30602-0232

Népművészeti üzletünkbe felveszünk angolul jól beszélő munkatársat. Bővebben:
www.handcraft.hu/allas. Tel. 06-20-4462231.

EGÉszsÉG

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

Érszűkület kezelés, nehézjárás, görcs –
Mofetta-kezelés. Tel. 06-30-340-1392.
Fogyjon fülakupunktúrával! Akupunktúra magánrendelés a szentendrei rendelőintézetben. Javasolt
még dohányzásról való leszoktatásra, szénanátha kezelésére, fájdalomcsillapításra. Bejelentkezés:
06-30-831-1934.

kiAdÓ lAkás

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-340-1392.
Kiadó Szentendrén 120 nm alapterületű, 3 szintes családi ház, akár
szintenként is. Csendes helyen,
HÉV-állomáshoz közel. Tel. 06-20272-6733.

Leányfalun különbejáratú lakrész őszig
kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

Püspökmajor-lakótelepen 50 nm-es lakás
kiadó. Tel. 06-20-997-0671.

Házaspár kiképzett kutyával kiadó házat,
házrészt, lakást keres hosszú távra. Szentendre belvárosában. Tel. 06-20-217-9743.

Eladó Szentendrén 3 szintes, 120
nm alapterületű családi ház csendes helyen, HÉV-állomáshoz közel.
Tel. 06-20-272-6733.

Összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel. 06-30605-7199.

400 nm-es kertes lakás haszonélvezeti
joggal eladó: 41 M Ft. Tel. 06-30-3401392.

Deák Ferenc utcai, 70 nm-es, magasföldszinti, csendes, zsákutcára néző lakásomat szentendrei vagy környéki,
felújítandó vagy kisebb méretű családi
házra cserélném kb. 24 millió Ft értékben.
Tel. 06-70-313-3017.
Az angol házakban 60 nm-es lakás eladó.
ár: 17 millió Ft. Tel. 06-70-579-9670.

Szentendrén kiváló helyen, bölcsődéhez,
óvodához, iskolákhoz, uszodához közeli
utcában eladó 50 nm-es, felújítandó családi ház 449 nm-es telken. ár: 26 millió
Ft. Tel. 06-30-940-0208.
rÉGisÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margitot,
régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat
is), csillárt, 6-12 személyes ezüst étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi katonai
kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot.
Első vevőként a legmagasabb áron. Tel.
06-20-280-0151, herendi77@gmail.com

szolGáltAtás

Gyermekfelügyelet vállal – egész napra is
– megbízható, empatikus, referenciával
és bébiszitter-oklevéllel rendelkező pedagógus. Tel. (26) 386-858.
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367, 0630-950-4187, Mezei Sándor.

Kerítések, lábazatok építése, kézi és gépi
földmunka. Tel. 06-30-579-3779.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés.
Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.
táBor

Jobbagyféltekés rajztábor gyermekeknek
augusztus 1-jétől 5-ig. Érdeklődni lehet:
bozsograﬁka@gmail.com, 06-30-3543946., www.bozsozsuzsa.hu.
társkErEsŐ

Hölgyet keresek 39 éves korig. Tel. (26)
300-948.
ÜdÜlÉs

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

Last minute nyaralás! Közvetlen Balatonparti társasüdülőben apartman max. 4
főre, valamint a Mátrában magaslati, erdőszéli házikó max. 6 főre kiadó. 40 ezer
Ft/hét. Tel. 06-20-984-2485.
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Marathon-Foods Kft.
Gyorsfagyasztott termékeket gyártó cég
(húskészítmények, péksütemények, tészták)

HIRDETÉS

MATOLA SZERVIZ

Munkatársakat keres
– Betanított munkást (csomagolás, előkészítés)
– Hűtőraktárost (készlet kezelése, targoncázás, anyagmozgatás)
– Géplakatost (gépek kezelése, működetése, előny: élelmiszeripari tapasztalat)
– Villanyszerelőt (gépek kezelése, karbantartása)
– Élelmiszer technológust (pékségi, húsfeldolgozási,
egyéb élelmiszeripari tapasztalattal, előny: csoportvezetői tapasztalat)
– Műszaki vezetőt (előny: élelmiszeriparban szerzett
tapasztalat, hűtőrendszer ismeret)
– Élelmiszermérnököt (követelmény: minőségbiztosítási gyakorlat, angolnyelv-tudás, számítógép-kezelése,
előny: BRC, IFS ismeret)
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal:
Marathon-Foods Kft.
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 6.
E-mail: ofﬁce@marathonfoods.hu

márkafüggetlen
gépjármű szerviz
klimatöltés
gumiszerelés, centrírozás
karosszéria munkák
2000 szentendre,
rózsa u. 25.
T.: +36/30-438-5120
Nyitva: 8-17 óra

újraﬁtt masszázskuckó szentendrén

Gépi masszázsa teljes testen
kedvezményes nyitó árakkal:
• 45 perc a teljes hátgerinc mentén
1500 Ft-tól
• 15 perc láb- és talpmasszázs
400 Ft-tól
• 15 perc nyak- és vállmasszázs
400 Ft-tól
• Bioptron lámpás kezelés 400 Ft-tól
• Flabélos 600 Ft-tól
Nyitva: H–SZ–P: 8.00–14.00,
K–CS: 14.00–20.00

Bejelentkezés: 06-20-526-8909
Cím: Szentendre, Virág u. 1/B.

A szellőztetés
új dimenziója
a tiszta
és biztonságos
otthonért

• Energiamegtakarítás
• Nincs többé penész
• Csökkenő beszűrődő zajok
• Nem kell félni idegen behatolótól
• Szúnyogháló nélkül nem jutnak
be a rovarok
Egyedi kivitelezés, egyedi méret
Ingyenes felmérés. ingyenes beépítés

dobibolya62@gmail.com
06-30-683-3514

kajak – kenu és sporttábor

Helyszín: Szentendre, régi hajóállomás mellett a Czóbel sétányon
(megközelíthető a Sziget utca felől)

Programok 9-16 óráig:
napi 3x étkezés, vízi ismeretek, kajak-kenu oktatás, vízitúrák, sportfoglalkozások,
fürdés, napozás

időpontok: július 25-29 / augusztus 01-05 / 08-12 / 15-19
részvételi díj: 17.000 Ft/fő/hét

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
dr. Hamar Pálné, ági néninél 06-30/416-9159
vagy prestosport@gmail.com

Az ingatlan 15 km-re van Budapesttől, szentendre város északi részén, a sztelin-patak völgyében található. A 11-es számú főúttól kb. 250 méterre, az autóbusz megállójától 300 méterre fekszik. A város egyik legnagyobb, 3018 nm
területű, összefüggő ingatlana. Az ingatlanon 4 épület található.

A nagyobb lakóház 3 szintes, 2004-ben épült, keleties, luxus kivitelben készült.
Szuterén szinten két gépkocsi beállását biztosító garázs, műhely, edzőterem, borospince, biliárdszoba, öltöző, iroda, fürdőszoba, raktár és a gépészet található
148.86 nm területen.

A földszinten található a nappali amerikai konyhával, két szoba gardróbbal, fürdőszobákkal, öltözővel, továbbá 10x4 feszített víztükrű medencével, melyet automata kezel. A medencetérben található egy infra- és egy hagyományos szauna.
A földszint 210,18 nm területű. Az emeleten három szoba kapott helyett egy sarokkádas fürdőszobával és egy 40 nm terasszal. Az emelet 84,22 nm.

Az ingatlanon két összkomfortos, téliesített, 40 nm Erdélyi típusú vendégház
van. A negyedik ház 100 nm-es, amerikai konyhás, 3 szobás, fürdőszobás lakóház az ingatlan elején található.

Az ingatlan ősfákkal, közvetlen patakparttal rendelkező területe lenyűgöző. Az
egész évben folyó Sztelin-patak partján ott honos növények - hóvirág, bambusz,
vízililiom, menta, medvehagyma - találhatók. A területen saját kút, öntözőrendszer, biztonságikamera-rendszer, saját telefonhálózat, riasztórendszer adja a biztonságot, kényelmet.
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