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Szentendre, a képzőművészet magyar fővárosa
Katonák Szentendréért is

Született tanár

Interjú Bozó Tibor
dandártábornokkal,
a szentendrei Altiszti
Akadémia parancsnokával

Beszélgetés Czuprák
Ottónéval, aki Pedagógiai
Szakszolgálati Emlékérem
kitüntetést vehetett át
nemzeti ünnepünkön.

11. oldal

7. oldal

2

VÁROS

Kérje digitális
postaládájába
a Szevi-t!
Kedves Olvasóink!

Az utóbbi időszakban sok panasz érkezett
szerkesztőségünkbe a terjesztés hiányosságai miatt. Kiadónk a Magyar Postát
bízta meg a terjesztéssel, de az intézmény
– munkaerő-hiány miatt – alvállalkozónak
adta át a feladatot. A vállalkozó lapunkat
a reklámújságokkal együtt terjeszti, amit
– tapasztalataink szerint – a lakosok
gyakran észre sem vesznek.
A terjesztésre a vállalkozónak három nap
áll rendelkezésére, tehát a város egyes területeire csak csütörtökön érkezik meg újságunk. Így előfordulhat, hogy a programok egy része addigra már aktualitását
veszíti.

Házhozszállítás e-mailben

Azoknak az olvasóinknak, akik szeretnék
már a megjelenés napján olvasni lapunkat,
és van internetük, a számunkra eljuttatott
e-mail címre pdf-formátumban elküldjük a
SzeVi-t.
A kéréseket a szevi@szentendre.hu-ra
várjuk.

Aktuális újságunk és korábbi lapszámaink
a szentendre.hu/szentendre-es-videke/
oldalon olvashatóak.
Kövessen minket a Facebook-on is:
facebook.com/szentendreesvideke/
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Kedves Szentendre és Vidéke Szerkesztősége
és Kiadója!

Dr. Madarász Lajos vagyok, Szentendrén születtem 1927-ben. 1995-től nyugdíjba menetelemig mint állatorvos dolgoztam a városban.
Utána a sors messze vitt minket, egészen Debrecenig, ahol most Balázs ﬁam és családja közelében lakunk feleségemmel.
Sokat gondolunk a Szentendrén eltöltött szép
időkre, és nagy segítségünkre van, hogy a számunkra elküldött lapokban olvashatunk régi
barátaink, ismerőseink szerepléseiről, kitüntetéseiről, a város fejlődéséről és az ott történtekről. Ezúttal mondunk érte köszönetet, és
további jó munkát kívánunk a szerkesztőbizottságnak.
Dr. Madarász Lajos és felesége, Éva
4028 Debrecen, Korponai u. 6.

Kedves Lajos bácsi és Éva néni!

Köszönjük a köszönő sorokat. A bizalmas
megszólítást az indokolja, hogy jól ismerjük
egymást, hiszen évekig szinte szomszédok
voltunk, az Otelló, majd később a Mathiász
utca, ahova költöztek, igazán nincs messze a
Csabagyöngye utcától. Évekig nem hallottunk
Önökről semmit, úgyhogy nagyon megörültem,
amikor a közelmúltban Éva néni felhívott, hogy
„megsúgja”: régi barátnője, a Kanonok utcai
gyógyszertár vezetője, Metyke Zsóﬁa szakmai
életműdíjat kapott. Azóta küldjük az újságokat
Debrecenbe nagy szeretettel, mert tudjuk, hogy
várják és nagyon örülnek neki.
Minden jót kívánunk a hamarosan 90. születésnapját ünneplő Lajos bácsinak, és a betegsége
ellenére is mindig élénk és életvidám Éva néninek.
A szerkesztőbizottság nevében
Németh Erika

árvácska rajzpályázat 2016.

Szentendre város általános iskoláinak I–VIII. osztályos
tanulói részére az Állatok világnapja alkalmából a
Szentendrei Állatvédő Egyesület „Felelősségem a környező világért – Barátaink az állatok!” címmel rajzpályázatot hirdet a 6–15 éves korosztálynak.
Téma: a rajzban minden résztvevő ábrázolhatja kedvenc állatát, bármely állattal kapcsolatos nyári élményét, hogyan gondoskodik egy bajba jutott állatról, egy
állat tartásának méltányos körülményeit, egy állatmenhelyi látogatását stb.

Formátum: résztvevőnként 1 db, max. A4-es méretű,
bármilyen technikával készült rajz
Benyújtható: szeptember 16. péntekig
Benyújtás helye: PMK Gyermekkönyvtár (Pátriárka u.
7.) vagy jpeg formátumban a következő email
címre:horvatria@gmail.com (A rajzok hátoldalára kérjük írják fel a tanuló nevét, iskoláját, osztályát és a
rajztanár nevét.)

Zsűrizés: a beérkezett rajzokat 2 életkori kategóriában
értékeljük: 6–10 és 11–15 éves korig. Mindkét kategória első 10 rajza névre szóló oklevelet kap, és felkerül a
www.arvacska.hu honlapra és fb-oldalunkra. Mindkét
kategória első 3 helyezettje oklevelet és tárgyi ajándékot kap. Rajzaik kiállításra kerülnek az Állatok világnapja szentendrei rendezvényén, október 2-án, egyúttal
megjelennek honlapunkon és fb-oldalunkon is.
Eredményhirdetés: az Állatok világnapja nyilvános ünnepségen, október 2-án vasárnap, az ÁRVÁCSKA Állatmenhelyen
ÁRVÁCSKA Állatvédő Egyesület
www.arvacska.hu

közérdekű

mentők 104 +36 26 310 424, +36 26 319 941
tűzoltóság 105
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem):
+36 26 500 017, +36 26 500 018

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

polgárőrség
Alelnök: Tirpák László +36 30 230 6821

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
este 9 órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 1., 500-248
Kedd Szent Endre Gyógyszertár, Kanonok u. 4., 310868
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 út 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:
Szeptember 18.
Kálvária Gyógyszertár
Kálvária utca 33. Tel.:787-796
Szeptember 25.
Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk utca 11. Tel.:505-779
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

park, közlekedési csomópont
és művészeti helyszín
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meGÚjult Szentendre eGyiK fontoS tere

Megújult Szentendre egyik fontos közterülete,
a posta előtti tér, mely az ide érkezők számára
a város egyik kapuja, az itt lakóknak pedig fontos csomópont. A tér, amellett, hogy zöldterületként megújult, új szerkezetet is kapott:
művészeti bemutatók számára alkalmas helyszínné vált, ezzel máris teret adva a nyár
végén indult nagyszabású művészeti projekt,
az Art Capital egyik első szabadtéri kiállításának.

felújítás két ütemben

A park két ütemben újul meg teljesen: az idei,
első ütem legfontosabb elemei a felszín alatti
fejlesztések az automata öntözőrendszerrel
és a világítás elektromos hálózatával, valamint az új, művészeti célokra is alkalmas térszerkezet kialakítása. Jövőre a posta előtti
terület burkolatcseréjével, az utcabútor- és növénytelepítés befejezésével lesz teljes a térrekonstrukció.
A megvalósítás 2016 júniusában kezdődött a
felszín alatti munkákkal és a felszíni beruházás alapozásával, hogy az új burkolatokat később már ne kelljen megbontani. A kevésbé
látványos, de annál fontosabb felszín alatti
rész tartalmazza az öntözőrendszert és az
elektromos fejlesztéseket.
A felszíni munkálatok része a régi burkolat
bontása, az új járda kialakítása, a kandeláberek telepítése, a földprizmák építése, a dísz-

növényzet kiültetése, néhány bútor kihelyezése és az új fű telepítése. Az elmúlt időszakban a téren több mint 2000 növényt ültettek
el. Tekintettel arra, hogy a tér időszakosan változó street art/public art alkotások helyszíne
lesz, fontos volt kijelölni és kialakítani a műalkotások helyét, vigyázva a felszín alatti csövekre és vezetékekre.
A felújítás a második ütemmel 2017 tavaszán
folytatódik. Ekkorra tervezi az önkormányzat a
még hátralévő bontási munkálatok befejezését,
a posta épülete előtti sáv rendezését, további
kültéri bútorok telepítését, a növénytelepítések
folytatását és a szegélyek kialakítását.

időszakos kiállítás

A Ferenczy Múzeumi Centrum és Szentendre
Város önkormányzata által kiírt A művészet
ideje – és helye című pályázat eredményeképpen, az Art Capital részeként a posta előtti
téren tartották augusztus végén két public art
projekt ünnepélyes bemutatását. Diénes Attila: Véletlen találkozás című szoborkompozíciója és a Gruppo Tökmag: Obeliszk című
szoborprojektje nem végleges elhelyezést kapott itt, hanem időszakosan tekinthető meg a
téren. Ez a hely a több évtizedes eredeti tervek
szerint is időszakos, mindig megújuló kiállításoknak adott volna helyet. Ehhez a koncepcióhoz tért most vissza a város, és ennek első
megnyilvánulása a jelenleg látható kiállítás.
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elkezdődik a belvárosi
csapadékvíz projekt

Szentendre történelmi belvárosában egy átlagosan 40 évvel ezelőtt kiépített egyesített
rendszerű csatornarendszer üzemel, mely
mind a szennyvizek, mind a csapadékvizek
szállítását végzi. Szinte minden évben többször problémaként jelentkezik a szennyvízzel
kevert csapadékvíz felszínre jutása, kiöntése
a nagyobb esőzések idején. Szakemberek bevonásával több tanulmányterv készült a probléma megoldására, és éveken keresztül
folytak az egyeztetések. A tavalyi év folyamán
a csatornarendszer kitakarítása és átmosatása megtörtént, és az üzemeltető DMRV Zrt.vel közösen sikerült megállapodni.

Szentendre belváros vujicsics tér - lázár cár
tér környéki területén jelentkező elöntések
megakadályozására a meglévő egyesített
rendszerű csatornahálózat részleges átépítése, valamint a lázár cár téren új csapadékcsatorna építése a tervek és engedélyek
birtokában megkezdődik.
Az építkezés alatt a folyamatos közlekedés és
a boltok megközelíthetősége biztosított.
önkormányzati beruházásban:

Csapadékcsatorna

1. A Lázár cár tér meglévő kis átmérőjű egyesített csatornája helyett a mobil gát mentett
(város felőli) oldalán létesített szivárgóvíz-átemelőbe való csatlakozással új D500 csapadékcsatorna kerül kivitelezésre.
2. A meglévő átemelőt alkalmassá tesszük a
bevezetett csapadékvíz-mennyiség Dunába
emelésére.
az építkezés kezdete 2016. szeptember 23.
Az építkezés várhatóan 2016. november 30án fejeződik be.

A DMRV Zrt beruházásában:

Fotó: Deim Balázs

egyesített csatornák részleges
átépítése

1. Új egyesített csatorna kerül kivitelezésre a
Szerb utca felől Halász utcai kivezetéssel
nagy átmérővel a Duna-korzón vezetett főgyűjtőbe történő csatlakozás megoldásával.
2. A Vujicsics tér és a Bogdányi út sarkán a
meglévő, kis átmérőjű Rév utcai csatlakozás
kiváltására a hegy felől érkező utcák és a Bogdányi út csatornájának rendezett vízelvezetést
biztosító új csomópont kerül kialakításra a felszíni vizek összegyűjtését biztosító keresztirányú rácsokkal együtt.
3. A Tinódy közön húzódó, duna-korzói főgyűjtőre csatlakozó meglévő csatornakivezetés
bővítésre kerül.
4. Az 1. pont alatti csatorna építésével összefüggésben szükséges közműkiváltások is
megtörténnek, pl.: a Szerb utca és a Vujicsics
tér között D90 vízvezeték és a Vujicsics tér és
Duna-korzó között elektromos földkábel.
A munkálatok részletes ütemterve a városi
honlapon olvasható: www.szentendre.hu
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Szünetel
a melegvízellátás
Tisztelt Fogyasztók!

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy
szeptember 12-16. között, a fűtőműben
leállást tartunk a TIGÁZ gázszolgáltatási
szünet és egyidejűleg a nyári karbantartási munkálatok miatt.
Ez idő alatt a melegvíz-szolgáltatás szünetel. Kérjük a lakosság szíves türelmét és
megértését!
n VSZ NZRT.

tiGáz karbantartás

A TIGÁZ karbantartási munkái miatt
szeptember 14-én 8:00 órától szeptember 16-án 16:00 óráig a gázszolgáltatás
korlátozottan lesz biztosítva, helyenként
szünetelhet. A szolgáltató kéri, hogy ha
a fogyasztók gázszünetet észlelnek, a
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továbbra is
a városi Szolgáltató számláz

Sürgősségi indítványként szavaztak a képviselők a szeptember 8-i testületi ülésen a nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és vagyonkezelő zrt. és a városi Szolgáltató nonproﬁt zrt. között megkötendő együttműködési megállapodásról, a bérszámlázási
szerződés megkötéséről.

A hulladékról szóló törvény április 1-jei módosítása alapján a közszolgáltatási díj beszedése
és a követeléskezelés egy koordinációs szervezet, az NHKV Zrt. feladatává vált, az önkormányzatoknál pedig a tényleges közfeladat végrehajtása maradt. Tekintettel arra, hogy az
NHKV Zrt. számlázási rendszere még nem valósult meg, javaslatot tett a számlák bérszámlázás útján történő kiállítására, és egyes díjbeszedési feladatok elvégzésére. Az együttműködési megállapodás határozott időre, 2017. március 1-ig szól, ezen időszak alatt a
számlákat a VSZN Zrt. az NHKV Zrt. nevében állítja ki.
a szentendrei lakosok most egyszerre kapják meg a 2016. áprilisi 1 havi, a május-júniusi
és a július-augusztusi és szeptember-októberi számlákat, melyek ﬁzetési határideje a
megszokottnál hosszabb lesz. A számlával kapcsolatos észrevételeket, panaszokat továbbra is a VSZN Zrt. ügyfélszolgálatán lehet intézni, ahol a VSZN Zrt. ügyfélszolgálatosai
intézkednek az NHKV Zrt. ügyeiben is.

erdei padok a patak mentén

gázmérőnél felszerelt főelzáró csapot,
valamint a készülékek elzáró csapjait
szíveskedjenek elzárni!
A gázszünettel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az éjjel-nappal hívható
06-80-300-300-as telefonszámon.
A gázszolgáltatás kimaradásáért a szolgáltató az ügyfelek szíves megértését
kéri, az üzembe helyezés gyors és szakszerű elvégzéséhez nyújtott segítséget
köszönik!

áramszünet

Az Elmű tájékoztatása az alábbi helyszíneken lesz áramszünet a városban. Az
áramszünet közintézményt nem érint, az
érintett fogyasztókat a szolgáltató közvetlenül kiértesíti.
Szentendre, Rózsa u. (HéV-átjárótól kifelé
a Ménes u. felé, Kőzúzó u., Ménes u., Mézelő u., Kőzúzó köz) szeptember 20.
08:00-15:00 óráig
Szentendre, Kőzúzó u., Rómaitemető u.
szeptember 20. 08:00-15:00 óráig
Szentedre, Honvéd u., Irányi D. u., Stromfeld u. (Irányi D.- Gyönygvirág u. között)
Gyönygvirág u. (Rózsa u.- Stromfeld u.
között), Levendula u., Muskátli u. szeptember 20. 08:00-15:00 óráig
Szentendre, Mathiász u. (Római sáncNagyváradi között), Nagyváradi u., Szatmári u., Othelló u., Muskotály u., Csabagyöngye u., Római sánc u., Kun u. és a
Pomázi u. között, Pomázi út a 18. számig,
Debreceni u. szeptember 20. 11:00-15:00
óráig

A VSz NZrt. munkatársai a napokban egy új és két felújított erdei padot helyeztek ki a Bükköspatak mentén: a Szegedi utcai játszótérrel szemben, a 11-es út közelében és a Mókus híd fölötti
részen. A belvárosi padokkal ellentétben ide a környezet hangulatához illő erdei padokat választottak, melyeket a város a Pilisi Parkerdő Zrt.-től vásárolt. A padok lakossági kérésre kerültek a kerékpárosok, sétáló idősek, kutyasétáltatók kedvelt helyszínére, az árnyas fák övezte
patak-partra. Reméljük, sokáig szépítik majd városunkat, óvjuk, vigyázzunk rájuk!

testületi hírek
2016 | szeptember 12.
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beszámoló a 2016. évi költségvetésről

A képviselő-testület elfogadta az idei költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
A kimutatás alapján a tervezett adóbevétel
52%-ban teljesült, a működési bevételek az
önkormányzatnál 47%-ban, az intézményekben átlagosan 40%-ban teljesültek, a kiadások
pedig az előirányzat 40%-ában.

módosították az SzmSz-t

A jelenleg hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzatot 2008-ban alkották meg, s azóta
számos alkalommal módosították. Most a
Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal
működésének átvizsgálását végző CMS Vezetési tanácsadó javaslatai alapján, a gyakorlati
tapasztalatokat is ﬁgyelembe véve dolgozták
ki az új szabályzatot, amely a korábbihoz képest átláthatóbb formában tartalmazza a rendelkezéseket. A módosítás érintette a testület
munkáját, az ülések összehívásának, a hozzászólásoknak, az interpellációknak és a kérdéseknek a rendjét, illetve a lakossággal való
kapcsolattartás (közmeghallgatás, lakossági
fórum, képviselői fogadóóra) szabályait. Eddig
önálló önkormányzati rendelet tartalmazta a
társadalmi egyeztetésre vonatkozó szabályokat, melyeket most az SZMSZ-ben rögzítettek.
A hivatal szervezeti felépítésében nem történt
módosítás.

városi kitüntető díjak

A képviselők módosították a városi kitüntető
díjak adományozásáról szóló rendeletet. A jelenlegi szabályozás szerint évente 1-1 díj adományozható (kivéve a Pedagógiai díjat,
melyből három). Tekin-tettel arra, hogy városunkban sok a kiemelkedő munkát folytató
személy, közösség, csoport, a képvi-selő-testület ezentúl kivételes esetben több díjat is
adományozhat ugyanazon díjból.

támogatás a ferenczy múzeumi
Centrumnak

VÁROS
lajdonosa, 50 millió Ft támogatást nyújtott az
Aquapalace Kft.-nek a VSZ Nzrt. felé fennálló
tartozásának kiﬁzetésére.

elektromos töltőállomás

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot
hirdetett elektromos töltőállomások létesítésére, melyre 15 ezer főnél nagyobb települések pályázhatnak. Városunk három töltőállomás létesítésére nyújt be támogatási kérelmet. A pályázathoz saját forrás szükséges,
melynek mértéke a tervezési folyamat során
válik ismertté, ezért annak költségét a 2017.
évi költségvetésbe tervezik be.
A töltőpontok egy része nemcsak autó, hanem
e-motor, busz töltésére is alkalmas lesz. A töltőpontokat önkormányzati ingatlanon, a város
frekventált pontjain szeretnék megvalósítani.
Eddig három lehetséges helyszín merült fel:
Bolgár utcai-, Paprikabíró utcai- és a HéV-állomásnál lévő parkoló.

eurovelo6-fejlesztés

Az önkormányzat a Kerékpáros Magyarország
Szövetség partnereként részt vesz az EuroVelo6 Pest megyei hálózatának fejlesztésére
kiírt pályázaton (városunkat a Dera patak –
Budakalász közötti szakasz érinti). Ennek keretében vállalja a pályázat útján létesülő építmények (mobil pihenőhely, információs tábla,
szervizpont, kerékpártároló) karbantartásifenntartási költségeit, melyek az ötéves fenntartási időszakot követően az önkormányzat
tulajdonába kerülnek. A pályázat eredményeként javul a kerékpárosoknak nyújtott szolgáltatások száma és minősége, növekszik a
város turisztikai vonzereje.

füzespark fejlesztése

A lakótelep a 70-es évek végén épült, így szükségessé vált környezetének fejlesztése. Az
önkormányzat a közösségi tervezés eredményeit felhasználva koncepciót dolgozott ki a
közeljövőben megvalósítható fejlesztésre. A
Füzespark utca felújításának 4. ütemét a
Füzes köztől a Nyár utcáig a rendelkezésre
álló 4 millió Ft erejéig valósítja meg. Kijelölnek
és felfestenek 112 parkolót, szemetes edényeket helyeznek ki, a Sas utcai patikánál tükröt
állítanak fel, padokat, asztalt helyeznek ki a lakótelep park részébe, szelektív hulladéktárolókat helyeznek el, illetve felújítják a
játszóteret. A Füzespark lakó-pihenő övezetté
alakításának lehetőségét műszaki szakértő
segítségével vizsgálják meg.

A képviselő-testület megszavazta, hogy 25
millió Ft-tal növelik a FMC támogatását a költségvetés általános tartaléka terhére. A Ferenczy Múzeumi Centrum 2016-ban új,
alacsonyabb költségvonzatú szerkezeti rendszer működtetését határozta el, melyet a létszám csökkentésével és az általa működtetett
tagintézmények leadásával kívánt elérni. Az
intézmény létszáma idén 145-ről 133-ra csökkent, viszont a múzeumi telephelyek fenntartóváltására csak 2017. elején kerül sor. Az
önkormányzat az intézménnyel közösen rendkívüli, vissza nem térítendő támogatásra pályázik a többlet önkormányzati ﬁnanszírozás
kompenzálására.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a
II. Rákóczi, az Izbégi iskola és gyermekorvosi
rendelő felújítására, melynek összköltségvetése 170 millió Ft, az önerő mértéke 7,8 millió
Ft, illetve a Dunaparti Művelődési Ház felújítására, funkcióbővítésére, melynek összköltségvetése 18,5 millió Ft, önrésze ötmillió Ft.

A V-8 uszoda idei hidegenergia-beruházása
előtt 50 millió Ft összegű tartozást halmozott
fel a VSZ NZrt. felé, melynek oka elsősorban
a magas költségű hidegenergia-szolgáltatás
volt. A kiﬁzetetlen számlák veszélyeztetik a
VSZ Nzrt. ﬁzetőképességét, ezért az önkormányzat, amely mindkét cég kizárólagos tu-

A képviselő-testület pályázatot írt ki a Gondozási Központ intézményvezetői feladatának
ellátására, mivel a jelenlegi vezető, Kecskésné
Sípos Andrea megbízatása jövő év februárban
lejár. Egyúttal döntöttek a pályázatok véleményezésére felállított szakmai bizottság tagjairól.

aquapalace Kft. támogatása

pályázatok

intézményvezetői pályázat

bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírta a
2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot, melyhez önkormányzatunk idén is csatlakozik. 2001-től
az önkormányzat minden évben részt vett az
ösztöndíjpályázatban, jelenleg 11 felsőoktatásban részt vevő hallgatót támogat havi 3600
Ft-tal, melyhez ugyanilyen összegű támogatást nyújt a pályázat kiírója is. A rendelkezésre
álló pénzügyi keret 400 ezer forint.

töoSz-tagság

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 2016.
december 31. napjával megszünteti az önkormányzat tagságát a Települési önkormányzatok Országos Szövetségében. Az önkormányzat már évek óta tagja az érdekképviseleti szervnek, a tagságból azonban érdemi
eredményeket nem érzékel, ezért szükségtelen kiadásnak tekinti az éves tagdíj kiﬁzetését, mely idén több mint 500 ezer Ft volt.

adóbevételek

A képviselők tájékoztatót hallgattak meg az
adóbevételek és adóhátralékok 2016. I. félévi
alakulásáról. Az összes adó- és adójellegű bevétel 1072 millió Ft volt, amely 2015. év azonos időszakához képest 73,1 millió forinttal
emelkedett. A növekmény a helyi iparűzési
adó (36 millió), az építményadó (31 millió Ft),
a magánszemélyek kommunális adója (6,1
millió Ft), telekadó (16,1 millió), idegenforgalmi adó (961 ezer Ft) bevételének növekedéséből adódik. Idén 2 millió Ft-tal kevesebb
gépjármű-adóbevétel érkezett, csökkent a
pótlékból és bírságból származó bevétel, illetve a talajterhelési díj mértéke.

1+1 pályázatok

Az 1+1 program keretében idén eddig a Barackos úti köz 111-es bejáró, a Mókus, a Deli
Antal, a Korona, a Zöld utca és a Stéger köz
nyert el önkormányzati támogatást, melynek
eredményeképpen 937 fm útvonal újult meg
20,8 millió Ft összértékben, 10,4 millió Ft önkormányzati hozzájárulással.
Ezúttal három újabb utcának (Mókus, Deli
Antal, Barackos úti köz) szavazott meg a testület összesen 3,5 millió Ft támogatást, egyúttal döntött arról is, hogy a pályázati időszakot
meghosszabbítja a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig.
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tájékoztató az egres utca út- és hídépítéséről
és a forgalomtechnikai változásokról
VÁROS

Tisztelt Szentendreiek!

tájékoztatjuk önöket, hogy sajnálatos módon a „Szentendre, egres
utca út- és hídépítési munkálatainak építés-kivitelezése” című közbeszerzési eljárásban a nyertes kivitelező elállt a szerződéskötéstől.
egy újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhet meg a
kivitelezés. amíg nem történik a területen munkavégzés, addig az új
forgalmi rend teljes mértékű életbe léptetése nem várható, csak kisebb változásokkal kell számolni, az alábbiak szerint.
Az Egres utcai óvoda megépítése kapcsán a városvezetés szükségesnek tartotta megvizsgálni azt, hogyan lehetne az esetleges forgalomnövekedésből származó problémákat megelőzni, kezelni. Ennek
kapcsán születtek olyan fogalmi elképzelések, tervek, amelyek a forgalom egyenletes eloszlatását tűzték ki célul. Augusztusban a tervezett változásokról tájékoztattuk a tisztelt Polgárokat. A Városfejlesztési
Bizottság szeptemberi határozata alapján rövidesen a következő forgalmi változások lépnek életbe.

• Szeptember közepétől várhatóan kétirányú lesz a Barackos út forgalma, a 11-es főút – Törökvölgyi út közötti szakaszán. (Ezáltal a Barackos út teljes szakszán kétirányú lesz a forgalom.) A Barackos útról
lefelé jövet a Cseresznyés útra való kanyarodást egy forgalomtechnikai
tükör fogja segíteni.
• A Jázmin utca és az Eper utca forgalmi rendje is megváltozik. A Jázmin utca az Eper utca felé, az Eper utca pedig a 11-es főút felé lesz
egyirányú.

Az Egres utcai hídépítés és a várható lezárás kapcsán kérték a környékbeli lakosok, hogy a gyalogosforgalom számára átmenetileg épüljön valamilyen átkelési lehetőség a Sztaravodai patak fölött. A város
vezetése a Csend utca gyalogosforgalmának összekapcsolására megépíttetett egy gyalogoshidat, amelyet augusztus közepétől már használnak is a környéken lakók.

XXX. évf. | 16. szám

Ugyancsak – a korábbi – az óvoda megnyitásával kapcsolatos forgalmi
elképzelések között szerepelt a Szélkerék utca egyirányúsítása a Nap
utcától a Sztaravodai híd felé. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a forgalom nem növekedett meg annyira a Szélkerék utca ezen szakaszán,
hogy azt a forgalombiztonság érdekében kifelé egyírányúsítani kellene,
ezért a Szélkerék utca Nap utca – Sztaravodai út közötti szakaszán
megmarad a kétirányú forgalmi rend. Ez a forgalmi rend várhatóan kedvező lesz az Egres utcai híd lezárásakor is.

Régóta szükséges a Törökvölgyi úttól az Egres utca – Nap utca – Szélkerék utca forgalmának rendezése. Az utak keresztmetszete nem megfelelő a kétirányú forgalom lebonyolítására és a gyalogosközlekedés
biztonságát sem szavatolja.
A biztonságos közlekedés érdekében várhatóan október elejétől – az
óra járásával ellentétes irányban – egyirányúsításra kerül a forgalom
az Egres utca Törökvölgyi úti torkolatától az Egres utca – Nap utca –
Szélkerék utca „háromszögben”. A forgalmi rend módosítása várhatóan olyan régi problémákra hoz majd megoldást a fenti utcákban, mint
a gyalogosközlekedés biztonsága, a kellő forgalmi sávszélesség biztosítása, illetve az ingatlanok előtti megállás.
BüKKöS-PART VÁLTOZÁS:

Módosulni fog a Bükkös-part bal oldalán a forgalmi rend a Szegedi úti
játszótér és a Virág utca között. A sétányos, pihenőövezeti jelleg hangsúlyozásával, az átmenő forgalom szabályozása érdekében a lakók kérésére a Bükkös-part a Virág utcánál lezárásra kerül a gépjárműforgalom elől. A lakók a Szegedi úti játszótér felől közelíthetik meg az
ingatlanjaikat. A gyalogos és kerékpáros forgalom továbbra is biztosítva lesz ezen a szakaszon. A forgalmi változás a patakparton lévő
kávézó megközelítését nem érinti.

Született tanár
2016 | szeptember 12.
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Czuprák ottóné, vagy ahogy a gyerekek nevezik, márti néni az alföldről jött városunkba, de nagyon rövid idő alatt meghatározó személyiségévé vált a templomdombi általános iskolának, hiszen a
körzetesítés után újjáalakult intézmény első tagjai közé tartozott. az
idén nyugdíjba vonuló pedagógus munkája elismeréseként pedagógiai
Szakszolgálati emlékérem kitüntetést vehetett át nemzeti ünnepünkön.

a következő évben viszont már igazgató-helyettes lett…
Beregnyei Ibolya igazgató két évvel megérkezésem után kért meg,
hogy legyek a helyettese. Előtte egy négytagú nevelői tanács irányította
az intézményt. Az iskola arculatát ebben az időben alakítottuk ki, beleértve a pedagógia programot, a különféle szabályzatokat. Nem volt
vezetői tapasztalatom, ezért elvégeztem közoktatási vezető szakot a
Műszaki Egyetemen.
Hogyan fért össze ez a munka a tanítással?
Nehezen, ezért 2004-ben, amikor iskolaotthonos lett az alsó tagozat,
váltottam: lemondtam az igazgató-helyettesi beosztásról, és újra tanító
lettem.

régóta ismerjük egymást tanár-szülő kapcsolatból, és számomra hihetetlen, hogy a most 32 éves ﬁam osztálytársait név szerint fel tudja
sorolni, még a csínytevéseiket sem felejtette el. mint meséli, még
mindig kap üzeneteket, jókívánságokat régi tanítványaitól. mi a titka?
Meg kell találni a mindenkiben fellelhető jót, azt, ami szerethető benne
– ez a titok. Számomra mindig is fontos volt Bolyai János útmutatása:
„Az igazat érteni, a szépet érezni, a jót gyakorolni kell”. Ha megtaláljuk
a szívükhöz vezető utat, nyert ügyünk van. Híve vagyok az olyan oktatási-nevelési rendszernek, amely több szabadidőt hagy, nagyobb mozgásteret enged a gyerekeknek. A későbbiekben, a felső tagozatban ez
megtérül. Ha láttuk, hogy elfáradtak, abbahagytuk a tanulást, inkább
játszottunk egy kicsit, s utána rövidebb idő alatt tanulták meg a tananyagot. Sok időt fordítok a gyengébbek felzárkóztatására, erre ugyanolyan büszke vagyok, mint a tehetséggondozásra. A tanulmányi
versenyeken nagyon jó eredménnyel szerepeltünk: volt diákunk, aki az
első tizenkettő között végzett az országos Zrínyi-versenyeken, a megyei Bolyai matematika és természettudományi versenyeken pedig
többször az első öt között végeztek.

milyen tanítási módszereket részesített előnyben?
Az egyik nagyon bevált módszerünk, amit mindig szívesen alkalmaztam, a csoportmunka. Bár a megszervezése időt és energiát igényel,
nagyon megtérül az eredményekben. A gyerekek szintjüknek megfelelő
feladatot kapnak, így a gyengébbeknek is van sikerélményük. A kooperatív tanulási technika alkalmazásában pedig a gyerekek az együttdolgozás során jobban megismerik egymást, olyan oldalukról is, amit
egyébként nem tapasztalnának meg. A módszer eredménye a 3-4. osztályban csúcsosodik ki, ekkor már nincs probléma a gyerekek között
egymás elfogadásával sem.
A másik nagyon bevált módszerünk a projektmunka, amikor a gyerekek
együtt készülnek fel egy-egy feladatra. Ehhez átszervezzük a rendelkezésre álló időt, a 45 perc akár másfél óra vagy több is lehet. Napokon
keresztül egy témával foglalkoznak, kutatómunkát végeznek, és utána
bemutatják egymásnak. Ezt kifejezetten élvezik.
nem lehet könnyű harminc gyerek ﬁgyelmét lekötni…
Soha nem voltak fegyelmezési problémáim, mindig tudtam csendben
és nyugalomban tanítani. Sokszor nagyon nehéz következetesnek maradni, előfordul, hogy a pillanatnyi helyzetben jobban járnánk, ha engednénk. De akkor elveszítjük a hitelünket, és egy pedagógus ezt nem
engedheti meg magának. Meg kell szereznünk a pedagógusi tekintélyt,
ami nem is olyan könnyű. A gyerekek szeretik a határokat feszegetni,
de ha rájönnek, hogy mi az, amit már nem lehet átlépni, akkor abba belenyugodnak.

Fotó: Paraszkay György

Kiskunhalason született, Kiskőrösön élt, Kalocsán dolgozott. Hogyan
került városunkba?
1991-ben helyezték ide férjemet, aki hivatásos katona. Kalocsán alsósokat tanítottam, német nemzetiségi tanítói diplomával. Amikor Szentendrére jöttem, itt is németet tanítottam és napközis tanító voltam.

a tantestület, az iskola meghatározó egyénisége volt Kelemen Éva,
aki már nincs köztünk…
Amikor újra elkezdtem tanítani az alsóban, éva sokat segített abban,
hogy újra beilleszkedjek. Nagy szerepe volt Csikász Ritával együtt az
alsó tagozatosok szöveges értékelési rendszerének kidolgozásában.
Hiányát még most is érezzük, nagy űrt hagyott maga után. Fegyelmezési-tanítási módszere sokunk számára követendő példa.

az iskolában töltött 25 év folyamán milyen változások történtek?
Az újjáalakuláskor szerb és német nemzetiségi nyelvoktatás volt, később a németet idegen nyelvként oktattuk. A másik nagy változás az
iskolaotthonos rendszer bevezetése volt. Az iskolának három kiemelt
területe van: a környezeti nevelés, az idegennyelv oktatás és a manuális készségfejlesztés. Ezt a vonalat követtük, ezek az erősségeink
még ma is.

a templomdombi máig töretlen népszerűsége azt jelzi, hogy ez a
program elnyerte a szülők tetszését.
Az iskola arculata mellett fontos tényező még a kis létszám, a családias jelleg. A gyerekeknek biztonságot ad az olyan környezet, ahol mindenki ismer mindenkit, a felsős tanár például az összes elsőst. Jó az
intézmény megközelíthetősége is, a nagyobb gyerekek már egyedül
tudnak különórákra menni. A pedagógusok felkészültek, szinte mindegyiküknek több szakja is van. Számunkra a legnagyszerűbb visszajelzés, hogy a volt diákjaink idehozzák a gyerekeiket, ugyanis már
felnőtt egy generáció. Az iskola légköre, a színvonala nem változott.

beregnyei ibolya tavaly ment nyugdíjba, ön idén. egyre kevesebb a
régi kolléga. vajon ez sem okoz törést az iskola életében?
Az új igazgató, Tenkesné Halász Enikő „saját nevelésünk”, nálunk volt
pedagógus, elkötelezett az iskola mellett. Régóta készült erre a feladatra, s a tantestület egésze támogatja őt. Benne látjuk annak a szellemiségnek a folytatását, amit elkezdtünk.

friss nyugdíjasként hogyan tekint vissza az elmúlt évtizedekre?
Mindig tanár akartam lenni, mert nagyon szeretem a gyerekeket. Mindegyik korosztályt, az alsósokat és a kamaszokat is. Fontos, hogy a gyerek érezze, hogy szeretik. Ha ezt érzi, akkor mindent megtesz annak
érdekében, hogy megfeleljen a tanárnak. Minden gyerek más, arra kell
rájönni, mivel tudunk úgy hatni rá, hogy a maximumot hozzuk ki belőle.
Marlo Morgan szavai fontosak számomra: „Mindenki láthatatlan
drágakövet rejt magában, akármilyennek született, ezt csiszolni, formálni kell”.

nem nehéz az elszakadás az iskolától?
Büszkén mondhatom, hogy idén átvehettem az iskola örökös tagjává
választó oklevelet, tehát nem szakadtam el teljesen. Négy unokám van,
októberre várjuk az ötödiket. Nagyszülőként szeretnék többet segíteni
az unokák nevelésében. Egyik lányom itt él a városban, a másik Németországban, remélem, most már velük is több időt tudok majd eltölteni.
n NéMETH ERIKA
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elkezdődött a 2016/17-es tanév!
VÁROS

XXX. évf. | 16. szám

az idei tanévkezdés kapcsán az igazgatók számoltak be lapunknak az intézményükben történt változásokról, felújításokról.
a móricz zsigmond Gimnázium
tavaly ünnepelte 60. évfordulóját. összegeztük mindazokat a hagyományokat és értékeket, amelyek az elmúlt évtizedek alatt
kialakultak. A 2016-17-es tanév feladata már
az lesz, hogy a jövő felé tekintsünk, az értékeket megtartva változtassunk, hogy minden tekintetben megfelelhessünk a 21. század
kihívásainak. Ennek érdekében dolgozunk a
jövő tanév képzési rendszerének változtatásán, a felvételi és képzési rendszerünk megújításán. Az alapvető változásokat is
eredményező terveinkkel részletesen az október végétől kezdődő felvételi időszakban ismerkedhetnek meg.
A mostani tanévben 125 kilencedikes tanuló
kezdte meg tanulmányát a három 4 évfolyamos és az egy 5 évfolyamos osztályunkban.
Ők már augusztus végén, a gólyanap során játékos formában megismerhették osztálytársaikat, osztályfőnöküket és az iskolát.
A nyár során részben szülői támogatásból,
részben a fenntartónak köszönhetően az öveges-labor természettudományos tantermeinek színvonalát szem előtt tartva, az erősen
elhasználódott ﬁzika előadóterem újult meg:
teljes festésre, burkolat- és bútorzatcserére
került sor. A Móricz Gála szülői támogatásából pedig az iskola egyik épületszárnyának közösségi tereit újítottuk meg, alakítottuk át és
tettük a diákok számára vonzóbbá.
Az iskolában persze nem csak nyáron folynak
modernizáló munkálatok. Az elmúlt tanévben
öt osztályteremben világításkorszerűsítés,
táblacsere, festés valósult meg alapítványi támogatásból és szülői adományokból. Az iskolaudvaron futópályát és távolugró gödröt is
kialakítottunk. Ezúton is köszönjük a sok segítséget és támogatást!
A tavalyi tanévhez képest a tantestületben
nem történt nagymértékű változás. Egy tartósan távol lévő kolléga tért vissza, és két új matematika szakos kolléga érkezett, két távozó
tanárunk helyére. Az óraadó tanárok körében
történtek még kisebb változások.
A tantermek, az infrastruktúra megújítása az
új tanévben is fontos feladat lesz. A pedagógiai munkánk, a jövő évi terveink és azok megvalósítása azonban azt fogja bizonyítani, hogy
a modern iskolát a pedagógiai innováció teszi
teljessé.
n KEREZSI CSABA IGAZGATó

a Szentendrei református Gimnáziumban
a tanév előkészítése a szokásos rendben zajlott. A tanári kar, mint eddig minden évben,
most is csendes nappal készült a kezdésre.
Idei tanévünk vezérigéje, amelynek tükrében
munkálkodni fogunk „Újuljatok meg lelketekben és elmétekben” (Efézus 4:23). A szokásos
festésen kívül, amelynek nagy részét a tanulók végezték el, nem volt nagy átalakítás a
nyáron. Idei tanévtől intézményi lelkész dolgozik az iskolában, dr. Harmathy Andrásné. Most
is két új osztályt indítottunk az ötödik évfolyamon 34-34 fővel. A tankönyvek nagy része
rendben megérkezett, és időben kiosztásra
került. Reménykedve várjuk a többi megérkezését.

Az osztályok a tanévet kirándulással kezdik,
amelyről az iskola honlapján (www.szrg.hu)
lehet majd a beszámolókat olvasni. A két ötödik osztályunk pedig a Tahi Sion-hegye Református Konferencia-központban Gólyatáborban vesz részt osztályfőnökeik és volt diákok
irányításával. Isten gazdag áldását kérjük az
elkövetkező tanévre.

n FöLDI JÁNOS IGAZGATó

a ferences Gimnáziumban
az augusztus 31-én dr. Székely János püspök
atya által celebrált Veni Sancte szentmisével
kezdődött a 2016-17-es tanév. A nyár folyamán alaposan megszépült és tovább korszerűsödött a gimnázium, a folyamatos fejlesztések keretében 2016-ra KEOP pályázatoknak
köszönhetően energetikai fejlesztés történt a
már meglévő épületszárnyak homlokzatának
és tetőszerkezetének szigetelése terén, megtörtént a nyílászárók cseréje, valamint napelemparkkal és új kazánházzal bővült az
intézmény infrastruktúrája.

Minden csoportban tartalmát tekintve azonos
a tananyag, minden tanuló megtanulja a továbbhaladáshoz és továbbtanuláshoz szükséges tananyagot. Eltérés a feladatok minőségében, nehézségi szintjében, valamint a
szemlélet és a képességfejlesztés terén van.
Hasonlóképpen jártunk el a nyelvoktatásban.
A felsőbb évfolyamoknál nívócsoportokat
hoztunk létre, hogy mindenki a neki megfelelő
szinten tanulhassa a nyelvet. Ehhez további
nyelvi termeket hoztunk létre.
Tovább bővítettük a fakultatív tantárgyak
rendszerét: ettől a tanévtől kezdve 11. és 12.
évfolyamos diákjaink is heti hat-hat órában tanulhatják szabadon választott tárgyaikat. Így
több lehetőségük van felkészülni az emelt
szintű érettségire.
A mindennapos testnevelés keretében diákjaink sokféle sportág közül választhatnak: röplabda, kosárlabda, futball, íjászat, falmászás.
örömmel mondhatjuk el, hogy az utóbbi évek
fejlesztésének köszönhetően ezeknek a tevékenységeknek méltó helyszíneken tudunk helyet biztosítani, van tornacsarnok, konditerem,
műfüves focipálya, mászófal, íjászlőtér.
Aki szeretné az iskolát közelebbről is megismerni, november 12-én, szombaton tartunk
nyílt napot, amelyre szeretettel várjuk az
érdeklődő 6., 8. osztályos tanulókat és szüleiket.

n P. FRéSZ ATTILA TIMóTEUS IGAZGATó

A nyár folyamán iskolánk újabb szárnnyal bővült, melyhez a régi szárnyakból új kijárat és
út vezet. Az átalakított Emmausz épületben
kapott helyet az új biológia szaktanterem, informatikaterem és rajzterem. Ezek felszerelése is a kor követelményeinek megfelelő:
nagy teljesítményű számítógép, „okos” tábla.
Szükség volt rá, mert az iskola létszáma a
hozzánk jelentkezők nagy érdeklődése miatt
megnövekedett.
Pedagógiai struktúránkban is van változás:
hetedik osztálytól – felmenő rendszerben –
képesség szerinti csoportbontásban tanítjuk
a matematikát. Ezt a szervezési formát elsősorban azért választottuk, mert vannak diákok, akiknek több időre van szükségük a
megértéshez, az alaposabb begyakorláshoz,
míg mások képesek nehezebb feladatok megoldására is.

a ii. rákóczi ferenc általános iskola és Gimnáziumban
az idei tanévet évfolyamonként két osztállyal
kezdjük, kivétel ez alól az ötödik évfolyam,
ahol három osztályunk van. A korábbi évekhez
hasonlóan az általános iskolai évfolyamainkon egyik osztályunk testnevelés tagozatos,
gimnáziumunkban pedig az általános képzés
mellett angol és matematika tagozat csoportjaink vannak. A diáklétszám kb. 30 fővel növekedett az előző tanévhez képest, mivel
egyre többen választják az általános iskolai
képzés mellett a gimnáziumunkat is gyermekük számára. Szinte minden évfolyamon a
befogadóképességünk határán állunk.
A nyár folyamán működtető önkormányzatunknak köszönhetően a szokásos éves tisztasági meszeléseken kívül első emeletünk
burkolatcseréje is megtörtént. Két osztályteremben linóleumcsere zajlott. Így megint egy
kis lépést tudtunk tenni iskolánk szépítésének
útján.

2016 | szeptember 12.
A nyár folyamán fenntartóként a váci tankerület irányítása alá kerültünk, mely januártól tankerületi központtá válik. Segítségükkel ettől
az évtől kezdve főállású iskolapszichológus
segíti majd iskolánkban a nevelő-oktató
munkát.
A nevelőtestületbe három új kolléga érkezett,
közülük kettő nyugdíjba vonuló kolléga helyére.
Diákjainkat a tankönyveik már itt várják az iskolában, ezeket az első tanítási napon minden
diák megkapta.
összességében minden készen áll az új tanév
kezdéséhez. Kollégáimmal együtt már nagyon
várjuk, hogy újra megteljen gyerekzsivajjal az
iskola!

valódi segítség az iskolakezdéshez
VÁROS

A Szentendre Barátai Egyesület megmozgatta a várost Tanszer Adományozási Akciójával. A
Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál keretében megrendezett „Kóstoljon bele Szentendrébe”
elnevezésű programjuk óriási sikert aratott. A helyi kulináris hagyományok felelevenítése, a
családias vendéglátás és a kellemes, baráti hangulat nagyon fontos jótékonysági célt is szolgált: a résztvevők 200, 500 és 1000 forintos adományokkal támogathatták tanszercsomagok
megvásárlását, mellyel a Szentendre Barátai Egyesület a sokgyermekes családokat kívánta segíteni az iskolakezdés alkalmából. A Városi Vendégház bejáratánál elhelyezett tanszergyűjtő
dobozokban összesen 100 000 forint gyűlt össze. A Szentendre Barátai Egyesület az akció befejezését követően, de még a tanévkezdés előtti napokban átadta a tanszeradományt a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete elnökének, Osoha Lászlónak és az egyesület egyik
képviselőjének.

n MOLNÁRNé RESKOVITS ZSUZSANNA IGAZGATó

a templomdombi általános iskolában
a leendő első és negyedik osztály termét felújítottuk. Minden osztályterem készen áll a
gyerekek fogadására. Idén rekordszámú, 235
gyermek kezdi meg tanulmányait iskolánkban,
új osztály nem indul. A tankönyvek a gyerekek
rendelkezésére állnak. Dr. Czuprák Ottóné,
Márti néni nyugdíjba ment, helyette Mamuzsitsné Vitáris Adrienn lesz az új tanító nénink. örömmel vettük, hogy szeptembertől
iskolapszichológus és pedagógiai asszisztens is segíti a munkánkat. Sok színes projekttel készülünk a tanévre, gyermekeink idén
sem fognak unatkozni.
n TENKESNé ENIKŐ IGAZGATó

az agy tanoda magyar- angol Két tanítási
nyelvű általános iskolában
idén is látványos felújítási munkálatok történtek. Az előző évek mosdó és udvar modernizálása után idén az elsősök tantermét
újítottuk fel, bővítettük meg, amit az egyre bővülő létszám tett szükségessé. Megújult az
udvari kijárónk, néhány helyen kicserélték a
nyílászárókat. Minden tanteremben felszerelésre került projektor, vászon, hangfal, amivel
a digitális oktatás színvonalát szeretnénk
még magasabb szintre emelni. A nyár végén
hiánytalanul megérkeztek a tankönyvek.
Büszkén mondhatjuk el, hogy a tantestületből
senki nem távozott, pedagógusaink létszámát
másfél álláshellyel bővítettük. Diákjaink
száma a tavalyi 104-ről, 114 főre emelkedett,
ami a három évvel ezelőtti létszámhoz képest
35%-os emelkedést jelent.
n KOVÁCSNé SZOMOLÁNyI ERIKA IGAZGATó

zakarágnes
a tahitótfalui iskola
igazgatója

Az Izbégi Általános Iskola magyar-történelem szakos tanára, Zakar Ágnes sikerrel pályázott a Tahitótfalui Pollack
Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető pozíciójára, így az idei tanévtől öt éven
keresztül, 2021-ig ő irányítja a szigeti iskolát.

Az összegyűlt adományok és az érdeklődők nagy száma újra bizonyította, hogy Szentendrén
erős a közösség, a tenni, segíteni akarás. A szervezők az akció sikerén felbuzdulva jövőre több
helyszínen, szélesebb körben tervezik meghirdetni a jótékonysági tanszergyűjtést, hiszen az
egyesület számára fontos a szentendrei családok támogatása. Szentendrén van miért dolgozni, és ahogyan Benes Edvárd, az Egyesület elnöke és a tanszergyűjtés főszervezője elmondta: „Hálásan köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel, adományaikkal támogatták
kezdeményezésünket. öröm érezni, tapasztalni, hogy sokunk számára Szentendre nem csupán
a lakóhelyünk, hanem a múltunk, a jelenünk és a jövőnk is, és sokan érezzük azt, hogy a közösségünkért tenni jó”.

a legkisebbeket is
várja a könyvtár

a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál
keretében adták a pest megyei Könyvtárban
újonnan kialakított baba-mama sarkot és az
egészségügyi szobát. az átadó ünnepségen
részt vett verseghi-nagy miklós polgármester és Gyürk dorottya kulturális alpolgármester is.

A tavaly augusztusban kinevezett könyvtárigazgató, Werner Ákos azonnal keresni
kezdte a lehetőségeket, hogyan lehetne az olvasók számára még otthonosabbá és barátságosabbá tenni az intézményt. Az anyagi
lehetőségeket is ﬁgyelembe véve elsőként a
gyerekkönyvtárba vezető épületszárny felújítását határozta el. A korábban kihasználatlan,
kicsit elhanyagolt térben több új funkciót is
kialakítottak: baba-mama sarkot, a folyosón
kiállítóteret, a gyermekkönyvtár közvetlen bejáratánál pedig egy előszobát ruhatári szekrényekkel és a várakozást kényelmesebbé
tévő ülőgarnitúrával.
A Szabó Ágnes belsőépítész tervei alapján
készült Baba-mama sarokban óvodás korú
gyermekek játszhatnak, várakozhatnak idősebb testvérükre, szüleikre. A játékokkal ki-

egészített könyvtári környezetben a kisgyerekek otthonosan érezhetik magukat, ami megkönnyíti, természetessé teszi számukra a
későbbi könyvtárhasználatot.
A beruházás része volt még a ruhatár mögött
kialakított egészségügyi szoba, amely a pihenőfunkción kívül lehetőséget ad a kismamáknak gyermekük etetésére, tisztába tételére.
A megnyitó után a kis termet azonnal birtokba is vették a legkisebbek: Szél Marietta
tartott „Suttogó” címmel zenés-mondókás-játékos gyermekfoglalkozást, az ünnepi alkalomra való tekintettel Héjja Balázs, a könyvtár
munkatársa is csatlakozott a zenei kísérethez.
A könyvtár szeretettel és megújult környezetben várja már a legkisebbeket is a Pátriárka
utcában.
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tájékoztató
a népszavazásról
Tisztelt Választópolgárok!

Mint az önök előtt is ismert, Köztársasági Elnök
Úr 2016. október 2. napjára, vasárnapra tűzte ki
az országos népszavazás időpontját a következő
kérdésben: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
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 kezdeményezésben 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 terjeszszen 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 köve-
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tően 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 szerinti helyi választási irodában,
• levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodához címezve,
• online a www.valasztas.hu honlapon keresztül.
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 választási eljárásról szóló törvény értelmében
a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 2016. augusztus 15-ig tájékoztatta a választópolgárokat a szavazóköri névjegyzékbe
vételükről. Az a választópolgár, aki nem kapta
meg az értesítőt vagy azt elvesztette, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet.
A népszavazás kitűzésétől a névjegyzék 2016.
szeptember 30-i lezárásáig a szavazóköri névjegyzékek adatait a törvényben meghatározott
adatok kivételével bárki megtekintheti a helyi választási irodában.

A Szentendrén lakcímmel rendelkező választópolgárok a lakcímük szerinti szavazókör területén lévő, alábbi szavazóhelyiségben adhatják le
szavazataikat:
001. szavazókör:
Hold utcai tagóvoda, Hold utca 10.
002. szavazókör:
Védőnői Szolgálat, Duna korzó 18.
003. szavazókör:
Pannónia utcai óvoda, Pannónia u. 5.
004. szavazókör:
Szentendrei Járási Hivatal, Dózsa György út 8. (a
szavazókör korábbi címe megváltozott)
005. szavazókör:
Református óvoda, Vasúti villasor 15.
006. szavazókör:
Református óvoda, Vasúti villasor 15.
007. szavazókör:
Móricz Zsigmond Gimnázium, Kálvária út 16.
008. szavazókör:
Barcsay J. Általános Iskola, Kálvária út 18.
009. szavazókör:
Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
010. szavazókör:
Szivárvány tagóvoda, Kálvária út 22.
011. szavazókör:
Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
012. szavazókör:
Vasvári úti tagóvoda, Vasvári Pál u. 39.
013. szavazókör:
Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.

014. szavazókör:
Gondozási Központ, Sztaravodai u. 2.
015. szavazókör:
Izbégi Ált. Isk., Szentlászlói út 94. (A.ép.)
016. szavazókör:
Izbégi Általános Iskola, Mária u. 1. (C.ép.)
017. szavazókör:
Skanzen, Sztaravodai út 6886/2. hrsz.
018. szavazókör:
Skanzen, Sztaravodai út 6886/2. hrsz.
019. szavazókör:
Régi Művésztelep, Bogdányi út 51.
020. szavazókör:
Régi Művésztelep, Bogdányi út 51.

Kérjük, fokozottan ﬁgyeljenek arra, hogy az értesítőjükön feltüntetett szavazóhelyiséget keressék fel a népszavazás napján.

a szavazás menete:
A választópolgár a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét az értesítő tartalmazza.
Szavazatukat 2016. október 2. (vasárnap) reggel
6.00 órától este 19.00 óráig adhatják le.
A népszavazáson való részvétel feltétele a személyazonosságot és a lakcímet vagy személyi
azonosítót igazoló érvényes igazolványok megléte.
A népszavazáson személyazonosságát és a lakcímét vagy személyi azonosítóját a következő érvényes igazolványok bemutatásával tudja
igazolni.
Személyazonosságát
magyar személyazonosító igazolvánnyal
magyar útlevéllel
magyar vezetői engedéllyel
fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal
és
lakcímét
lakcímkártyával
fogvatartottak mozgóurnával való szavazáskor nyilvántartási adatlappal
vagy
személyi azonosítóját
lakcímkártyával
hatósági bizonyítvánnyal
személyazonosító jelről szóló igazolással

Lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők
nem szavazhatnak, ezért kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a népszavazáson történő
részvételük érdekében ellenőrizzék okmányaik
érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről. (Fontos,
hogy az egyes okmányok igénylése során kapott
átvételi elismervény – A4-es nyomtatott lap –
nem alkalmas a személyazonosság igazolására!)

a szavazat leadásának módja:
A választópolgár a szavazólap átvételét a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.
érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon feltett kérdésre, az „Igen” vagy a „Nem”
melletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal (pl. X vagy +) lehet.
Ezt követően a választópolgár a szavazólapot a
borítékba helyezheti és az urnába dobja.

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
n DR. GERENDÁS GÁBOR
JEGyZŐ, HVI VEZETŐ

Katonák Szentendréért is
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interjú bozó tibor dandártábornokkal,
a szentendrei altiszti akadémia parancsnokával

Szentendrén évente több száz tisztet avatnak az altiszti akadémián, de nemcsak
erről ismerjük önöket, hiszen egyre többször találkozhatunk városi rendezvényeken a katonákkal, legtöbbször a helyőrségi
zenekar fúvósegyüttesével. az utóbbi
években ez a nyitottság a mindennapok részévé vált.
Mi is a civil társadalom része vagyunk –
igaz, hogy speciális része –, és célunk,
hogy minél közelebb kerüljünk egymáshoz.
Ehhez nagyon jó „eszköz” a zene, a Magyar Honvédségben tíz katonazenekar működik, s mindegyikük magas színvonalon játszik.
A helyőrségi zenekar nemcsak az altiszti akadémiáé, hanem a városé
is. Ugyanígy Szentendre nemcsak a művészetek városa, hanem a turistáké is. Rendszeres térzene-sorozatunknak nagyon jó a visszhangja,
mind a turisták, mind a helyiek szeretik és várják a koncerteket.
A város ünnepségein rendszeresen fellép a zenekar Rixer Krisztián őrnagy karmester vezényletével, s mi örömmel teszünk eleget a meghívásoknak. A napokban adta át a város a Posta előtti, felújított teret,
térzenénkkel itt is igyekeztünk hozzájárulni az ünnepi hangulathoz.
Szeptember 18-án immár hatodik alkalommal rendezik meg városunkban a regionális Katonazenekari fesztivált.
Szentendrén négy katonazenekar gyönyörködteti majd a közönséget
a VI. Regionális Katonazenekari Fesztiválon. Az idén a szentendrei
helyőrségi zenekar mellett fellép a budapesti, a szolnoki és a kaposvári
zenekar is.

bár katonazenekarokról beszélünk, a repertoár nemcsak a hagyományos indulókból, „masírozós” darabokból áll össze…
Művészi értéket képvisel a zenéjük, a jazztől a ﬁlmzene-feldolgozásokon keresztül a nagy klasszikusokon át sokféle műfajt építenek be
előadásukba. A hazai katonazenekarok mindegyike különböző stílusirányzatot képvisel, a szentendrei katonazenekart például a közönség
azonosítja a bigband-del.

a honvédség nyitottsága a mindennapokban is megnyilvánul.
A városvezetéssel rendkívül jó kapcsolatban állunk. A laktanya falán kialakított reklámfelülettel a város kulturális eseményeire hívjuk fel a ﬁgyelmet. A Szentendrei Teátrum és Nyár hirdetése után most a Ferenczy
Múzeum Art Capital rendezvénysorozatának molinója látható itt.
A zene mellett a képzőművészet, a történelem is jelen van a laktanya
falai között. Egyik küldetésünk, hogy felkaroljuk a honvédség kötelékében dolgozó, amatőr művészeket, családtagjaikat, mindazokat, akik
kedvtelésből rajzolnak, festenek szabadidejükben. Minden nyáron
megrendezzük képzőművészeti alkotótáborunkat, s az itt született műveket kiállítjuk. Legutóbb a szentendrei Városházán nyílt a művekből
nagy sikerrel tárlat, illetve művelődési otthonunkban évente megrendezzük kiállításunkat.
Az idei tanévnyitót követően nyílt meg a Requiem 660 000 katonáért
című kiállításunk is, amely a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület gondozásában jött létre. Az első világháborús relikviákat és történeteket felvonultató tárlatot ajánljuk a város iskolai csoportjai számára. A szép
kiállítás nagy szakmai háttéranyaggal kiválóan beépíthető egy rendhagyó történelemóra keretébe.

az ifjúsági nevelés más formában is feladatuk…
A honvédség célja, hogy minden járásban legyen olyan laktanya, ahol
az ifjúság nevelésével is foglalkoznak. A mi akadémiánk egyik századának ez kiemelt feladata. Tavasszal alakítottuk meg, s már júliusban
egy huszonkét fős csapat a 14-18 éves korosztályból ezzel a századdal
töltött hat napot. Elsősorban a diákok ﬁzikai állóképességének fejlesztésével foglalkoztunk, s egyben jobban megismerték a katonaélet mindennapjait. Remélem, kedvet kaptak ahhoz, hogy ezt a hivatást
válasszák. Célunk, hogy a honvédelem, a haza védelme ne csak egy
szlogen legyen a ﬁatalok számára, hanem kézzelfogható valóság is. A
várossal való jó együttműködést példázza az is, hogy örömmel bizto-

VÁROS
sítjuk a laktanya sportobjektumát testnevelés érettségi lebonyolítására
a városi középiskoláknak.

jelenleg hány altisztet képeznek az akadémián?
Változó a képzéseken résztvevők száma, mert a rövidebb-hosszabb lélegzetű tanfolyamaink mellett iskolarendszerű képzéseink is vannak.
A tanfolyamok a háromnapostól egészen az öt hónapos képzésekig
szerteágazóak, az iskolarendszerű OKJ-s képzések pedig kétévesek.
Az itt végzettek a második év végén kapják meg az őrmesteri fokozatot. Az elmúlt években 2-3 ezer főnek adtunk különböző szintű bizonyítványt egy tanévben. Ezek szép számok, és magukért beszélnek. A
magyar honvédségen belül egyedülálló a szentendrei Altiszti Akadémia, hiszen mi vagyunk a tárca egyetlen oktatási és kiképzési intézménye.

megenged egy személyes kérdést is? mindig erre a pályára vágyott?
Igen. 1977-ben, 18 évesen, az érettségi után vonultam be katonának.
Nem gondolkodtam más hivatáson. A családban én vagyok az első,
nem katonacsaládból származom. édesanyám mai megfogalmazással
közszolgálati tevékenységet végzett: Csongrádon a helyi adócsoport
vezetője volt, édesapám – ő már sajnos nincs közöttünk – kereskedő.
1981-ben itt végeztem, ebben az alma materben, amikor még Kossuth
Lajos Katonai Főiskola volt. Az idősebb tisztek jelentős része itt végzett, s büszkék vagyunk „Kossuthos” múltunkra. Ma már a Ludovika
zászlóaljának keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzik
tanulmányaikat a tisztek.
visszakanyarodva beszélgetésünk elejére, milyen városi eseményen
lesznek még jelen a közeljövőben?
A katonazenekari fesztivál után, szeptember 22-én örömmel veszünk
részt a városban második alkalommal megrendezett Őrzők Napja eseményen a Duna-korzón. A hamarosan megrendezésre kerülő ifjúsági
fesztivált segítjük azzal, hogy a résztvevőknek szálláshelyet biztosítunk. Apró dolgok ezek, de célunk, hogy laktanyánk a város mindennapi
életévé váljon.
és ne felejtsük el a legfontosabbat: katasztrófahelyzetekben, árvíz idején mindig itt vagyunk, állandó készenlétünkkel biztosítjuk a szentendrei polgárok védelmét.
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20 kiállítás, 60 program, 90 alkotó

A szentendrei Art Capital programsorozat központi témája napjaink időtapasztalata. A kiállítások, performanszok, irodalmi estek, ﬁlmvetítések, beszélgetések kortárs képzőművészekkel ezt a témakört járják körül. Szirtes János performansza Chiharu Shiota Emlékeső című kiállítására rímelt az Art Capital megnyitóján, augusztus 27-én, a Fő téren.

A programsorozat megnyitóján Gulyás Gábor múzeumigazgató mondott beszédet,
közreműködött Borbély Mihály Kossuth-díjas szaxofonművész

Asztalos Zsolt kiállításának megnyitóján
a művész és Sturcz János művészettörténész

FeLugossy László Szövegek bárhol – Van aki ingyen pszichedelikus projektjét
efZámbó István képzőművész nyitotta mega Dalmát Szamár Bisztróban

Városvégi ﬁlmek – Szigethy Anna kiállításmegnyitója az Ámos Imre – Anna Margit Múzeumban
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Kiállításmegnyitó a Vajda Múzeum udvarán: Majdnem tárgyak – művek a kolozsvári
Ecsetgyár művészeitől

Köztünk marad – Fátyol Viola fotókiállítása a Ferenczy Múzeumban

Véletlen találkozás – Diénes Attila public art projektje a Főposta előtti téren

Utolsó ítélet – Anna Margit újragondolt kiállításán a hetvenes-nyolcvanas években
készült művei láthatók

Fotók: Deim Balázs
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Az Elvesztegetett idő – az Art Capital szeptember 3-án megnyílt központi tárlatán a hazai és nemzetközi kortárs képzőművészet kiemelkedő alkotóinak művei kerültek bemutatásra az erre az alkalomra átalakított MűvészetMalomban
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nyitott kapukkal várt mindenkit Szentendre – és el is jöttek! tömegeket vonzott városunkba a xi. Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál az
elmúlt hétvégén. Három napon át nonstop szólt a zene, nyitva álltak a házak, udvarok kapui, zajlottak a performanszok, a városi séták, a borés gasztronómiai bemutatók, irodalmi és színházi előadások, könyvbemutatók, gyerekprogramok, nyíltak a kiállítások.
Az idei évben újdonság volt a fesztiválon a Házak, udvarok, házigazdák Szentendrén sorozat. Gyürk Dorottya alpolgármester ötlete nyomán a
város lelkes lokálpatriótái egyedi programjaikkal gazdagították a műsort.

A Városi Vendégházban neves helyi művészek
ételfesték-performanszát láthattuk a házigazdák, a Lakástárlat Alapítvány tagjai meghívására. A merített papírra vörösbor-tintával
készült művek ugyanitt árverésre kerültek.

„Ragadd meg a pillanatot!” címmel izgalmas
dadaista irodalmi estet rendeztek Széchenyi
egykori vadászkastélyában, az este’r partners
belsőépítészeti bemutatóterem és Apáti Galéria kertjében.

Rendhagyó kiállítás nyílt a Palmetta Design
Galériában „Csizma az asztalon” címmel.
Helyi művészek kölcsönözték kedvenc lábbelijüket a kiállításhoz a hozzájuk fűződő frappáns történetekkel együtt.

Vietnam, a felszálló sárkány földje – képes
útibeszámoló a Városházán egy különleges
országról

Gubóprojekt: az Art6 Szalon udvarán nyílt
kiállítás Verebélyi Dia és Papp Ildikó játékos
installációiból.

A Péter-Pál Galériában ﬁatal textilművészek
nívós diplomamunkáiból nyílt tárlat.

A Borszínpadon fergeteges koncertet adott az Oti Voice Bass, a
Gyps’n’Rips, a BG 5, The Bits – Beatles Emlékzenekar, Jónás Vera, a
Besh’o’droM, a Coquette Jazz Band, a Hello Kids és a Volvox.

Az ElevenKert is teltházas volt, színpadra állt többek között a Kistehén, a Fantom Funk, az Esti Kornél, a Császári Pillanatművek, a Preszszó Tangó Libidó, a MOHA, a Manitou love, az 5 vagy sárkány.
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St. Martin a város egyik ritkán látható, varázslatos helyszínén, Ferenczy Károly festőművész műteremházának kertjében adott
koncertet Kanyó Erika meghívására.

„Egy falat Szentendre” címmel, eredeti helyi
ízek felvonultatásával, pompás gasztronómiai
különlegességekkel megrakott asztalokkal
várta Pelle Csilla a vendégeit.

„Kóstolom!” – szentendrei borászok, szentendrei kertekben. A Szeresd Szentendrét
Egyesület hétvégére szervezett öt sétájának
egyike.

Idén is nagyon sokan vettek részt a Rotary
Club Szentendre hagyományos kacsaúsztató
versenyén. A nevezési díjakat idén is jótékony
célra fordítják.

A Fő téren mindhárom napon színpadi, zenei
és táncprogramok, kreatív foglalkozások várták a gyerekeket.

Nyitott szövőszékek – szakrális szövőműhely
látogatás. A házigazda Bicskei Brigitta volt.

A változatos zenei felhozatalban katonazenekari koncert is volt a Borkorzón.

Kreatív alkotás a kicsiknek is: kőfestés Kyruval a Kacsakőnél, mindhárom napon.

Fantasztikus buli volt a Mondvacsinált utcában, a Teddy Beer előtt és a Dorothea Cafénál,
fényfüzérekkel, dj-kkel, koncertekkel.

Fotók: Deim Balázs, Pelle Csilla, Wiesner András

vasárnap a fényfőtér varázslatos fényei
búcsúztatták a háromnapos fesztivált és az
idei nyarat.
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alpha-kurzus indul – de mi is ez?

Kérdéseid vannak az életről? Nehezen találod a helyedet? Közösséget
keresel, netán új barátokat? Milyen út vezet a boldogsághoz? Miért engedi meg Isten a rengeteg szenvedést? Van élet a halál után? Ezek és
más hasonló kérdések kerülnek előtérbe az Alpha-kurzuson, ahol megoszthatod véleményedet. Az Alpha-kurzus egy lehetőség BÁRKI számára, hogy felfedezze a keresztény hitet.
Kezdés: szeptember 20. (kedd) 19:00 a Szent András Általános Iskola
hittantermében. A kurzus tizenkét héten át hetente egy (keddi) alkalomból áll. Minden kedden közös vacsorával kezdünk, majd azt követően egy előadást hallgatunk meg, és ennek nyomán haladva laza,
barátságos beszélgetésben keresünk választ a bennünket foglalkoztató kérdésekre. Az Alpha-kurzus nem kerül pénzbe, de a kurzus folyamán hozzájárulhatsz a vacsorák költségeihez.
Jönnél? Így jelentkezz: alphaszentendre@gmail.com; vagy a
0630/931-0956 telefonszámon.

XXX. évf. | 16. szám

Senior mentor program

A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti felnőtteket
keres, hogy – mint mentorok és oktatók – az olvasás elsajátításában
segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak.

legyen ön is a Senior mentor program tagja:
• segítsen egy ﬁatal diáknak, hogy sikeresen vegye a tanulmányi akadályokat;
• dolgozzon együtt csapatban más idősebb felnőttekkel és
• kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem előfeltétel.

További információ:
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

a pest megyei Könyvtár programjai

Szentendre, Pátriárka u. 7.
(26) 310-222
www.pmk.hu

Kedves Olvasók!
Szeptember 20-án, kedden a Pest Megyei Könyvtár és a Lakótelepi
Klubkönyvtár szakmai képzés miatt zárva tart. Köszönjük megértésüket!

rajzos siker a templomdombi
iskola vizuális műhelyéből

Újabb nemzetközi sikert
értek el a Templomdombi Általános Iskola tanulói. Az augusztusban meghirdetett
Új-Zélandi nemzetközi rajzversenyen, melynek kiírója a
Wellingtoni Magyar Fészek
Hírmondó, díjazásban részesültek: Reitter Luca, De
Sorgo Alexandra, Kiss Borbála, Dorn Júlia.
Oklevelet kaptak: Bitter Kata, éles Ajsa, Gerendás Emma, Gottlasz
Réka, Mester Emma, Hajdu-Geiger Ágost, Jüngling Zsanka, Nagy Luca,
Péter Szonja, Rusznyák Julianna, Sági Aliz, Sági Berci, Stec Riley, Szabó
Virág, Török Rozi, Varga Júlia, Varga Sára.
Felkészítőjük: Deli Gabriella

Szeptember 5–24.
a föld ötödiK eleme: a nő
Kalóz Zsóka csipkekiállítása

Szeptember 21. szerda 18.00
a maGyar CSipKeKultÚra SzimbólumrendSzere
Kalóz Zsóka csipke designer vetített képes előadása
Kalóz Zsóka, a Lace Lady, azaz „A Csipke Hölgy” a Magyar Csipke
Franchise befektetői trendjének kidolgozója, szellemi anyja. A Magyarországi Csipkeközpont Alapítvány alapító tagjaként hivatásának tartja a hazánkban egyedülálló módon fellelhető 26 féle
csipkeműfaj népszerűsítését, hírének öregbítését.

Szeptember 27. kedd 18.00
nepál. Élő iStennőK orSzáGa
– Fotókiállítás és könyvbemutató
Sipos Erzsébetnek, a Kanya'da'n Szűz útra bocsátása című könyv
szerzőjének fotókiállítása, majd ezt követően vetített képes élménybeszámoló Nepál titokzatos világáról. A szerző élményein keresztül ismerhetjük meg Nepál művészetét, építészetét és
hitvilágát, mindennapi életét: az étkezési szokásokat, a párválasztás hagyományait, temetkezési rítusokat.
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dr. vekerdy tamás előadása
Szentendrén!

belSő SzabadSáG – elÉG jó Szülő, elÉG jó GyereK

Szeptember 28-án végre Szentendrére is
elérkezik az országos népszerűségnek
örvendő nyitott akadémia sorozat, melynek keretében dr. vekerdy tamással találkozhatunk a pest megyei Könyvtárban.

Az előadást az ország minden pontján
vastapssal köszöni meg a közönség, hiszen igazi kincsesbányát jelent a szülők,
pedagógusok, lélektan iránt érdeklődők
számára. A nevelés számos területét
érinti, a Tanár Úrtól megszokott széleskörű tájékozottsággal, lebilincselő stílussal és fergeteges humorral.
Napjainkban az embernek könnyen az a benyomása támad, hogy sok
minden a szabadságára tör, és olyan korlátok közé szorítja, amelyek
között nem tud természetes igényeinek, meggyőződésének megfelelően élni. Ilyen időszakban különösen fontos, hogy kimunkáljuk belső
szabadságunkat, és létrehozzunk egy olyan mikroközeget, amelyben
úgy élhetünk, ahogy érdemes, és többé-kevésbé megvédhetjük magunkat a külvilág ártó hatásaitól.

Az előadás interaktív, tehát bőven lesz lehetőség véleményt, tanácsot
is kérni Vekerdy Tamástól.
A Nyitott Akadémia standján pszichológiai témájú könyvek bő választéka várja az érdeklődőket kedvezményes áron – köztük Vekerdy
Tamás művei, melyeket a szerző szívesen dedikál is.

Az előadásra jegyek kaphatók online a www.nyitottakademia.hu oldalon, valamint személyesen a szentendrei Tourinform irodában.

OKTATÁS

a kilencedik félévvel folytatódnak
a szenior kurzusok!

örömmel jelezzük minden érdeklődőnek, hogy 2016 októberének
második hetétől, immár a kilencedik félévvel folytatódnak a Zsigmond Király Egyetem és a Szentendrei önkormányzat együttműködésével megvalósuló szeniorképzések, tanfolyamok Szentendrén. A kurzusok helyszínei továbbra is az Aranykor Központ
emeleti tantermei (Dunakorzó 18., P'Art Mozi), míg a számítástechnikai tanfolyamok a II. Rákóczi iskolában lesznek.

A kurzusok tematikáit részletesebben megtalálják a http://korkozpont.szentendre.hu oldalon. A képzésekre jelentkezni lehet az
Aranykor Központ információs irodájában, előzetes egyeztetés
után. Az egyeztetési telefonszám (munkaidőben): 06 30 692 47
46 (dr. Jászberényi József), az egyeztetési e-mailcím: korkozpont@gmail.com
A kurzusok tandíja változatlanul 10 000 forint (áfával, és semmilyen egyéb pluszköltséget nem kérünk). Minden tanfolyam (a
torna kivételével) 7 alkalom, s minden alkalom 90 perces. A képzésre mindenkit várunk, aki Szentendrén és a város környékén él,
és elmúlt 50 esztendős!

A 2016 őszi félévre a következő kurzusokat hirdetjük
(minden tanfolyam a Szeniortorna kivételével október második
hetében indul!):
Angol 1. szint (Farkas Nikoletta)
Angol 2. szint (Kaszap Réka)
Angol 3-4. szint (összevonva) (Kaszap Réka)
Angol 5. szint (Szilassy Eszter)
Angol 6. szint (Szilassy Eszter)
Angol társalgás (Szilassy Eszter)
Olasz 3. szint (Dr. Pollmann Teréz)
Kezdő számítástechnika (Lévai István)
Haladó számítástechnika (Lévai István)
Geopolitika-geokommunikáció (Dr. Jászberényi József)
Szeniortánc (Novák Mária)
Német kezdő I. (Spitzer Petra)
Német II. (Spitzer Petra)
A látható és láthatatlan világ hatásai, külső és belső harmóniánk
megteremtése (Pethő Katalin)

A hallgatók kérésére szeptemberben is folytatódik Geopolitikai
előadássorozatunk. Szeptember hónapban két előadásra kerül
sor, amelyek helyszíne szintén az Aranykor Központ (Dunakorzó
18.) emeleti előadója lesz. Az első előadás szeptember 15-én,
csütörtökön, 17 órától lesz, s a címe: Az iszlám radikalizmus zárt
területei – avagy „no go”-zónák Európában. A második előadás
szeptember 22-én, csütörtökön, 17 órától lesz, s a címe: A szélsőjobb erősödése Európában, avagy - mit hozhat a jövő? Mindkét
előadást dr. Jászberényi József, a Zsigmond Király Egyetem felnőttképzési igazgatója tartja, s a belépődíj: 500 forint. Mindkét
előadás előtt és után van mód tanfolyami beﬁzetésekre!

Szeniorok akadémiája

Szintén örömmel hívunk minden érdeklődőt a Szeniorok Szentendrei Akadémiája (SZESZA) első előadására, a Szentendrei önkormányzat dísztermébe. Szeptember 21-én, szerdán 15 órától
Az időskori hátrányos megkülönböztetés, és annak pszichológiaipszichiátriai hatásai című előadásra kerül sor, az időskori pszichológiai problémákat tárgyaló sorozat első előadásaként. Az
előadás ingyenesen hallgatható meg, s minden korosztály részt
vehet rajta!
Tanulni sohasem késő!

n ARANyKOR KöZPONT SZENTENDRE
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alkotóműhely felnőtteknek

Szentendrei Kreátor elnevezéssel indul alkotóműhely szentendrei
helyszíneken felnőttek részére. a résztvevők a műhelyfoglalkozásokon betekintést nyerhetnek egy művészváros mindennapjaiba, megismerhetik a legrangosabb szentendrei műhelyeket és alkotókat,
akiknek vezetésével különleges technikákat sajátíthatnak el, a foglalkozások végeztével pedig a saját készítésű alkotásokat haza is vihetik. dudás-urbán Krisztinával, az ötletgazdával beszélgettünk.

az alkotás sokak szemében inkább a magánnyal, legalább is az egyedüléttel társul. miért
gondolták, hogy jó ötlet egy felnőtt alkotóműhely létrehozása?
Az emberi élet egyik értelme, hogy kapcsolatban
legyünk, és ez megteremti számunkra a fejlődés, növekedés lehetőségét, kikapcsolódást
nyújt. A legnagyobb örömeinket is kapcsolati
rendszereken keresztül tudjuk megélni. Ahogy
régen az öregek és a ﬁatalok a téli időszakban
összegyűltek a fonóban és közösen tevékenykedtek, beszélgettek egymással. Ezt a régi szokást „újragombolva”
szeretnénk mi is hónapról hónapra valamilyen együtt végzett alkotómunkán keresztül a közösségi élet egyik fontos színhelyévé válni. Reméljük, hogy a tevékenykedés, a beszélgetés élménye mellett, a
házigazdák által kínált ﬁnomságok is segítik majd a családias hangulat
kialakulását.

Hogy működik ez majd a gyakorlatban?
A műhelyfoglalkozások mindig az adott szakmai vezető (művész, alkotó) vezetésével zajlanak, amelyekre a Szentendre Barátai Egyesület
honlapján (http://szentendrebaratai.hu/) található regisztrációs felületen keresztül lehet jelentkezni. Szeretném hangsúlyozni a regisztráció
fontosságát, mivel a műhelyek befogadóképessége korlátozott, amit a
szervezésnél ﬁgyelembe kell vennünk.

Hány érdeklődőre számítanak, és hány fős csoportot tartranak ideálisnak a közös alkotásra?
A csoport mérete a műhely befogadóképességétől függ, lesz olyan alkalom, ahol legfeljebb hat-nyolc embert tudnak fogadni, de általában
10 fő körül maximalizáljuk a létszámot. Esetenként több érdeklő is
jöhet, az azonban fontos, hogy a közvetlen, családias hangulata megmaradjon a foglalkozásoknak.

Kik azok az alkotók, művészek, akikre mint szakmai vezetőkre számíthatunk a műhelymunkák során?
Már nagyon sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez a megkeresett
alkotók közül. Néhány név a teljesség igénye nélkül: Farkas Bori textilművész, Lantos Judit keramikus, Függőkert virágkötészet, Regős Anna
textiltervező iparművész, Ur Eleonóra batikfestő művész, Vincze László
papírmerítő mester.

mikor és milyen témával indul az alkotóműhely?
Nyitó eseményként, hűen a „Szentendre a festők városa” elnevezéshez,
egy helyi festő irányításával szabadtéri festésre invitáljuk a lelkes érdeklődőket, amelyben a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány vezetője,
Musza Györgyi lesz segítségünkre. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
révvel átkelünk a túlsó partra, és onnan fogjuk festeni a várost. Ez
egyébként egy úgynevezett szentendrei ősmotívum, amit számos szentendrei festő ugyanabból a nézetből számtalanszor megfestett.
További terveinket tekintve októberben néhány órára beköltözünk a Síptár Ruhatárba, és természet ihlette egyedi motívumokat festünk egy kiválasztott ruhadarabra. A foglalkozások végeztével pedig a saját
készítésű alkotásokat haza is vihetik a résztvevők.
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Novemberben ismét szabadon szárnyalhat a fantázia, amikor az évkörhöz szorosan kapcsolódva adventi koszorúkat, kopogtatókat
fogunk készíteni az Art6 Szalonban. Somody Bea és Bagdi Kata divattervezők a hagyományos anyagokat egy kicsit újragondolva, fantáziadús ötleteikkel segítenek ebben minket.
Tervezzük még, hogy ellátogatunk Bicskei Brigitta Szakrális szövőműhelyébe, Borsódy Eszter keramikus művészhez, Jermakov Katalin ötvösművészhez. Természetesen a gasztronómiáról sem feledkezünk meg,
különösen a farsangi időszakban, ebben a Mjam étterem és Heyliger
Oscar séf lesz segítségünkre. Majd tavasszal Zsengellér Péter, az összecsukható design kerékpárok forgalmazója és Sólyom András a műhelyekből ismét kivisz minket a szabadba egy kis bringa ABC erejéig.
A Szentendrei Kreátor programjairól, híreiről a szentendrebaratai.hu
honlapon és https://www.facebook.com/szentendrebaratai/ közösségi
oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők. A szervezők szeretettel várnak
mindenkit!

testvérvárosi ifjúsági
fesztivál Szentendrén
2016 | szeptember 12.

Az idén „hazai pályán”, városunkban kerül megrendezésre a hagyományos Testvérvárosi Ifjúsági Fesztivál szeptember 26. és 30. között,
melyre angol, olasz, francia és német gyerekek érkeznek Godmanchester/Huntingdonból, Gubbióból, Salon de Provence-ból és Wertheimből. A ﬁatalok több sportágban mérik össze tudásukat, és szabadidejükben Szentendrével is megismerkednek majd.
A fesztivál kezdetével egy időben a Városházán fotókiállítás nyílik új
testvérvárosunk, Gubbio festői tájairól. Az olasz városkával idén kötött
Szentendre testvérvárosi szerződést, s ennek kapcsán számtalan szép
kép készült, melyeket most a nagyközönség is láthat. Városunkba érkeznek majd a gyerekekkel együtt a testvérvárosok képviselői is, hogy
a jövőbeli programokról egyeztessenek.

európai diáksport nap
VÁROS

Tizenhét ország egymillió diákja sportol egyszerre Európa-szerte – ez
a Magyar Diáksport Szövetség víziója az idei Európai Diáksport Napjára. A szeptember 30-i jeles napra várják minden általános és középiskola csatlakozását a legalább 120 perces programhoz, amelynek
célja megismertetni a mozgás örömét az iskolás gyerekekkel. A jelentkezés már elindult az MDSZ honlapján. Az eseményhez Szentendre is
kapcsolódik a Testvérvárosi Ifjúsági Fesztivál rendezvénnyel.
Továbbiak itt: http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/diaksport-17orszag-egymillio-diak-az-europai-sportnapon-2524351

európai autómentes nap
és őrzők napja

Fotó: Paraszkay György

Újra megrendezésre kerül szeptember 22-én az Európai Autómentes
Nap és az Őrzők Napja városunkban, a Duna-korzón szeptember 22én, 9.00-14.00 óra között.

A programokban, a sportesemények lebonyolításában a Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete lesz a város segítségére, valamint az Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája, és több városi sportegyesület.

Programok:
• 9:00 megnyitó – térzene a helyőrségi katonazenekarral
Egész napos programok:
• rendőrkutyás bemutató
• helyszínelés, ujjlenyomat készítés
• baleseti szimuláció
• amerikai rendőrmotor
• régi idők járőrei – a csendőrök!
• ügyességi KRESZ-pálya
• katonai és rendőrségi akadálypálya
• céllövészet
• harcjárműbemutató
• tűzoltókosár kipróbálás

mogyorósi Hunor: magyar
csúcs 0,73 másodperccel!

Mogyorósi Hunor,
a szentendrei Ferences Gimnázium
11. osztályos tanulója 2015 novembere óta vesz részt
Rubik-kocka versenyeken. Hunor
fő versenyszámának a 3x3x3-as,
klasszikus Rubikkockát tartja, és itt
8,45 mp-es idejével már a magyar ranglista 4. helyén áll. A Rubik-kocka
kisebb variánsa, a 2x2x2-es kocka is minden versenyen szerepel, és
Hunor számára nemrégen óriási áttörést hozott. Szeptember elején
0,73 mp-es magyar rekordot állított fel, egyúttal a világranglista 11.
helyére került. A korábbi magyar csúcs 1,43 mp volt.
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Kirándulás a lámpás Klubbal

Augusztus 2-án Visegrádon csodálatos
napot
töltöttünk
együtt. A VGyKE kisbuszával érkeztünk a
Királyi Palota elé,
ahol már várt minket
Franciska, az idegenvezetőnk. Segítségével elképzelhettük,
milyen volt az élet
Mátyás király korában, majd megtudhattuk, hogyan tűnt el a palota,
ahogyan a hegyről a csapadék fokozatosan lemosta a hordalékot.
Az eddig csak legendákból és krónikákból ismert palotát több évszázad után 1930 körül találták meg. A régészeknek azonban még 120
évre való munkájuk van, hogy mindent feltárjanak az eredetileg 350
szobából álló palotából. Látogatásunk során mindent megtapinthattunk, ami nem volt vitrin mögött. Franciska furulyajátékkal érzékeltette
nekünk a termek akusztikáját, Bartolf Zsuzsika pedig csodás énekekkel örvendeztetett meg bennünket. Megnéztük a Herkules kutat, a cserépkályhákat, amivel a szobákat fűtötték. Kezünkbe foghattuk az ón
kupákat, evőeszközöket, megpróbálhattunk felajzani egy számszeríjat, és kezünkbe kaptunk egy kétkezes kardot is. Megnéztünk egy hálószobát, megtapinthattuk az ágyat, a dézsát, amiben fürödtek, és egy
ruhát is megnézhettünk. Ezután megmásztunk rengeteg lépcsőt, és
megnéztük a híres Oroszlános kutat.
Közös lángosozás, sörözés után újból buszra szálltunk, és felmentünk
a bobpályához, ahol közös száguldozással ünnepeltük a jól sikerült
programot.
Továbbra is várjuk azoknak a jelentkezését, akik szeretnének részt
venni programjainkon, havi klubnapjainkon.
E-mail: lampas.szentendre@gmail.com
n HAJNALNé FILIPICH ADRIENN
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nemzetközi Kadarka verseny

Kiskőrös 21. alkalommal rendezte meg a nemzetközi Kadarka versenyt. a Szentendrei Kadarka Kör évek óta díjat és oklevelet ad át városunk hagyományaihoz leginkább hasonlítható kadarka siller bornak.

A zsűri elnökei minden évben
elmondják, hogy a kadarka
sajátos fűszeressége és aromája miatt érdemes volna
hungaricumként kezelni. Ráadásul kitűnően illik a magyaros, paprikás ételekhez is.
„Jó, de elég rossz a híre. Ráadásul kényes is, és ritkán
tud kitűnő minőségben teremni” – fűzik hozzá az ellenzők. Az utóbbi évek mintha a kadarkaelleneseket igazolnák. A kedvezőtlen időjárást csak a fajta igazi
szakértői tudják ellensúlyozni. Az idei verseny aranyérmes tételei ezt
kitűnően bizonyították.

a legjobb kadarkák

Az első helyezett Balla Géza (Arad-Ménes) 2013-as kadarka borát helyesebb lenne Kadarisszimaként (vörös desszertbor) említeni. A második helyezett Tóth Ferenc (Eger) 2011-es kadarkája a fajta legszebb
erényeit mutatta.
A budai és a szentendrei kadarka körök tagjai Kiskőrösön Günzer Zoltán (Villány) 2015-ös borát szavazták leginkább autentikus ízű és aromájú kadarkának.
A Szentendrei Kadarka Kör idei serlegét mégis a Hetényi Pincészetnek, pontosabban az Indivinum-nak adta át. Miért? Mert mi évek óta
a legjobb kadarka sillereket díjazzuk. Meggyőződésünk, hogy ez a se
nem rozé, se nem vörös állapot a kadarka egyik legizgalmasabb és leginkább biztonságos létformája. Kitűnő üdvözlő italnak és asztali bornak is. (Igaz: ez utóbbi fogalmat korábban sikerült alaposan lejáratni.)
A siller is sokáig eltűnt a kínálatból, és csak az utóbbi években kezdi
visszaszerezni gasztronómiai helyét és funkcióját. Ezt a funkciót bővíti a szekszárdiak fukszli borcsalád néhány tétele, ami jogosan tekinthető sillernek.
Nagyon örültünk, hogy a vörös kadarkák vetélkedőjén is a Hetényi-birtok 2015-ös Szekszárdi kadarka sillerje kapta az aranyérmet, így ott
is a legjobbak között végzett.

borkóstoló

Szeptember 28-án, szerdán meghívásunkra Szentendrére látogat Hetényi János, a borászat ügyvezetője és főborásza, hogy személyesen
mutassa be és kóstoltassa a pincészet borait, kadarkáit.
n KŐSZEGI ÁBEL
SZENTENDREI KADARKA KöR

Tehetséggondozó foglalkozások a
Szentendrei Református Gimnáziumban

A Szentendrei Református Gimnázium
tehetséggondozó foglalkozásokat hirdet
a most 4. osztályba járó általános iskolás tanulóknak magyar nyelv és irodalom
és matematika tantárgyakból. A foglalkozások 8 alkalommal, szombatonként
8-12 óráig tartanak.
a kezdés időpontja: 2016. október 1.
szombat 8 óra. Az órák egyeztetése az
első foglalkozáson történik.
Helye: Szentendrei Református Gimnázium
2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Tel: 06-26-302595
A foglakozások díja: 14 000 Ft (32 óra)
A beﬁzetés módja: Az iskola pénztárába
készpénzben.

a Szent Kozma és damján rehabilitációs
Szakkórház (visegrád, Gizella-telep) felvételt
hirdet az alábbi munkakörökbe:

• karbantartó (víz-gáz-központi fűtés szerelő/karbantartó, csőszerelő/vezeték és csőhálózat szerelő, vagy ezekkel egyenértékű
szakképesítés)
• ápoló (OKJ 54, HÍD, vagy felnőtt szakápoló)
• portás (megbízási szerződés, havonta 4-5 alkalom, napi 12 óra, személy- és vagyonőr
szakképesítés előnyt jelent)
A munkakörökkel kapcsolatban bővebb információ: 26-801-700/1350, a szakkórház honlapján:
www. visegradikorhaz.hu
jelentkezési határidő: 2016. szeptember 19.
Jelentkezéshez szükséges:
• szakmai önéletrajz
• szakképesítést igazoló okmányok másolata
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep,
e-mail: humpol@visegradikorhaz.hu
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Gyermekprogramok, szakkörök a városban

Hasonlóan a nyári táborok összeállításunkhoz,
csokorba gyűjtve jelentetjük meg a Szentendrén szervezett gyerekprogramokat, tanfolyamokat, kézműves foglalkoztató műhelyeket,
megkönnyítve az eligazodást és a választást
városunk sokrétű kínálatában.

Sok szeretettel várjuk továbbra is a szentendrei kulturális- és sportegyesületek, szakkörök
gyermekeknek szóló programjait szerkesztőségünk e-mail címére:
szevi@szentendre.hu
Az összeállítást a városi honlapon, a
www.szentendre.hu tematikus oldalán is megjelentetjük, illetve a SzeVi és Szentendre hivatalos Facebook-oldalán:
facebook.com/szentendreesvideke/
facebook.com/SzentendreiHirek/

baba-mama

baba-mama Klub
0-3 év közötti babáknak és mamáknak kötetlen
beszélgetés, közös játék csütörtökönként
10:00-11:30-ig. A részvétel ingyenes! Vezeti:
Virág-Karsai Orsolya. Helyszín: DMH. Információ: 06-30/859-4799, oviragkarsai@gmail.com
CSiri-biri babatorna
Játékos mozgásfejlesztő torna dalokkal, mondókákkal, mozgásfejlesztő eszközök használatával 1-3 éves korig péntekenként
10:00-11:00-ig. Vezeti: Orszáczky Ildikó. Helyszín: DMH. Információ: 06-30/389-5500,
www.csiri-biri.hu
KaCanGol
Kacagós, játékos angol nyelvi foglalkozás 1-3
éves korig, sok mondókával, énekkel, játékkal,
mozgásfejlesztéssel hétfőnként 10:00-11:00ig. Vezeti: Birovits Zsuzsanna. Helyszín: DMH.
Információ: 06-30/418-0153
zeneHáz
Személyiségfejlesztő foglalkozások zenei eszközökkel féléves kortól szülőkkel együtt szerdánként 10.00-től. Vezeti: Bokorné Forró
Ágnes. Helyszín: Vujicsics T. Zeneiskola (Dunakorzó 16.). Információ: 06-70-977-5930,
b.forro.agi@gmail.com

Hobbi, közösség

SaKK-Kör tanfolyam
Kezdő: szerdán 15:00-17:00-ig kezdő, haladó
17:00-19:00-ig a DMH-ban. Vezeti: Tusák József sakktanár. Információ: 06-30/209-3302
loGiSCool Szentendre
Programozás játékosan. Digitális Alapozó kurzus óvodásoknak és elsősöknek; Programozó
kurzus kezdőknek és haladóknak 7 éves kortól;
Robot kurzus: Lego Minestrom EV3 robotok
programozása. Információ:
www.logiscool.com/szentendre
Serdülő ÉS ifjÚSáGi proGram
Várunk minden ﬁatalt, aki szeretne a világ jobbításán munkálkodni, közös szolgálati projektekben részt venni, tartalmas beszélgetéseket

folytatni az emberiség jövőjéről, lélekről, barátságról, és mindeközben sokat nevetni, művészeti és sporttevékenységeken részt venni
péntekenként 16:00-20:00-ig. Vezeti: Makai
László. Helyszín: DMH. Információ: 06-30/5008119
bÉlyeGGyŰjtő Kör
Minden második hétfőn 15:00-17:00-ig. Vezeti:
Sánta Hajnalka. Helyszín: DMH. Információ:
26/310-532
Szentendre GyöKerei baráti tárSaSáG
Minden hónap első hétfőjén 18:00-20:00-ig.
Vezeti: Boda Anikó. Helyszín: DMH. Információ:
06-30/678-3695, 26/311-749, boda.technokon@t-online.hu
KÉK duna nyuGdÍjaS Klub
Változatos programok minden második csütörtökön 15:00-17:00-ig. Vezeti: Baróthy Lászlóné.
Helyszín: DMH. Információ: 26/787-707

Kézműves foglakozások

faliKárpitSzövő SzaKKör
Hétfőnként 17:00-20:00-ig. Vezeti: Czakó Margit iparművész. Helyszín: DMH. Információ:
26/311-345
maGyarSáG KinCSeK KurzuS
– CSipKeverő tanfolyam
A csipkekészítés alaptechnikái, tervezése, belföldi és nemzetközi történeti ismeretek minden
korosztálynak keddenként 15:00-20:00-ig. Vezeti: Kalóz Zsóka. Helyszín: DMH. Információ:
06-20/368-7486, FB/World Lace Design Management

tánc, mozgás

Szentendre tánCeGyütteS
A felnőtt csoportba táncos előképzettséggel
rendelkezők jelentkezhetnek. Időpont: hétfőn
és csütörtökön 19:30-22:00-ig. Művészeti vezetők: Fitos Dezső, Kocsis Enikő. Helyszín: PMK
(Pátriárka u. 7.). Információ: 06-30/644-5240,
06-30/979-1424, FB/Szentendre Táncegyüttes
A gyermekcsoportokba a régi és új gyerekek jelentkezhetnek. I-es csoport: 5-8 évesek 16:3017:30-ig, II-es csoport: 8-10 évesek
17:30-18:30-ig, III-as csoport: 11-14 évesek
18:30-19:30-ig. Művészeti vezetők: Fitos Dezső,
Kocsis Enikő. Helyszín: PMK (Pátriárka u. 7.).
Információ: 06-30/644-5240, 06-30/979-1424,
FB/Szentendre Táncegyüttes
diótörő balettiSKola
Balett és más karaktertáncok tanítása 5 éves
kortól, több korcsoportban kedden 14:30-21:00ig, csütörtökön 14:30-18:30-ig. Vezetők: Gyúróné Domján Andrea, Gyúró Tamás. Helyszín:
DMH. Információ: www.diotorobalett.hu, 0620/933-5468
riCHter tánCiSKola
Társastánc kurzus kezdőknek csütörtökön
19:30-20:30-ig, haladóknak szerdán 19:3020:30-ig. Vezeti: Richter András. Helyszín:
DMH. Információ: 06-30/981-8386
etKa jóGa
Felnőtteknek hétfőnként 08:00-09:00-ig. Vezeti: Szabó Ágnes Szilvia. Helyszín: DMH. Információ: 06-30/536-1030,
gszaboagnes@gmail.com

vyayam yoGa
Dinamikus jóga minden korosztálynak szerdán
19:00-20:30-ig. Vezeti: Sóvágó Anikó és Raquel
Valdueza. Helyszín: DMH. Információ: 0670/779-2135
GyóGytorna
Férﬁaknak és nőknek hátfájás ellen, csontritkulás megelőzésére, csípő, váll nyújtására hétfőn
és csütörtökön 18:30-20:00-ig. Vezeti: Vajda
Ágnes gyógytornász. Helyszín: DMH. Információ: 06-30/355-4164
mŰvÉSzi torna
Az esztétikus testképző gimnasztika a mozgáskészség fejlesztésére 4 éves kortól, 3 korcsoportban hétfőn és szerdán 15:45-18:00-ig.
Vezeti: Pers Dóra. Helyszín: DMH. Információ:
06-20/416-9136
meridian torna
élj 100 évet egészségesen a 3-1-2 meridián
gyakorlatokkal! Ingyenes torna szerdán reggel
08:00-08:30. Vezeti: dr. Kemenyeczky Edit.
Helyszín: DMH. Információ: 06-30/360-2289
pinK pantHerS
aKrobatiKuS roCK and roll
Kezdő tánctanfolyamok indulnak a Barcsay, a
II. Rákóczi Ferenc, a Szent András és az Izbégi
iskolákban, illetve Ovi rocky és Művészi torna
tanfolyamok a Barcsay iskolában. A táncegyesület fő proﬁlja a versenyeztetés, de hobbitáncosokat is képeznek. Információ:
pinkpantherstse@gmail.com, 06-70-773-1698,
www.pinkpanthers.hu, illetve Facebook
Zenei szakkörök
muSiCa beata veGyeSKóruS
Várjuk az énekelni szeretőket keddenként
18:00-20:00-ig. Kórusvezető: Bokorné Forró
Ágnes. Helyszín: Duna-korzó 18. 2/11. Információ: 06-70/977-5930, www.musicabeata.hu
filibili nÉpdalKör
Az óvónőkből álló népdalkörbe várják az énekelni szeretőket közösen egyeztetett időpontban. Vezeti: égető Emese. Helyszín:
Püspökmajori óvoda. Információ: 06-30-4361224
CSipKefa KözöS nÉpzenei
ÉS improvizáCióS Klub
Várják az énekelni és citerázni vágyókat 6-tól
106 éves korig szerdánként 16:00-19:00-ig.
Klubvezetők: Lázár Enikő, Dömény Krisztián.
Helyszín: DMH. Információ: 06-30/924-2543,
06-30/406-9529

Színház

Szentendrei GyermeKSzÍnHáz
ÉS KreatÍv SzÍnHázi StÚdió
Várják gyermekek, ﬁatalok, felnőttek jelentkezését, akik kedvet éreznek a színjátszáshoz: péntekenként 14-15 óráig az alsó tagozatosok,
15-16 óráig felsősök, 16- 19 óráig a középiskolások és felnőttek. Vezeti: Kertész Kata Keke.
Helyszín: PMK (Pátriáka u. 7.).
broadWay muSiCal StÚdió
Várjuk az énekelni, táncolni vágyó 6 és 20 év
közötti diákokat hétfőn és csütörtökön 15:0019:00-ig. Vezeti: Bojta Amina. Helyszín: DMH.
Információ:
broadwaymusicalstudio@gmail.com,
06-20/364-8382
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KiállÍtáS

Ferenczy Múzeum
Szentendre Terem

a Gyönyör viSSzHanGja
ef zámbó iStván KiállÍtáSa
Kurátor: Kopin Katalin
A kiállítás ef Zámbó István performer,
zenész, neodadaista-szürrealista képzőművész műveiből nyújt válogatást.
Megtekinthető október 23-ig, hétfő kivételével minden nap 10.00-18.00 között
Ferenczy Múzeum
Barcsay Terem
Felújított emlékezet
aSztaloS zSolt KiállÍtáSa

Ferenczy Múzeum
KöztünK marad
Fátyol Viola fotóművész kiállítása

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

mÚlt a mÉlyben
Mozaikok Szentendre történetéből
Állandó helytörténeti kiállítás

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
art Capital Szentendre
az elveSzteGetett idő
Vizuális művészeti biennálé
Kurátor: Gulyás Gábor
A kiállítás felmutatja a képzőművészet
legújabb trendjeit, és a közönség egyszerre találkozhat világsztárok és pályakezdők műveivel.
Megtekinthető hétfő kivételével minden
nap 10.00-18.00 között

Barcsay Múzeum
időtlen jelenlÉt
Igor Minárik szlovák képzőművész kiállítása

ÁMOS IMRE–ANNA MARGIT MÚZEUM
Bogdányi út 12.
vároSvÉGi filmeK
Szigethy Anna kiállítása

Vajda Lajos Múzeum
Hunyadi u. 1.
szeptember 3. szombat 17.00
majdnem tárGyaK
Művek Kolozsvárról és az Ecsetgyárból
Erdész Galéria
Bercsényi u. 4.
szeptember 16. péntek 20.00
időrÉteGeK
Kemény Zoltán kiállítása
Megnyitja Rényi András
művészettörténész
Közreműködik Vörös Eszter
bandoneónművész
Megtekinthető október 22-ig, hétfő kivételével naponta 10.00-18.00 között

Hajózni jó!
Kortárs ékszertervezők kiállítása
Megtekinthető szeptember 30-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00-18.00 között
Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
szeptember 5–24.
a föld ötödiK eleme: a nő
Kalóz Zsóka csipkekiállítása
szeptember 27. kedd 18.00
nepál. Élő iStennőK orSzáGa
Sipos Erzsébet fotókiállítása

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

előadáS

PETŐFI KULTURÁLIS
éS HAGyOMÁNyŐRZŐ EGyESüLET
Stéger köz
Szeptember 16. péntek 18.00
Szent Korona
Varga Tibor vetítettképes előadása

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
szeptember 21. szerda 18.00
a maGyar CSipKeKultÚra SzimbólumrendSzere
Kalóz Zsóka csipke designer vetített
képes előadása
szeptember 27. kedd 18.00
nepál. Élő iStennőK orSzáGa
Sipos Erzsébet, a Kanya'da'n Szűz útra bocsátása című könyv szerzőjének élménybeszámolója Nepál titokzatos világáról

KonCert

Pest Megyei Könyvtár színházterme
Pátriárka u. 7.
szeptember 17. szombat, 19.00
Hotel mentHol
A Roxínház előadása
Jegyár: 2000 Ft, elővételben kaphatók a
Tourinform irodában (Dumtsa J. u. 22.)
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mozi

P'Art Mozi
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, felnőtt: 1000 Ft (A 120 percnél hosszabb
ﬁlmeknél egységesen: 1000 Ft!)

Csoportos kedvezmények:
diákok/nyugdíjasok 11 főtől: 700 Ft,
31 főtől: 600 Ft, felnőtt: 11 főtől: 900 Ft,
31 főtől: 800 Ft

szeptember 12. hétfő
16.40 VAKSöTéT (90’)(18) Stephen
Lang kegyetlen játéka a betörőkkel…
18.15 A MESTERGyILKOS - FELTÁMADÁS (100’)(16) - f.: Jason Statham és
Jessica Alba
20.00 A REMéNy RECEPTJE (113’)(12) Számos rangos nemzetközi fesztivál díj
nyertese
szeptember 13. kedd
16.50 LILIOM öSVéNy (91’)(16) Fliegauf Benedek ﬁlmje
18.30 EDDIE, A SAS (105’)(12) LéLEKMOZI SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.20 MOND KI, HOGy UBORKA!
(101’)(16) „Csendes és okos, maró
fekete humorú mű”

szeptember 14. szerda
18.30 IFJÚSÁG (118’)(12) –AZ ELVESZTEGETETT IDŐ SOROZAT–ART CAPITAL
20.35 FLORENCE - A TöKéLETLEN
HANG (110’)(12) főszereplő: Meryl
Streep
szeptember 15. csütörtök
19.00 NAVIGARE NECESSE EST, AVAGy
MESE AZ ELŐRE ÁLLó HAJóRóL”
Dömötör László estje
20.20 SULLy - CSODA A HUDSON FOLyóN (96’)(12) Clint Eastwood ﬁlmje, f.:
Tom Hanks

szeptember 16. péntek
16.20 FANTOMFIÚ (84’)(12E)
17.50 SNOWDEN (138’)(12) életrajzi ﬁlm
r.: Oliver Stone
20.15 SULLy - CSODA A HUDSON FOLyóN (96’)(12) Clint Eastwood ﬁlmje, f.:
Tom Hanks
szeptember 17. szombat
16.00 FANTOMFIÚ (84’)(12E)
17.30 SNOWDEN (138’)(12) életrajzi ﬁlm
r.: Oliver Stone
20.00 SULLy - CSODA A HUDSON FOLyóN (96’)(12) Clint Eastwood ﬁlmje, f.:
Tom Hanks
szeptember 18. vasárnap
16.00 FANTOMFIÚ (84’)(12E)
17.30 SULLy - CSODA A HUDSON FOLyóN (96’)(12) Clint Eastwood ﬁlmje, f.:
Tom Hanks
19.15 SNOWDEN (138’)(12) életrajzi ﬁlm
r.: Oliver Stone
szeptember 19. hétfő
18.15 VAKSöTéT (90’)(18)

20.00 anGKor, a titoKzatoS
KHmer birodalom – Száva
borbála vetített képes előadása
szeptember 20. kedd
16.40 SULLy - CSODA A HUDSON FOLyóN (96’)(12) Clint Eastwood ﬁlmje,
f.: Tom Hanks
18.30 ERNELLÁéK FARKASéKNÁL
(81’)(16) PREMIER ELŐTT!
Vendégünk: Hajdu Szabolcs
– AZ ELVESZTEGETETT IDŐ SOROZAT

szeptember 21. szerda
16.40 MOND KI, HOGy UBORKA!
(101’)(16) „Csendes és okos, maró fekete humorú mű”
18.30 FRANKOFóNIA (88’)(12) A Louvre
története új megközelítésben
20.05 SULLy - CSODA A HUDSON FOLyóN (96’)(12) Clint Eastwood ﬁlmje, f.:
Tom Hanks

szeptember 22. csütörtök
16.15 KÚT (97’)(16) Gigor Attila ﬁlmje
18.00 BRIDGET JONES BABÁT VÁR
(123’)(16) f.: Renée Zellweger és Colin
Firth
20.10 A HéT MESTERLöVéSZ
(132’)(12E) f: Denzel Washington, Ethan
Hawke

szeptember 23. péntek
16.20 SZELEBURDI SVéD CSALÁD KIRÁNDUL - MAJDNEM MILLIOMOSOK
(95’)(6)
18.00 CSONKA DéLIBÁB (70’)(12) –
öTVEN60 SOROZAT
20.40 A HéT MESTERLöVéSZ
(132’)(12E) f.: Denzel Washington, Ethan
Hawke

szeptember 24. szombat
16.00 CASABLANCA (102’)(12) f.:
Humphrey Bogart és Ingrid Bergman
17.50 A HéT MESTERLöVéSZ
(132’)(12E) f.: Denzel Washington, Ethan
Hawke
20.10 BRIDGET JONES BABÁT VÁR
(123’)(16) f.: Renée Zellweger és Colin
Firth
szeptember 25. vasárnap
Mozibazár 10-18 óráig
16.00 SZELEBURDI SVéD CSALÁD NyARAL: ALL INCLUSIVE (90’)(12)
17.40 CASABLANCA (102’)(12) f.:
Humphrey Bogart és Ingrid Bergman
19.30 BRIDGET JONES BABÁT VÁR
(123’)(16) f.: Renée Zellweger és Colin
Firth

szeptember 26. hétfő
16.30 BRIDGET JONES BABÁT VÁR
(123’)(16) f.: Renée Zellweger és Colin
Firth
18.40 KÚT (97’)(16) Gigor Attila ﬁlmje
20.25 LILIOM öSVéNy (91’)(16) Fliegauf Benedek ﬁlmje
szeptember 27. kedd
16.50 SZELEBURDI SVéD CSALÁD KIRÁNDUL - MAJDNEM MILLIOMOSOK
(95’)(6)
18.30 SNOWDEN (138’)(12)
LéLEKMOZI SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.50 CASABLANCA (102’)(12) f.:
Humphrey Bogart és Ingrid Bergman

szeptember 28. szerda
16.55 FRANKOFóNIA (88’)(12)
A Louvre története új megközelítésben
18.30 TAJTéKOS NAPOK (125’)(12) –
AZ ELVESZTEGETETT IDŐ SOROZAT–
ART CAPITAL
20.40 BRIDGET JONES BABÁT VÁR
(123’)(16) f.: Renée Zellweger és Colin
Firth

szeptember 29. csütörtök
14.30 GóLyÁK (87’)(6E)
16.10 TONI ERDMANN (162’)(12) Cannes-i fesztivál Arany Pálma jelölés
18.35 KITŰNŐK – Török Katalin beszélgetéssorozata
19.00 SNOWDEN (138’) (12)
NyISD KI A SZEMED! SOROZAT
(DunaP’Art Filmklub)
Programok: www.partmozi.hu
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Welldance
tanévnyitó
nyílt nap

SPORT

szeptember 18. vasárnap,
14–20 óráig

A Welldance Sporttánc Egyesület
szeptemberben ismét színes, pörgős interaktív nyílt nappal várja az
új jelentkezőket. Szeptember 18án, vasárnap a beiratkozással
egybekötött nyílt nap alkalmával
minden tanfolyamtípus ingyene-
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sen kipróbálható, ezen kívül ajándékkal, kedvezménnyel és bemutatókkal is várják a résztvevőket.
A Welldance Tanévnyitó Nyílt Nap
14 órakor kezdődik Szentendrén
a Castrum Centerben (Paprikabíró u. 21-23.), és 20 óráig tart.
Az egyesület edzői szeretettel
várnak minden érdeklődőt, akik
részesei szeretnének lenni annak
az összetartó és lelkes táncos közösségnek, amely már 14 éve sikert sikerre halmoz itthon és a
nemzetközi versenyeken egyaránt.
Információ: www.welldance.hu

Közlemény az izbégi sportpálya
birtokbavételéről

A SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület, mint bérlő a Szentendre Város önkormányzata tulajdonában álló, szentendrei izbégi sporttelep ingatlan
együttesére határozott idejű bérleti szerződést kötött. A szerződés
2016. június 30-án lejárt, és mivel az ingatlanok birtokát a SZE-FI Labdarúgó Sportegyesület többszöri írásbeli felszólítás és több személyes
átvételi kísérlet ellenére nem volt hajlandó visszaadni a tulajdonosnak,
ezen időponttól kezdődően jogcím nélküli, önkényes használója volt a
fenti ingatlanoknak. Az önkormányzat 2016. augusztus 24-én tulajdonosként visszavette az izbégi sporttelep ingatlan birtokát és azt átadta
a Szentendre Városi Sportegyesület részére, annak érdekében, hogy a
többi sportszervezettel és az oktatási intézményekkel együttműködve
magas színvonalon, szélesebb körben lehessen kiszolgálni a sportolási
igényeket.
Az ingatlan jelenleg leromlott állapotú, annak helyreállítása hamarosan
megkezdődik. A hónapok óta elhanyagolt terület kaszálása zajlik, az
öltöző épület sem biztonságos, így az lezárásra került.
Kérjük a lakosságot, hogy az ingatlant ne használják, az ott elszenvedett esetleges balesetekért sem az önkormányzat, sem a Szentendre
Városi Sportegyesület nem tud felelősséget vállalni!
Az új üzemeltető, a Szentendre Városi Sportegyesület igyekszik rövid
időn belül megtenni a szükséges intézkedéseket az ingatlan biztonságos sportolásra alkalmassá tételéhez, melyről tájékoztatást fogunk
nyújtani.
Az ingatlan átvétele során olyan sporteszközök kerültek elő az öltöző
épületből, amelyek tulajdonosa ismeretlen. A tárgyak biztonságos helyen vannak tárolva. Kérjük, hogy akit érint, a tulajdonát képező vagyontárgya kiadása iránti igényt szíveskedjen megtenni a tulajdonos neve,
a vagyontárgy azonosításához szükséges adatok és az igénylő elérhetősége megjelölésével a városi honlap kapcsolatfelvételi űrlapján:
http://szentendre.hu/kozlemeny-az-izbegi-sportpalya-birtokbavetelerol/
Az igények feldolgozását követően a tárgyakat természetesen mielőbb
visszaszolgáltatjuk.

moSoly jóGa
V8 Uszoda és Szabadidőközpont
Szentendre, Kálvária út 16/C

KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel, Szentendre, Duna-korzó
a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért
tel: +36-20-9727373
www.krisztinews.com/joga

Sportosan indult
a szeptember
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az idei évben is megrendezésre került Szentendre város szervezésében a nagy Sportágválasztó és a pilisi tekerő, melynek fővédnöke
verseghi-nagy miklós polgármester volt.

Mindkét rendezvény nagyon nagy sikerrel zajlott. Szeptember 2-án, a
Sportnapon megjelent a Magyar öttusa Szövetség és a Magyar Jiujitsu
Szövetség is, melyek tagjai számos szentendrei sportegyesülettel közösen tartottak bemutatóórákat, és egyúttal a látogatók kipróbálhattak
a falmászástól a minigolﬁg sok-sok érdekes sportágat.
Szentendrei óvodások és általános iskolások mellett több középiskola
tanulói is jelen voltak a rendezvényen, összes 2200 szentendrei gyerek
látogatott el az eseményre.
Másnap reggel 7.30-as indulással startolt a Pilisi Tekerő regisztrációja,
melyre összesen 508 induló jelentkezett. A négy távon Extrém: 70 km,
Kalandos: 45 km, Családi II: 30 km és Családi I. 10 km rajtolók a leány-

SPORT
falusi strandon hűsíthették magukat a táv teljesítése közben, vagy
részt vehettek egy éjszakai fürdőzésben. Délután 17 órától tombolasorsoláson vett részt minden induló, értékes nyeremények mellett idei
évben is kisorsolásra került egy Neuzer kerékpár, amit Neuzer Andrástól, a Neuzer gyár tulajdonosától kaptunk.
Ahogy az eddigi években megszokhattuk, idén is több önkormányzat és
partnercég kapcsolódott a rendezvényhez. Állomások voltak Pilisszentlászló, Csobánka, Pomáz-Magyar Vár, Tahitótfalu-Bodor Major, Szigetmonostor, Leányfalu-Strandfürdő, Góliát Vízisport Egyesület.
Köszönjük az érintett önkormányzatoknak és szervezőknek a segítséget és az együttműködést, külön köszönetet mondunk a Sportnap és
a Pilisi Tekerőben való szervező munkáért és támogatásért a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesületnek, Szentendrei Városi Sportegyesületnek és a Piramis Sportegyesületnek, valamint a Welldance
Egyesületnek!
Támogatóink voltak: Visegrádi Ásványvíz Kft, Neuzer Kft, Kerékpármánia, Hámori Sport, Leányfalusi Strandfürdő, Pilisszentlászló Önkormányzata, Csobánka Önkormányzata, Szelesvágta Egyesület, Góliát
Sportegyesület, Magyar Vár, Bodor Major, Határcsárdai Rév-állomás,
DMRV ZRT, SZKHSE, SZVSE, Piramis SE, Szilágyi Pékség.
n SOLTéSZ EMESE
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK REFERENS

Sakkparti a polgármesterrel
tavaly hívta ki első alkalommal barátságos
mérkőzésre a ﬁatal sakktehetség, zakar
ádám városunk polgármesterét, verseghinagy miklóst. a Szentendrei nagy Sportágválasztón tartott parti hosszú, küzdelmes
csata volt, ahol végül győzött az évtizedes
rutin. az egykor igazolt versenyzőként játszó,
1965 élő ponttal rendelkező verseghi-nagy
miklós abban maradt ádámmal, hogy idén
jöhet a visszavágó!

Verseghi-Nagy Miklós polgármester a helyi
művészeti és sportélet ifjú tehetségeinek felkarolását fontosnak tartja a városban, s örömmel tett eleget a meghívásnak. Az idei
Sportágválasztón, szeptember 2-án, szikrázó
napsütésben ültek ismét a sakktábla elé
Ádámmal. Bár idén sem sikerült még legyőznie kihívottját, Ádámnak nincs oka a búslakodásra, hiszen sokszor bizonyította már
rátermettségét: tavaly ősszel, a Görögországban megrendezett világbajnokságon korosztályában előkelő helyen, a 35. helyen végzett
a 135 nyolcéves ﬁú induló között! Szintén
büszkeségre ad okot, hogy a VB-n 5 győzel-

tották az arany medált. Azóta számos versenyen szerzett tapasztalatot a mindössze nyolcéves sakkozó, mára a korosztályos magyar
bajnok címet is elnyerte. Edzője értékelése
szerint ritka tulajdonságának, az ún. sakklátásnak köszönheti fantasztikus sikereit. Fiatal
kora ellenére már most tud előre gondolkozni
akár 3-4 lépést is.

tusi Kupa

met aratott, 3 döntetlene és csak 3 veresége
volt.
Az idei visszavágó után Ádámka ismét kihívta
Szentendre polgármesterét egy szellemi csatára, tehát jövő szeptemberben, a Nagy Sportágválasztón harmadszor is megmérkőznek.
Ádám ötéves korában kezdett el sakkozni. A
Bimbó úti óvodában fedezte fel Tusák József
sakkedző 2013-ban. „Tusi bácsi” tanítványa a
rá következő évben megnyerte az óvodások
Országos Bajnokságát, illetve több rangos fővárosi sakkversenyen is az ő nyakába akasz-

Azok a gyerekek, akik kedvet kaptak a sakkozáshoz, hétfőnként reggel a Mary Poppins
óvodában, délután a Barcsay iskolában, kedden délután az Izbégi iskolában, szerda reggel
az Evangélikus óvodában, délután a DMH-ban,
csütörtökön délután pedig a Szent András iskolában leshetik el Tusi bácsitól a sakk fortélyait.
A játékosokat várja az őszi ötfordulós Tusi
Kupa a Barcsay Jenő Általános iskolában
szeptember 17. és december 10. között.
A verseny svájci rendszerű sorsolással, 2x15
perc játékidővel zajlik majd a kupáért, oklevelekért és érmekért.
Nevezési díj: 1500 Ft, nevezés és információ:
Tusák József: 06-30-209-3302, Turóczi
Balázs 06-20-486-8050, turoczibalazs@freemail.hu.
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HIRDETÉS
adáSvÉtel

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26) 385-387.
Eladó alig használt betegágy emelhető fejrésszel, matraccal, két oldalráccsal + egy
felfekvés elleni matrac. Ár: 60 000 Ft. Tel.
06-20-370-4966.

álláSt KÍnál

Szentendrei Labirintus étterem gyakorlott
kézilányt (konyhai kisegítőt) keres részvagy teljes munkarendbe. Tel. 06-30-2748571.
értékesítési munkatársakat keresünk! Szentendrén lévő üzletbe idegen nyelvet beszélő értékesítési
munkatársakat keresünk azonnali
kezdéssel. Jelentkezni a következő
email címen lehet:
macuka70@yahoo.com, illetve a következő telefonszámon: 06-30-5335565.

önéletrajzzal, ﬁzetési igény megjelölésével
az info@westerleigh.hu email címre várjuk.

Szentendrei cukrászdába pultost keresünk.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: lakicuki92@gmail.com.
Szentendrei belvárosi étterem, szakácsot,
konyhai kisegítőt és takarítónőt keres felvételre. Jelentkezés:
dunapartiterasz@gmail.com cimen, illetve
06-70-529-2242.
Pincérnőt keresek belvárosi, most nyíló
olasz bisztróba. Tel. 06-30-359-8778.

eGÉSzSÉG

Fogyjon fülakupunktúrával! Akupunktúra magánrendelés a szentendrei
rendelőintézetben. Javasolt még dohányzásról való leszoktatásra, szénanátha kezelésére,
fájdalomcsillapításra. Bejelentkezés:
06-30-831-1934.

Kiadó laKáS

Kőművest keresek. Tel. 06-30-994-5688.

Az In-store Team Kft., Magyarország egyik
vezető Field Marketing ügynöksége aszszisztenst keres szentendrei irodájába.
Szeret önállóan, precízen, hatékonyan dolgozni? Jól tűri a stresszt, szereti a határidős munkákat? Ha van irodai,
adminisztrációs, szervező munkában szerzett tapasztalata, könnyen dolgozik excel,
powerpoint programokkal, eséllyel pályázhat. Szót ért a legkülönbözőbb partnerekkel, jó a probléma megoldó képessége ?
Változatos munkát ajánlunk, kellemes, támogató környezetben. önéletrajzát küldje
a zsuzsa@instoreteam.hu e-mail címre.
Szentendrei vállalkozás keres számviteli
ismeretekkel rendelkező németül (esetleg
angolul is) jól beszélő munkatársat adminisztratív munkakörbe. A jelentkezéseket

Szoba kiadó egy férﬁ részére Szentendrén.
Tel. 06-20-242-0927.
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.

laKáS, inGatlan

Eladó Szentendrén 3 szintes, 120 nm
alapterületű családi ház csendes helyen, HéV-állomáshoz közel. Tel. 0620-272-6733.

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

A Rózsa közben garázs eladó: 1,6 millió Ft.
Tel. 06-30-430-5522.
Szentendre külterületén (Pinty u.) 1090
nm-es telek eladó. Víz, villany van. Tel. 0630-237-8036.

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. 06-30-340-1392.

1440 nm-es, belterületi, összközműves
telek bontandó házzal eladó. Kisseb ingatlant vagy lakást értékegyeztetéssel beszámítok. Irányár: 34 millió Ft. Tel.
06-20-552-5332.

Szentendrén, a Deák Ferenc utcában, a
központhoz közel, társasházban 70 nm-es,
magasföldszinti lakást elcserélném Szentendrén vagy környékén felújítandó családi
házra akár 25 millió Ft-ig. Tel. 06-70-3133017.

építési telek eladó Szentendrén: http://ingatlan.com/22217465.

oKtatáS

Matematikából és ﬁzikából korrepetálást,
érettségi-felkészítést vállalok. Tel. 06-30855-3543.

Német nyelvű matematika tankönyvből
(Linz-Veritas Verlag, Wien öB Verlag) korrepetálást vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

Némettanítást (korrepetálás, érettségi,
nyelvvizsga) vállalok. Tel. 06-30-571-4995.

Felsőfokú matematikából (differenciál-integrálszámítás, mátrixok) korrepetálást,
zárthelyire, vizsgára felkészítést vállalok.
Tel. 06-30-855-3543.

Rajztanítást, felvételire-érettségire felkészítést vállal nagy tapasztalattal szentendrei képzőművész a Belvárosban. Tel.
06-30-617-6750.

Történelem, magyar korrepetálás, érettségire felkészítés nagy gyakorlattal Szentendrén, a Belvárosban. Tel.
06-30-540-5639.

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

Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő legmagasabb áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüstöt, aranyakat,
bronztárgyakat, borostyánokat, porcelánokat, Kovács Margitot. Kiszállás díjtalan:
(06-1) 789-1693, 06-30-382-7020.

SzolGáltatáS

Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

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

üzlet

Szentendre, Püspökmajor-lakótelepen 15
nm-es helyiség üzletnek, irodának kiadó.
Tel. 06-20-997-0671.

Nysz.: 13-0323-04
„Használható nyelvtudás”

szeptember 19 és 26-i indulással:

• kiscsoportos, beszédközpontú órák kezdőknek és haladóknak angol,
német, olasz, spanyol, francia, orosz, szerb / horvát, arab nyelvből
felkészítés érettségire, nyelvvizsgára (LanguageCert, ORIGó, BME,
FCE, CAE, IELTS, TOEFL és egyéb nemzetközi vizsgák)
*Egyéni órák, online oktatás és egyéb nyelvek megbeszélés szerint.

ELADÓ
3018 nm

30/932-1074

birtoK eladó SzentendrÉn
a Sztelin-patak partján
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.
Az ingatlan ősfákkal, közvetlen
patakparttal rendelkező területe lenyűgöző.
Az egész évben folyó Sztelin-patak partján
honos növények: hóvirág, bambusz, vízililiom,
menta, medvehagyma található.
Érdeklődni lehet: 06-30/932-1074

*Általános és szakmai fordítás
További információért keresse fel a honlapunkat, kérdéseivel forduljon hozzánk
telefonon vagy emailben!

2000 Szentendre, Kucsera F. u.15. (bejárat a Bükkös-part felől)
Telefon:06-26/312-943 Mobil: 06-20/ 254-8619
E-mail: mozaikhun@hotmail.com

Szentendrei székhelyű nagykereskedelmi cég keres

Könyvelő munkatársat általános könyvelői feladatok
(egyéb adminisztrációs, levelezési) ellátására.

Szakmai elvárások:

•

•
•
•

Pénzügyi-számviteli végzettség (mérlegképes könyvelőként
regisztrált)
Legalább 2 év szakmai gyakorlat
Tárgyalóképes angol nyelvtudás
Magas szintű számítástechnikai ismeretek

Szakmai önéletrajzot (jövedelem igény megfogalmazásával) a
konyveles@keeway.hu e-mail címre kérjük! "

2016 | szeptember 12.

HIRDETÉS

MATOLA SZERVIZ

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

Marathon-Foods Kft.
Gyorsfagyasztott termékeket gyártó cég
(húskészítmények, péksütemények, tészták)
Munkatársakat keres
- Pék
- Betanított munkást (csomagolás, előkészítés)
- Hűtőgépész (hűtési rendszer, kompresszor karbantartása)
- Hűtőraktárost (készlet kezelése, targoncázás,
anyagmozgatás)
- Gépekezelő/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

Dr. Szinnyai Attila
nőgyógyáSzAti
mAgánrenDeléSére
jelentkezni lehet
a következő
telefonszámon:
06-20/514-0889
minden régi és új
pácienst
szeretettel várunk!

leányfalu nagyközség önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki
a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló leányfalu termálfürdő Kft.
üGyvezető iGazGatói álláSának betöltésére

a pályázat benyújtásának feltételei:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet;
- felsőfokú (egyetem, főiskola) gazdasági vagy műszaki szakirányú végzettség;
- 2000. évtől legalább 5 éves vezetői és szakmai gyakorlat,
- felhasználói szintű MS Ofﬁce (irodai alkalmazások);
- B kategóriás jogosítvány;
- nettó havi ﬁzetési igény megjelölése

A jogviszony időtartama: határozott idejű, négy éves jogviszony, az ügyvezető igazgatói megbízás kezdő időpontja: 2016. november 11., megszűnésének időpontja:
2020. december 31.

a pályázathoz csatolni kell:
- diploma másolatot;
- részletes, fényképes szakmai önéletrajzot;
- leinformálható referenciát;
- motivációs levelet;
- szakmai elképzelést a Kft. vezetésére, működtetésére;
- nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolatát – amennyiben rendelkezik vele;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
- ﬁzetési igényt;
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek;
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálására nyilvános Képviselő-testületi ülésen kerül sor;
- nyilatkozatot, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi
CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
- összeférhetetlenségi nyilatkozat arról, hogy az ügyvezetői igazgatói feladatok
ellátásának nincsen a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben
megjelölt akadálya.
a pályázat benyújtási határideje: 2016. szeptember 30. 12:00 óra

a pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Nagyközség önkormányzata címére történő
megküldésével (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Leányfalu, Termálfürdő Kft. pályázati dokumentáció ügyvezető igazgatói
álláshelyre”
A teljes pályázati kiírás megtekinthető a www.leanyfalu.hu weboldalon, a „Pályázatok” menüpontban. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Loszmann János polgármester nyújt a +36-70-947-40-47-es telefonszámon.
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