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Házhoz jön
a szevi?

– TERJEsZTÉsi KÉRdőív
Kedves Olvasóink!

szerkesztőségünk fontos célja, hogy a
város legfrissebb hírei mindenkihez eljussanak, azokhoz is, akiknek nincs lehetőségük vagy kedvük az internetet böngészni.
Kérdőívünk segítségével szeretnénk megtudni, eljut-e a 11 ezer példányban megjelenő városi újság minden háztartásba
szentendrén. Mindössze egy percet vesz
igénybe az anonim kérdőív kitöltése, kérjük, segítse Ön is munkánkat!
(A válaszokat a címhelyekkel
a szentendre és vidéke szerkesztőségébe
várjuk:
2000 szentendre, dumtsa Jenő u. 22.)

A kérdőív online is elérhető:
http://szentendre.hu/szentendre-es-videke/
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Ritkán
Az utóbbi két hónapban nem
Majdnem mindig
Mindig

Lakcím:
2000 szentendre, .....................................
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Köszönjük a választ!

Kérje digitális postaládájába
a szevi-t!

Azoknak az olvasóinknak, akik szeretnék
már a megjelenés napján olvasni lapunkat,
és van internetük, a számunkra eljuttatott
e-mail címre pdf-formátumban elküldjük a
szentendre és vidéke újságot.
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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Az ott kihelyezett tárgyakért adományokat
elfogadnunk, melyeket karitatív célra fordítunk.
A szeRvezőK

közérdekű

Ünnepi ügyfélfogadási rend
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatalban

• október 3-án (hétfőn) az ügyfélfogadás
szünetel

• október 14-én (pénteken) 8-12 óráig és
13-16 óráig fogadja Ügyfeleit

• október 15-én (szombaton) a Hivatal
zárva tart
Megértésüket köszönjük!
n

DR. GeRenDás GáBoR
jeGyző

szentendre
És vidÉKE

KöZÉlETi És KulTuRális lap
alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987.
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120

Megjelenik 11 000 példányban, havonta kétszer
Graﬁka: Krizbo
Címlapfotó: Illyés Tibor (MTI), Paraszkay György
Kiadó: szentendrei Kulturális Központ nKft.
Felelős kiadó:
solymosi Heléna ügyvezető
szerkesztőség:
szentendre, Dumtsa jenő u. 22.
(Tourinform épülete)
Tel: +36 26 505 120
e-mail: szevi@szentendre.hu
szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Munkatársak: németh erika, széles nóra
Lapzárta: hétfő, 12 óra
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben H-Ksze-Cs 13-17 óra között.
nyomda: PharmaPress
1037 Budapest, vörösvári út 119-121.,
felelős vezető: Dr. Dávid ábel Dániel
Index: PFH/88/1987 Issn 0239-068X

művészetek városa okos megoldásokkal

2016 | szeptember 26.

VÁROS

inTERJÚ vERsEGHi-naGy miKlós pOlGáRmEsTERREl

a napokban mutatták be szentendrén a ZTE magyarország Kft. „okos parkolási zóna” projektjét, mellyel a város egyik legfrekventáltabb területén, a dunakorzón találhat szabad parkolót az autós könnyedén, felesleges körök nélkül. verseghi-nagy miklós polgármester az ünnepi
átadón azt mondta: szentendrét a művészetek városaként tartják számon, ugyanakkor a város a vezető technológiai megoldások alkalmazásában is élen jár.

Ez egy jól hangzó fordulat volt, vagy komolyan is gondolja?
Örülök, ha jól hangzott, de teljesen komolyan
is gondolom. egy olyan múltú és atmoszférájú
városnak, mint szentendre, nincs is más választása, mint párhuzamosan fenntartani és
táplálni a már ismert és elismert imázsát, és
közben a városfejlesztés terén választ adni a
modern kor kihívásaira. esetünkben ez azt jelenti, hogy a sokszínű, kicsit bohém, kicsit elvarázsolt művészváros-lét megtartása és új
tartalmakkal megtöltése mellett fel kell fedeznünk azokat a korszerű megoldásokat, amelyek segítségével az itt lakók és az ide
látogatók számára is kényelmesebbé és élvezhetővé tehetjük a mindennapokat.
Az említett smart city projekt például egy tipikus XXI. századi válasz a XXI. századi városok tipikus problémájára. Ahogy a fejlesztő
cég, a zTe hazai vállalatának igazgatója
mondta, ma már tényleg szinte mindenki mobillal a zsebében jár, és mind több napi feladat
megoldásához használunk mobil alkalmazásokat. Amikor megkerestek az ajánlattal, hogy
a zTe telepítette okos parkolási rendszert
három hónapon át a gyakorlatban próbálhatjuk ki, azonnal megláttam benne a lehetőséget. A projekthez 50 és 100 közötti parkolóhellyel rendelkező területet kerestek, kézenfekvő volt, hogy a Dunakorzót javasoljuk,
mely az itt élők és a turisták számára is kiemelt fontosságú hely, ahol a leginkább szükség van egy ilyen fejlesztésre.

mit jelent a lehetőség a gyakorlatban a szentendreieknek és a turistáknak?
A Dunakorzón a Bolgár utca vonalához érkező
autósnak digitális kijelző mutatja a szabad
parkolók számát a területen. Aki keresett már
szentendrén parkolót, tudja, mitől kíméli meg
a rendszer ezzel. De még nagyobb segítség
az az ingyenesen hozzáférhető okostelefonos
alkalmazás, amellyel nemcsak a parkolóhelyig vezeti el a telefon a járművezetőt, de a
parkolójegy kényelmes megvásárlását is
szinte helyettünk intézi el az alkalmazás. (Az
okos parkolásról bővebben a 5. oldalon olvashatnak – a szerk.) A pilot projekt három hónapja után eldönthetjük, akarjuk-e vagy sem a
fejlesztést. Ha nem válna be, a zTe saját költségén leszereli a rendszert, ha úgy döntünk,
hogy megtartjuk, kedvezményes áron megvásárolhatjuk azt. A távközlésben és informatikában szerzett szakmai tapasztalataim
mondatják velem, hogy nagy lehetőség van a
fejlesztésben szentendre számára. Azt gondolom, a próbaidőszak után a megtartása és
továbbfejlesztése mellett fogunk dönteni.

az intelligens parkolásirányítási rendszer
tehát a következő hónapokban fog vizsgázni,
van azonban egy másik innovatív megoldás,
ami már bizonyított, és ami épp ebben a hónapban került ismét a helyiek látóterébe.

Igen, ez az országban elsőként szentendrén
megvalósult mobil árvízvédelmi fal, ami bizony éles helyzetben vizsgázott a 2013-as
árvíz idején, de azóta sem pihen a raktárban.
évente tartunk árvízvédelmi gyakorlatot, melynek során egy lehetséges katasztrófahelyzetre adható válasz minden mozzanatát
elpróbáljuk. Az idei gyakorlaton rekordidő
alatt épült fel a fal, persze nem csak az idővel
való versenyfutás a fontos ebben: a próbák
során fontos cél, hogy a szakemberek gyakorolják összeszerelés biztonságos és szakszerű módját, egyben karbantartásra is
alkalmat ad a gyakorlat.

személyesen is jelen volt a gyakorlaton. Ha
jó városvezető akar lenni, mindenhol ott kell
lennie?
Azt gondolom, a jó vezető mögött jó csapat
áll. Tehát nem kell mindenhol ott lenni, de ha
az ember egyben a helyi védelem vezetője is,
márpedig a polgármesteri tiszttel ez is együtt
jár, akkor az árvízvédelmi gyakorlat személyes
jelenlétet kíván. De szívesen tettem eleget
ennek a kötelezettségnek is, mert bár lassan
két éve vezethetem a várost, nem múlik a kezdeti izgalom és érdeklődés, amivel ehhez a
feladathoz fogtam 2014-ben kollégáimmal.

izgalom és érdeklődés… mi okozza a legnagyobb fejtörést, és mi jelenti a legnagyobb
örömet szentendre polgármesterének ma?
A kettő nem elválasztható. A legnagyobb
öröm, ha a lehetőségeinkhez képest a legjobb
válaszokat adjuk a felmerülő kérdésekre, és a
legizgalmasabb ezeket megtalálni. szentendre egyre népszerűbb, nem csak turistacélpontként, hanem lakóhelyként is. sokan szeretnének nálunk élni, ami örömre és büszkeségre ad okot, egyben újabb feladatokat is
jelent, hiszen az út- és a csatornahálózat, az
intézményi háttér nem nő a lakosságszámmal. A lakóövezetek átalakulásával nőnek viszont az igények, ahogy beépülnek a maradék
telkek, és beköltöznek az új lakók, úgy emelkedik a gépjárművek száma és nő az önkormányzatra irányuló nyomás: oldjuk meg, hogy
a meglévő utak elvezessék a megnövekedett
forgalmat, hogy nagy esőzések idején se
legyen sár a hegyen és így tovább. eleve évtizedes lemaradások terhelik a várost az úthálózat állapota terén, és az utóbbi években
megﬁgyelhető tendenciák, a beköltözők, a
kétautós családok arányának emelkedése tovább fokozza a nyomást.

az útépítés az egyik legköltségesebb feladat,
amivel egy önkormányzat szembesülhet.
A lehető legnagyobb feladat, ami a legkevésbé van arányban a büdzsével. Az idei nyár
csapadékos időjárása azonban megerősítette,
hogy halaszthatatlan a földutak állapotának
javítása. Prioritást kap tehát a földútprogram,
amiben számítunk a szentendreiek együttmű-

Verseghi-Nagy MIklós polgármester

ködésére. Célunk a földutak állapotának stabilizálása a vízelvezetés megoldásával, burkolatváltás nélkül. Abban bízom, a program
hasonlóan sikeres lesz, mint az 1+1 programunk, mely idén teljesedett ki igazán. Mára az
utak, járdák korszerűsítésére, új szakaszok
megépítésére meghirdetett pályázati lehetőséget minden korábbit meghaladó érdeklődés
kíséri. szeptember elején döntött a képviselőtestület a határidő kitolásáról, és kiegészítettük a pályázható keretet: az év végéig vagy a
keret kimerüléséig még 3,6 millió forintra pályázhatnak az utcaközösségek és vállalkozók,
míg az év folyamán eddig hét 1+1-es projektet
támogattunk 50%-os hozzájárulással, több
mint tízmillió forint értékben.

Hogy haladnak a 11-es főúttal kapcsolatos
egyeztetések?
A napokban álltunk fel ismét a tárgyalóasztaltól a Magyar Közútkezelő képviselőivel. ők az
út kezelői, mi kérni, lobbizni tudunk, ezt teszszük is folyamatosan. előrelépésről számolhatok be, ígéretet kaptam, hogy egy, a
dinamikus haladást segítő műszaki fejlesztés
révén várhatóan az év végére jelentősen javul
a 11-es út forgalma. Praktikusan hat csomópontban cserélik le a jelzőberendezéseket a
gyorsabb és egyenletesebb haladás érdekében. További jó hír, hogy a budakalászi körforgalom átépítésének engedélyezési eljárása
lezárult, a közbeszerzés lefolytatása után
megindulhat a kivitelezés.
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról

örvendetes hír minden a 11-esen közlekedőnek. milyen más, sokakat érintő, folyamatban
lévő vagy lezárt fejlesztéseket említene még?
A legfontosabb eredményünk e tekintetben a
posta előtti tér megújítása volt. ebben is megﬁgyelhető a hagyományaihoz ragaszkodó művészváros – modern város kettősség: a
mindennapokban nagy átmenő forgalmat bonyolít le a tér a postára igyekvőkkel, a városba
busszal, Hév-vel érkezőkkel, fontos volt tehát
a parkosítás, virágosítás, árnyas padok elhelyezése, a világítás. Ugyanakkor ez a művészmúlt egyik emblematikus helyszíne, mások
mellett itt állt sokáig efzámbó István szobra,
A végtelen érintése, vagy ha így ismerősebb,
az a bizonyos női ujj. Az eredeti, nyolcvanaskilencvenes években született elképzelés szerint ez a tér egy folyamatosan változó szabadtéri művészeti helyszín lett volna, hogy
időről időre újabb modern alkotások bemutatásával közelebb hozza az élő művészetet a
közönséghez. Az ötlet nem valósult meg, a
felállított szobrok évtizedeket töltöttek ott,
ahova ideiglenesen helyezték el azokat. viszszatértünk az eredeti elképzeléshez: mostantól izgalmas, néhány havonta változó, bárki
számára időkorlát nélkül, ingyen látogatható
művészeti tér is ez a hely. nem mellesleg mi
rendeztük az ide vezető aluljáró állapotát is
negyven év után. Most az aluljáró a posta
előtti térrel méltó kapuja a városba tömegközlekedéssel érkezők számára.

Hasonlóan évről évre súlyos gondokat okozó
elmaradás a belvárosi egyesített csatornarendszer állapota.
Itt is egy negyvenéves problémával állunk
szemben. Az akkor megépült rendszer együtt
kezeli a szennyvíz- és az esővízszállítást, ami
rendkívül korszerűtlen megoldás. Minden nagyobb eső szembesítette a várost azzal, hogy
a helyzet tarthatatlan, a csatorna nem bírja el
a lezúduló nagy mennyiségű vizet, a belváros
gyakran küzdött elöntéssel. Tavaly átmosattuk a rendszert, de ez csak sebtapasz volt,
mostanra viszont sikerült megegyezni a hálózat kezelőjével, a DMRv zrt.-vel, és egy sikeres közbeszerzési eljárás után most szeptember 23-án megkezdődött a belvárosi egyesített csatornarendszer részleges átépítése,
valamint a Lázár cár téren új csapadékcsatorna építése.
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Elakadt viszont az Egres úti út- és hídépítés…
A terveztetés, a közbeszerzési eljárás rendben
ment a maga útján, azonban a ﬁnisben a közbeszerzésen nyertes pályázó sajnos visszalépett. ez ellen védtelen az önkormányzat, nincs
más választásunk, új eljárást kell indítani. ez
a megvalósítást nyilván jelentősen hátráltatja,
addig is a közben kialakított forgalmi rend
marad érvényben.

apropó forgalmi rend: hogy fogadta a lakosság, hogy lezárták a dunakorzót, és hogy vált
be az új rend?
nyilván a megszokott útvonal módosítása a
naponta erre autózók számára kényelmetlen,
de a város egész hangulata pozitívan változott
az új forgalmi renddel. A Dunakorzó igazi
korzó lett, nyugodtan sétáló, szemlélődő, a várost és természeti környezetét békésen csodáló turistákkal, a Dunára panorámás teraszokkal, kávézókkal. Helyiektől is egyre több
a visszajelzés arról, hogy újra felfedezik a helyet, ahol a forgalomtól alig néhány percre pihenést, felüdülést találhat az arra járó.

visszajelzéseket említ – mennyire élénk a
párbeszéd a városvezetés és a szentendreiek
között?
Az élő párbeszéd az egyik legfontosabb elvünk a kezdetek óta. Újabb és újabb eszközöket vetünk be a folyamatos eszmecsere
érdekében, lakossági fórumok, online fogadóóra, közösségi oldalak, kérdőívezés. Újonnan kipróbált és jól bevált eszköz a
közösségi tervezés, ami a kommunikáción
túlmutató, egyben közösségépítő módszer
is. ennek segítségével határoztuk meg a Füzespark és a Postás strand jövőképét. De nyitottak vagyunk egy elvileg már lezárt projekt
kiegészítésére is, erre példa a Postás strand
kutyás fürdőhellyel történő megtoldása. A
strand legalizálása és kényelmi funkciók telepítése osztatlan sikert aratott a helyiek
körében, a kutyások egy része azonban nehezményezte, hogy a kedvencet nem viheti
be a területre. Most számukra is kijelöltünk
egy részt, kitáblázva, kutyaürülék-tartókkal
felszerelve. A városlakók–városvezetés interakció növekedését azonban számos más
példa mutatja. Az emberek megkedvelték a
városi Ügyfélszolgálat új bejelentéskezelő
rendszerét, mert az ügyek nyomon követhetők és a korábbiaknál hatékonyabb, gyorsabb
az ügyintézés. nagy sikert aratott az ügyfélszolgálaton telepített Pos terminál, a befize-

téseket helyben, kényelmesen lehet elintézni.
Lakossági kérésre próbálunk ki egy máshol
már bevált módszert a Bükkös-part pormentesítésére, amellyel száraz időben is biztosítható a por megkötése, jelentősen növelve
ezzel a terület használhatóságát, a környezet
élvezhetőségét.
Környezetbarát és előremutató vállalkozás az
elektromos töltőállomás telepítése is: három
állomás létesítésére nyújtottunk be pályázatot
a nemzetgazdasági Minisztériumhoz. A töltőpontok egy része nemcsak autó, hanem
e-motor és busz töltésére is alkalmas lesz. ez
már a jövő, a 2017-es költségvetés része.
Környezetbarát és egészségmegőrző intézkedés a kerékpáros közlekedés támogatása is,
mely jelenleg több szálon fut a városban. Az
önkormányzat a Kerékpáros Magyarország
szövetség partnereként vesz részt az eurovelo6 Pest megyei hálózatának fejlesztésére
kiírt pályázaton (városunkat a Dera patak –
Budakalász közötti szakasz érinti). ennek keretében mobil pihenőhely, információs tábla,
szervizpont, kerékpártároló épül majd, növelve a város turisztikai vonzerejét. Tervezzük
ugyanakkor az eurovelo-Pilis összeköttetés
kiépítését is.

milyen más pályázati források gyarapítják
még a várost a közeljövőben?
Az év talán legnagyobb fejlesztése a Dunyhaprogram keretében történő társasházi felújítás. A városban ezzel 23 ház 582 lakásának
energetikai korszerűsítése valósulhat meg
összesen 465 millió Ft állami támogatással,
csaknem egymilliárd forint összértékben.
nemrég kaptuk a jó hírt, hogy a Petzelt józsef
szakközépiskola és szakiskola rég várt felújítása 600 milliós pályázati támogatást nyert,
ebből megvalósulhat a régi főépület tetőcseréje, a nyílászárócsere és a homlokzati szigetelés, de a félbemaradt építkezés újratervezése és folytatása is.
Pályázatot nyújtottunk be a II. Rákóczi Ferenc
és az izbégi iskola, valamint a gyermekorvosi
rendelő felújítására, utóbbi összköltségvetése
eléri a 170 milliót. Kisebb volumenű, de fontos
terv a Dunaparti Művelődési Ház felújítása
funkcióbővítéssel, ennek összköltségvetése
18,5 millió forint.

a város működtetésének napi gyakorlati kérdéseitől végezetül térjünk vissza kicsit a művészváros-tematikához. itt az ősz, milyen
szezont zárt szentendre turisztikai és művészeti értelemben?
nem beszélnék szezonzárásról. Bár a nagy
fesztiválok ideje lejárt, a művészeti arculat
áthangolásával, új művészeti színterek bevonásával és a Ferenczy Múzeumi Centrummal
közös nagyprojekttel, az Art Capitallal sikeresen kitoltuk a szezont. segítségünkre van
ebben a kellemes nyárvégi, őszi időjárás, de
a már említett közterületi fejlesztések, forgalmi változások, a virágosítási program, a
public art/street art kezdeményezések mind
azt szolgálják, hogy szentendre, mint a művészetek városa, ne csupán múltjából éljen,
hanem e téren is az építkezés időszakába
lépjen.
n

T. j.

Okos parkolás szentendrén
2016 | szeptember 26.

magyarországon egyedülálló a ZTE Hungary Kft. szentendrén bemutatott mintaprojektje, az
„okos parkolási zóna”, melynek lényege, hogy a parkolót keresőket mobiltelefonos applikáció
vezeti a szabad helyekhez, illetve út menti kijelző tájékoztat a szabad helyek számáról.

Fotó: Paraszkay György

A parkolásirányítási rendszer kiépítésével az egyes parkolóhelyek foglaltságáról szóló adatok
már a behajtási ponton elhelyezett kijelzőn tájékoztatják a járművezetőket a szabad helyek
számáról, megkímélve őket a felesleges utaktól, csökkentve a zajterhelést és a légszennyezést.
A rendszer egyelőre 66 parkolóhelyet tart nyilván a Duna-korzón, a Bükkös-pataktól a Péter
Pál utcáig terjedő szakaszon.
A zTe „okos parkolási zóna” projektje Magyarországon egyedül szentendrén érhető el. A városban három hónapon át pilot projektként működő parkolásirányítási rendszert Liu siao Kang,
a zTe Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója adta át szentendre vezetésének. „A zTe a távközlési berendezések és mobilkészülékek egyik piacvezető gyártója, széles választékot kínáló
termékcsaládja mellett hálózati és hálózat nélküli professzionális megoldásokat nyújt világszerte” – mondta a cégvezető az átadó ünnepségen. Hozzátette: a zTe smart city projekt már
több mint 40 országban van jelen, a cég irányításával több mint 140 városban alakítottak ki
okos megoldásokat. ezáltal a világ egyik meghatározó résztvevőjévé váltak e területen, az általuk kidolgozott modell Kína egyik sikerszimbóluma lett.
verseghi-nagy Miklós polgármester az együttműködést megköszönve elmondta: örömmel
mondtak igent a felkérésre, mert a kezdetektől biztos volt abban, hogy szentendre számára
fontos és hasznos fejlesztés részese lesz a város. A parkolás különösen a belvárosban kritikus
probléma. Amikor a projekthez 50 és 100 közötti parkolóhellyel rendelkező területet kerestek,
a polgármester a Duna-korzót javasolta, mely az itt élők és a turisták számára is a legfrekventáltabb hely, ahol a legnagyobb szükség van erre a fejlesztésre.
„szentendrét a művészetek városaként tartják számon, ugyanakkor tudni kell, hogy a város a
vezető technológiai megoldások alkalmazásában is élen jár” – emlékeztetett a polgármester.
„nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az országban szentendrén elsőként valósult meg mobil
árvízvédelmi fal 333 méter hosszúságban, és nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy a zTe segítségével szintén az országban elsőként valósulhatott meg az intelligens parkolási rendszer
szentendrén.”
yang jun, a zTe alelnöke szerint az emberek jobb életre való vágya tükröződik az okos megoldások keresésében. Ma már mindenki zsebében ott van a mobiltelefon, amiben a legcsodálatosabb, hogy egy pici képernyőn keresztül a világ minden részével kapcsolatot tudunk
teremteni.
A parkolásirányítási rendszert a Duna-korzón, a Bolgár utcai parkoló közelében elhelyezett kijelző leleplezésével avatták fel. Innen városnéző kisvonat szállította a vendégeket a városházára, ahol a zTe képviselői kivetítő segítségével mutatták be a rendszer működését.
A parkolóhelyek szabad vagy foglalt voltát az aszfaltba süllyesztett érzékelők továbbítják a
három alállomás, majd azokon keresztül a központi alkalmazás felé, amely a felhasználóhoz
juttatja az információt. A szabad helyek számáról egyrészt az út mentén elhelyezett digitális
kijelző tájékoztat, másrészt a projekt Google Play áruházból díjmentesen letölthető mobil alkalmazása a Google térkép segítségével a szabad parkolóhelyre vezeti az autóst. ezen felül a
rendszer tájékoztat a díjﬁzetési időszakról, a díj mértékéről, és előkészíti a felhasználó számára
a parkolást kezdeményező sms-t is, oly módon, hogy beírja a rendszámot, a vonatkozó parkolási zóna számát az ügyfél telefonszolgáltatójának előhívószámával.

VÁROS

hírek

1+1:
még 3,6 millió ft
pályázható járdaés útépítésre

még 3,6 millió forintra pályázhatnak a lakosok az idei 1+1-es hozzájárulásra. az
érdeklődés nagy volt, a 19 milliós keret
nagy részét kimerítették a jelentkezők.
2016-ban eddig hét pályázat nyert önkormányzati támogatást.

A városfejlesztési Bizottság szeptember
8-i ülésén döntött arról, hogy a pályázati
időszakot meghosszabbítja a keret kimerüléséig, folyamatos beadással, de legkésőbb 2016. december 31-ig. ebben az
évben a Barackos úti köz 111-es bejáró, a
Mókus, a Deli Antal, a Korona, a zöld utca
és a stéger köz nyert hozzájárulást járdavagy útépítésre, felújításra, valamint a
9342/1 jelzésű utca (a vasúti villasornál)
tervezésére összesen 10,4 millió Ft értékben.
A programról bővebben itt lehet tájékozódni: http://szentendre.hu/varosfejlesztes/11-program/

pormentesítés
a bükkös-parton

A Bükkös-partot pormentesítették szeptember 22-én a szegedi úti játszótér és a
11-es főút között.
A Bükkös-parton élők kérésére a szentendrei önkormányzat új – máshol már
bevált – alkalmazást próbált ki, amellyel
a keletkező por mennyisége jelentősen
csökkenthető.
Az eljárás lényege, hogy a kezelendő felületre juttatott kalcium-klorid oldat beszivárog a talaj felső néhány centiméternyi rétegébe. Mivel az oldat higroszkopikus tulajdonságokkal rendelkezik, kivonja a nedvességet a környező
levegőből. ennek hatására enyhén nedves réteget képez a homok- és agyagszemcsék között. Mivel ez az oldat
kevésbé párolog, mint a víz, a nedves
réteg még akkor is az út felületén marad,
amikor nagyon száraz az időjárás.
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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 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 átjelentkezési
kérelmet, illetve mozgóurna iránti kérelmet is benyújtani.

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 követően módosítja korábbi szándékát és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben vagy más
település szavazóhelyiségében szeretne szavazni, 2016. szeptember 30. (péntek) 16.00 óráig
kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől az átjelentkezési kérelme módosítását vagy visszavonását.
szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a
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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 általános 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

„a segítséget vigyék oda,
ne a bajt hozzák ide!”

2016 | szeptember 26.

varga mihály nemzetgazdasági miniszter a migránsválság társadalmi, gazdasági összefüggéseiről tartott előadást szeptember 21-én a pest megyei Könyvtárban, telt ház előtt. a megjelenteket verseghi-nagy miklós polgármester és Hadházy sándor országgyűlési képviselő
köszöntötte, és mindketten a kérdés fontosságára hívták fel a ﬁgyelmet, mert most hazánk
jövőjéről van szó, arról, hogy gyerekeink, unokáink milyen társadalomban éljenek.

Újkori népvándorlás

varga Mihály miniszter szerint az elmúlt hónapok központi témája, hogy mit kezdjünk
ezzel a váratlan, vagy talán nem is annyira váratlan helyzettel, ami a migránsok beözönlésével alakult ki. ez a folyamat tulajdonképpen
egy újkori népvándorlás kezdete, amellyel korábban nem találkoztunk, mert legfeljebb 500
évenként fordul elő ilyen a történelemben. A
világ egyes országai túlnépesedtek, és az
utánpótlás szinte korlátlan: 30-35 millióra becsülik azt a népességszámot, amely indulásra
kész. Minden szakértő egyetért abban, hogy
hamarosan újabb erőteljes hullámra kell számítanunk, ennek csak az ideje kérdéses.

brüsszel válasza

varga Mihály szerint Brüsszelnek három válasza van a kihívásra. Azt mondják, hogy európa
befogadó, jöjjön, aki akar, tárt karokkal várjuk
őket. A következő öt évben 93 milliárd eurót
akarnak fordítani az ideérkezők integrálására.
A merkeli válasz az, hogy szétosztjuk őket.
Mindenki tudja, hogy a pár ezer hazánkba telepített migráns csak az első fecske, és várható, hogy számuk 50 ezerre nő, mert ennyien
regisztráltak nálunk. Amelyik ország pedig
nem veszi át a kötelezően előírt létszámot,
250 ezer eurót kell ﬁzetnie fejenként. s mindezt tetézi a családegyesítés szabálya: a befogadott migránsokat követheti a család, ami
plusz 6-7 embert jelent.

magyarország válasza

orbán viktor az első kormányfő európában,
aki felhívta a ﬁgyelmet a migráció veszélyeire.
Hazánk felemelte a szavát az ellen, hogy
Brüsszel megkerülte a nemzeti parlamenteket. Az állam nem akar többet költeni a migránsokra, mint saját állampolgáraira.
Az eU két alapvető dolgot ígért: biztonságot
és gazdasági jólétet. Ma már nincs európai
válasz a biztonsági kihívásokra, és az eU nem
tudott egységes gazdasági tömbbé válni, ami
világosan kiderült a 2008-as válságnál is.
Brüsszelben azt mondják, hogy munkaerőre
van szükség. varga Mihály szerint valóban
vannak hiányszakmák, üres álláshelyek, de ez
azért hamis érv, mert a bevándorlók döntő
többsége képzetlen, 70%-uk analfabéta, s ma
már vannak tapasztalataink arról, hogy második-harmadik generációs bevándorlók sem
tudnak integrálódni. 22 millió munkanélküli
van európában, s vétek, ha ezt a problémát

külföldiekkel akarjuk megoldani. sokkal célszerűbb átképzésekkel segíteni a helyieket,
hogy el tudjanak elhelyezkedni, és betöltsék a
hiányszakmákat.
Hazánk javaslata – orbán viktor szavaival –,
hogy a segítséget vigyék oda, ne a bajt hozzák
ide. A kormány szerint támogatni kell a válság
sújtotta térséget, célzott támogatást kell számukra adni, és erkölcsi kötelességünk az ott
élő keresztényeket támogatni.

Költségvetési
és biztonságpolitikai
következmények

A bizonytalanságnak ára van, mondta varga
Mihály, a tőke rögtön reagál mindenre, mert
biztonságos térségben akarnak befektetni.
sok pénzbe kerül a védekezés, az ideérkezők
ellátása: 2016-ban százmilliárd forintot költöttünk az ilyen jellegű kiadásokra, amelyhez
Brüsszel eddig mindössze ötmilliárddal járult
hozzá.
A nyugat-európai országokban már több száz
no-go zóna jött létre, ahova a rendőrök, mentősök nem mernek bemenni. Itt párhuzamos
társadalmak alakultak ki, és az ott élők nem
kérnek a befogadó ország rendszeréből.
A kormány véleménye, hogy kényszerbetelepítés helyett határvédelemre van szükség.
Magyarország az egyetlen, amelyik komolyan
vette a schengeni egyezményt. A déli határzár
működik, és szerencsére a v4 országok is hasonlóan gondolkodnak.
„Minél nagyobb a részvétel, annál erősebb
üzenetet küldünk Brüsszelbe, és annál nagyobb felhatalmazást kap a kormány az ország megvédésére. Az eU elvesztette normális önvédekező képességét, a felelőtlen
jóság állapotába került. Túl nagy a tét, ne kockáztassunk” – zárta előadását a miniszter.

VÁROS

hírek

az elmúlt 5 év társadalmi
változásait méri fel a KsH
októberben

mikrocenzust, azaz népesség-összeírást tart a lakosság 10%-ának bevonásával 2016. október 1. – november 8.
között a Központi statisztikai Hivatal.

A népesség-összeírás során több ponton
is újít a KsH: a vizsgált minta a korábbinál jóval nagyobb, 10%-os lesz, és ez az
első alkalom, hogy a kérdőívek kitöltése
kizárólag elektronikusan történik. További újdonság, hogy a hagyományos
személyi és lakáskérdőíveken túl kiegészítő kérdéssorok megválaszolására is
kérik az adatszolgáltatókat. Az összeírás
az ország 2148 településén mintegy 440
ezer címet érint. A mikrocenzust törvény
rendeli el, a kiválasztott lakásokban lakók
részvétele kötelező.
A mikrocenzusnak köszönhetően a Központi statisztikai Hivatal naprakész adatokat nyerhet a népesség nagyságáról és
összetételéről életkor, nem, családi állapot, iskolai végzettség, foglalkoztatottság, nemzetiség és sok más fontos
demográﬁai mutató alapján, de részletes
képet kaphatunk a háztartások és a családok főbb jellemzőiről és a lakásállomány főbb adatairól is.
október 1-je és 9-e között lehetőség lesz
internetes válaszadásra (az ehhez szükséges kódot az érintettek számára megküldött felkérőlevél tartalmazza), október
10-től pedig számlálóbiztosok keresik fel
azokat, akik az online kérdőívet nem töltötték ki. A válaszokat a számlálóbiztosok laptopon és tableten rögzítik, a
KsH-rendszerébe pedig zárt csatornán
keresztül kerülnek be a válaszok.
A mikrocenzus lakás- és személyi kérdőívének megválaszolását törvény írja elő
azoknak, akik a mintába bekerültek. ezeken túl minden kérdőívcsomag kiegészítő
kérdőívet is tartalmaz. A kiegészítő kérdésekre a válaszadás önkéntes.
A mikrocenzus során a KsH kiemelt ﬁgyelmet fordít az adatok védelmére. A
kérdőíveken nem szerepel a válaszadó
neve, és a Központi statisztikai Hivatal
pedig biztosítja, hogy az adatfeldolgozást
követően az adatok ne legyenek kapcsolatba hozhatók az azokat szolgáltató személyekkel. Az összegyűjtött adatok
kizárólag statisztikai célra használhatók.
Az első eredmények várhatóan 2017 májusában lesznek elérhetőek.

További információ:
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016
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Új forgalmi rendek,
közúti fejlesztések
a városban
VÁROS

a városfejlesztési bizottság szeptember 5-én tartott ülésén döntött
szentendre új forgalomszabályozási, közúti fejlesztési kérdéseiről.

XXX. évf. | 17. szám

Elkezdődött 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 éveken keresztül folytak az egyeztetések, és
több tanulmányterv készült a probléma megoldására. A tavalyi év folyamán a csatornarendszer kitakarítása és átmosatása megtörtént, és
az önkormányzat megállapodást kötött az üzemeltető DMRv zrt.-vel.
A 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 szeptember 23-án megkezdődött, és a tervek szerint november 30-án fejeződik be. Az építkezés alatt a közlekedés és a boltok
megközelíthetősége biztosított.

bogdányi utca

visszaállítják a korábbi kétirányú forgalmi rendet. A parkolósáv az utca
Duna felé eső oldalán továbbra is megmarad, azzal a feltétellel, hogy
a szamárhegy felőli zsákutcákba (Alsóhegy, Középhegy, Felsőhegy
utcák) való ki- és behajtást a parkoló járművek ne akadályozzák.
Az utca másik, szamárhegy felőli oldalán felfestésre kerül sárga színnel egy 80 cm széles, gyalogosok közlekedésre alkalmas sáv, „Megállni tilos” táblák kihelyezésével.

áfonya utca

Az utcát egyirányúsítják a Hóbogyó utca és a Berkenye utca között, a
11-es főút felől a Berkenye utca felé. Az áfonya utcába a Hóbogyó utcánál „egyirányú út” jelzésű KResz-tábla kerül, a Berkenye utcába az
áfonya utcai csatlakozáshoz pedig egy „Behajtani tilos” tábla.

Önkormányzati beruházásban új csatorna készül: a Lázár cár téren
lévő kis átmérőjű csatorna helyett egy új D500 csapadékcsatorna kerül
kivitelezésre, a meglévő átemelőt alkalmassá teszik a bevezetett csapadékvíz Dunába emelésére.
A DMRv zrt beruházásban történik az egyesített csatornák részleges
átépítése. Új egyesített csatornát építenek a szerb utca felől Halász
utcai kivezetéssel, nagy átmérővel, a Dunakorzón vezetett főgyűjtőbe
történő csatlakozással. Bővítik a Tinódy közön húzódó, Dunakorzói főgyűjtőre csatlakozó meglévő csatornakivezetést. A vujicsics tér és a
Bogdányi út sarkán a meglévő Rév utcai csatlakozás kiváltására új
csomópontot alakítanak ki a felszíni vizek összegyűjtését biztosító keresztirányú rácsokkal együtt. A csatornaépítéssel összefüggésben
szükséges közműkiváltásokat is elvégzik.
A kivitelezés során a gyalogos forgalom minden munkaterületen biztosított. A Bogdányi út – Rév utcai csomópontban a járműforgalmat
félpályás forgalomtereléssel oldják meg.
Az építkezés ütemterve megtalálható a www.szentendre.hu oldalon

További fejlesztések
a posta előtti téren

dunakorzó

Az út jókai utca – Péter Pál utca közötti szakaszán kétirányú forgalmi
rend lép érvénybe. Az új forgalmi rendet úgy tervezik meg, hogy ﬁgyelembe veszik a kerékpárosok biztonságos közlekedését, valamint merőleges parkolási helyeket alakítanak ki a korzón.

szeptember közepén megtörtént a Posta előtti tér járda körüli területének murvázása. A kivitelező vállalta ennek a feladatnak az elvégzését plusz térítés nélkül, amely az eredeti tervek alapján a park
fejlesztésének II. ütemének a feladata. Idén az első ütem megvalósítása volt a cél, az önkormányzat erre adott megbízást a kivitelezőnek.
A jelenleg ideiglenesen murvázott részen 2017-ben, a II. ütem keretén
belül burkolat kialakítása és növényzet telepítése fog zajlani.
A 2016-ra tervezett munkálatok korábban befejeződtek, ezzel a tevékenységgel megkezdődött a 2017. évi munkálatok előkészülete.

600 millió forint támogatás a petzelt iskolának!

2016 | szeptember 26.

VÁROS

Fotó: Borszukovszky Flóra

a nemzetgazdasági minisztérium döntése
alapján mintegy 5,6 milliárd ft értékben újulnak meg magyarországon a szakképzési
centrumok épületei, köztük a szentendrei
petzelt József szakközépiskola és szakiskola is.

A váci szakképzési Centrum tagintézménye,
a Petzelt iskola számára a minisztérium 600
millió Ft támogatást biztosít. Az első ütemben
az állapotvizsgálat, a bontási költségek, a tervezés és egy új épület kivitelezési munkálataira kerül sor. A második ütemben az épület berendezésére és az udvar felújításának költségeinek fedezésére születhet szintén kedvező
döntés.
A munkálatok között a tető teljes rekonstrukciójára és nyílászárócserékre is szükség van.
Az épületet több mint hatvanéves palatető
fedi. A tető rendkívül rossz és életveszélyes
állapotban van, funkcióját nem tölti be, az épület több helyen beázik. Az esővízelvezető csatornák, széldeszkák, villámhárítók cseréje is
időszerű. Az iskolában a hatvanéves, szétszáradt, szétkorhadt nyílászárók balesetveszélyessé váltak. ezekre további, összesen 67
millió Ft támogatást biztosítanak.

megújuló társasházak
a városban

szentendrén nyár közepén indultak el az Otthon melege programban
a társasház-felújítások. összesen 25 társasház 573 lakása újul meg,
közel 950 millió ft beruházási költséggel. a városi dunyha programból közel 22,92 millió ft támogatást, az Otthon melege pályázatból
összesen 458 millió ft támogatást nyertek el a társasházak.
vadnai Tímea pályázati koordinátort, a Thermo Concept Kft. munkatársát kérdeztük a munkálatokkal kapcsolatban.

• Jelenleg hol tart a kivitelezés, mely területeken folynak munkálatok
a városban?
A munkálatok ütemezésekor fontos szempont volt, hogy a fűtéskorszerűsítéssel érintett épületekben a gépészeti munkálatok a fűtési
idény kezdete előtt befejeződjenek, ezért az elmúlt időszakban leginkább erre a – külső szemlélőként kevésbé látványos, ugyanakkor
kulcsfontosságú – munkanemre helyeződött a hangsúly, melynek eredményeképpen az alábbi épületek hőfogyasztásának lakásonkénti mérhetősége és szabályozhatósága valósult meg az otthon Melege
Program és a város Dunyha-terv Programjának köszönhetően: széchenyi tér 19-21., Hamvas Béla utca 32-40., Kondor Béla utca 3-7., Kálvária
út 65-67., Kondor Béla utca 24., Károly utca 16-22.
A fűtéskorszerűsítési munkálatokkal párhuzamosan a nyílászárók
gyártásához szükséges egyeztetés nagyrészt lezajlott, illetve folyamatosan zajlik a társasházaknál, melynek során a kivitelező az érintett lakástulajdonosokkal egyeztet a beépítendő nyílászárókkal kapcsolatos
kérdésekben.
A látványos kivitelezési munkák, az épületek homlokzatainak hőszigetelése a nyílászárók beépítési üteméhez igazodva történik. jelenleg a
következő épületeknél folynak homlokzati hőszigetelési munkálatok:
széchenyi tér 19-21., Rózsakert 12-13., Rózsakert 10-11., Kálvária út
69-73., Kondor Béla utca 3-7., Kálvária út 65-67., Károly utca 16-22.
A homlokzati hőszigetelési munkák ütemezését megnehezítette a védett állatok jelenléte az egyes épületek homlokzatán, illetve az épüle-

Következő lapszámunkban részletesen beszámolunk a beruházásról.

tek repedéseiben (elsősorban fecskék, denevérek). A Duna-Ipoly nemzeti Park szakemberei a munkálatok megkezdése előtt minden esetben
ellenőrzik az épületek homlokzatát, és védett állatok jelenléte esetén
az adott homlokzati szakaszon a munkavégzést felfüggesztik.
A kivitelezések kapcsán további nehézséget okoz a hazai építőipari
munkaerőhiány, a kivitelezők folyamatosan szakemberhiánnyal küzdenek.

• idén ősszel még milyen munkákat végeznek el az ütemterv szerint,
és előreláthatólag mikorra várható a teljes projekt befejezése?
Reményeink szerint a pályázaton nyertes társasházak nagy részénél
ebben az évben elkészülhetnek a homlokzatszigetelési munkálatok,
melyek sajnos nagyban függnek az időjárástól, illetve a szakemberek
elegendő számától. Mivel az otthon Melege Program a támogatási
szerződés megkötését követően 1 évet ad a beruházások megvalósítására, ezért jövő év május vége a kivitelezési határidő.

Megújult épület a Püspökmajorban (Széchenyi tér 19-21.)
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Épül-szépül a füzespark
VÁROS

a szeptember 8-i testületi ülésen tárgyaltak a képviselők a füzesparki
lakótelep fejlesztésének ütemezéséről dr. Török balázs városfejlesztési alpolgármester és Zakar ágnes önkormányzati képviselő előterjesztése alapján.

zakar ágnes lapunknak elmondta, hogy a Füzespark
a 70-es évek végén, vagyis már több mint három évtizede épült, ezért környezetének fejlesztése már
nagyon indokolt, bár minden évben zajlottak kisebbnagyobb felújítások, mint oTP automata, útépítés,
energetikai felújítás több háztömbben, de ez nem bizonyult elégségesnek. Az önkormányzat fontosnak
tartotta, hogy a fejlesztés a lakossággal egyeztetve,
az ott élők igényei alapján történjen, ennek érdekében meghirdette az
ún. közösségi tervezést, amely nagyon jól bevált a Postás strand esetében.
A közösségi tervezés keretében a szakemberek négy alkalommal
egyeztettek a lakosokkal. A megbeszélések során először is meghatározták azt az öt fejlesztési területet, amelyek a leginkább szükségesek.
ezek, fontossági sorrendben: közlekedés fejlesztése és a hulladéktárolás korszerűsítése, játszótér felújítása, csendes, illetve vidám közösségi tér kialakítása, sportlehetőségek kialakítása.
„Még idén szeretnénk az útfelújítás 4. ütemét megvalósítani, remélhetőleg kapunk plusz forrást a teljes szakasz megépítésére. A vsz zrt.vel 112 parkolót jelölünk ki és festünk fel. Kihelyezünk öt szemetes
edényt, a sas utcai patikánál pedig tükröt állítunk a biztonságosabb
közlekedés érdekében. A lakótelep park részében elhelyezünk egy asztalt két paddal. Két szelektív hulladéktárolót állítunk fel, mert a környéken elégedetlenség, hiányérzet mutatkozik e téren” – sorolta a
fejlesztéseket a terület önkormányzati képviselője.
A fejlesztésre idén 5,7 millió forintot fordítanak. ebből az összegből a
Füzespark utca felújítására 4 millió Ft-ot irányoztak elő. A három ajánlatkérésre egy válasz érkezett, de az ajánlat összege jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló forrást, ezért szükségessé vált a műszaki

Ünnepélyes átadó a püspökmajor
közösségi kertjében

Fotók: Paraszkay György

A szélrózsa kert a városi Kertek egyesülettel együttműködve tavasszal
kezdte meg első szezonját. Az ágyásokat a környéken lakó családok
művelik, a szakmai hátteret ehhez az egyesület adja, melynek a szentendrei a hetedik kertje. A biokertben a művelés során kizárólag természetes módszereket alkalmaznak, kémiai anyagokat nem. A szélrózsa
kert 28 ágyása 28 család mindennapjait változtatta meg a közös munka
révén. A közösségépítés és a természethez való visszatérés fontosságát hangsúlyozta a szélrózsa kert megnyitóján, szeptember 22-én verseghi-nagy Miklós polgármester is.
Rosta Gábor, a városi Kertek egyesület elnöke megköszönte a város vezetőinek, hogy helyet és lehetőséget adtak a közösségi kert megvalósítására, a zöldreferensnek a folyamatos együttműködést, a városi
szolgáltatónak a tereprendezést és a magaságyások kialakítását, valamint a kert két legnagyobb támogatójának, a sIó-nak és a Pilisi Parkerdőnek a segítségét.
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tartalom felülvizsgálata, ami szükségessé teszi egy újabb beszerzési
eljárás lefolytatását.
A parkolók kialakítása 500 ezer Ft-ba, a szemetes edények kihelyezése
200 ezer Ft-ba, a tükör felállítása 127 ezer Ft-ba, a padok és az asztal
200 ezer Ft-ba, a szelektív hulladéktároló megépítése 740 ezer Ft-ba
kerül.
A játszótér felújítását jövő évre ütemezték, melyre négymillió Ft-ot különítenek el a 2017. évi költségvetés terhére. A Füzesparki sportparkot
(ﬁtness park) a nemzeti szabadidős-egészség sportpark Program által
meghirdetett pályázat alapján szeretnék megvalósítani. A Füzespark
fejlesztése 2018. évtől folytatódik.
zakar ágnes ezúton köszöni a város vezetésének, verseghi-nagy Miklós polgármesternek, dr. Török Balázs alpolgármesternek, hogy az előterjesztés és a Füzespark ügye mögé álltak, mindazoknak, akik
segítettek, különösen szöllősy-Meggyes Ildikó pályázati referens segítségét.

őrzők napja autómentesen

szeptember 22-én a dunakorzón idén is megrendezték az Európai
autómentes napot és az őrzők napját. a programok reggeltől kora
délutánig várták az érdeklődőket.

Az Autómentes nap a mozgásos játékok és kézműveskedés jegyében
telt, amelyen a gyerekek idén is rendkívül jókedvűen vettek részt.

Az őrzők napja programsorozatát a honvédség katonazenekari koncertje nyitotta meg. A színes porgramok között az érdeklődők maguk
is próbára tehették ügyességüket a KResz-pályán és a katonai akadálypályán és különféle bemutatók adtak betekintést a rendőrség, a
mentők és a tűzoltóság munkájába.

Ofﬂine Center a szentendrei ﬁataloknak
2016 | szeptember 26.
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A kezdeményezés nem most indult. évek óta
több sikeres rendezvénnyel bizonyította a
helyi baptista közösség, hogy a ﬁataloknak
tartalmas, színvonalas programokat tudnak
kínálni. Minden nyáron városfelújítási akciókat
szerveztek a várossal szoros együttműködésben, akár a Bükkös-patakon átívelő fahíd, akár
a meder takarítása volt a cél. Az elsősorban
gimnazista diákoknak szervezett alkalmakra
pedig neves előadókat, együtteseket hívtak
meg, volt éjszakai kvízjáték-maraton, extrémsport-bemutató és beszélgetős est. Legutóbb a városi majális és a szentendre
éjjel-nappal nyitva fesztivál programjaiba kapcsolódtak be. A sikeres rendezvényeknek
azonban nem volt állandó helye.
szentendre a korábbi 10 ezres lélekszámát az
utóbbi években jócskán átlépte, ma már 27
ezren élnek itt, miközben a város infrastruktúrája alig nőtt. A pezsgő kulturális, ifjúsági és
családi programokhoz nincs elegendő közösségi tér, ezért a városvezetés a nemrég felszabaduló helyszínt nem pályáztatta meg egy
újabb vállalkozás számára, hanem átadta ifjúság-központú közösségi helyszínnek.
Az ofﬂine Centert a helyi Baptista Gyülekezet
alapítványa üzemelteti, melynek aktivistái előzetesen komoly dokumentációban vázolták
koncepciójukat. A programterveket, küldetést
a képviselő-testület jóváhagyásával, idén ősztől valósítják meg. A tervek szerint nemcsak
a ﬁatalokat szólítják meg programjaikkal, de
rendszeres családi rendezvényekkel várnak
minden korosztályt.

felújítások

Az ofﬂine Center tereinek megújítását kalákában oldották meg, nagyrészt a Baptista Gyülekezet ﬁataljai jöttek segíteni, de sok

ismerős, barát hozzátette munkáját az épület
megszépüléséhez. A beázott tetőszerkezetet
megerősítették, a belső tereket barátságos
színekkel, természetes anyagokkal tették hangulatossá. Új festést kapott a mennyezeti lambéria, a korábbi elegáns, de kicsit rideg
kőoszlopokat faburkolattal vették körül. Új
asztalok, székek, kényelmes fotelek és kanapék kerültek a belső térbe, a kandalló elé csocsóasztalok. A tervek, illetve igények tükrében
pedig újabb játékok vagy sporteszközök gazdagítják majd a klubot. Kis pódiumszínpaddal
egészül ki a tér, melyen hamarosan bemutatkozhatnak a fellépők. A nagy üvegablakok fölötti sínekre kerülhetnek az időszaki kiállítások művei. Az épület mellé a tervek szerint
jövő tavasszal biciklitárolókat is kihelyeznek.

Ofﬂine Center online is

Küldetésüknek nem mond ellent, hogy a programokat elsősorban a legnagyobb közösségi
oldalon osztják meg az érdeklődőkkel, jelen
vannak az Instagramon, és hamarosan elérhető az ofﬂine Center honlapja is. A napokban
készülnek el a szóróanyagok a programokról,
és remekül kihasználják az épület adottságait:
az óriási üvegfelületekre színes feliratokkal
kerülnek fel az aktuális hírek. Az épületben ingyenes wiﬁ szolgáltatás teszi teljessé a ﬁatalok komfortérzetét. „Nem célunk leszoktatni a
ﬁatalokat az okostelefonok, internet használatáról, a cél az, hogy valódi közösségben, valódi
emberi kapcsolatokat kapjanak, otthonos környezetben” – fogalmazza meg Barbarics Péter
az új kezdeményezés fő irányát. Péter mindössze 27 éves, a projekt vezetésén túl családi
vállalkozásban turisztikával foglalkozik, külföldi, főként keresztény missziós csoportoknak szerveznek Magyarországra és a környező országokba utazást. Feleségével, aki

Fotó: szabó Levente (Levision)

a kezdetek

Fotó: széles nóra

idén ősztől új funkcióval nyílik meg újra a Kerényi parkban a volt Rodin Café. az Ofﬂine Center rendszeres ifjúsági programokkal, barátságos
szép környezetben várja majd a szentendrei ﬁatalokat, családokat.
Gyürk dorottya kulturális alpolgármesterrel és barbarics péterrel, az Ofﬂine Center vezetőjével beszélgettünk az új közösségi helyszínről.

szülésznőnek tanul, tavaly házasodtak össze,
ő is segít kreativitásával az ofﬂine Center
megismertetésében.

a jövő

„Középtávú tervünk, hogy az épületet körülvevő
parkot is az Ofﬂine Center koncepciójához igazítjuk, az egykori felvonulási teret a zászlótartóval és betonkoszorúval elbontatjuk, és egy
artisztikus-rekreációs helyszínt alakítunk ki.
Már megkezdődtek a tárgyalások építészekkel,
ipari formatervezőkkel, kertépítészekkel, akikkel workshop formájában a jövő évben megtervezzük a terep rendezését, és az ide kerülő
artisztikus műtárgyakat, melyek nemcsak esztétikusak lesznek, de mozgásra is ösztönöznek. A fából, kőből, természetes anyagokból
készülő egyedi műtárgyakon és a körülöttük
kialakított térben gördeszkázni, biciklizni, görkorcsolyázni, sétálgatni, üldögélni, beszélgetni
lehet majd. A kivitelezésre 2018-ban nemzetközi workshopot hoznánk létre, s az alkotók a
város vendégei lesznek” – foglalta össze a terveket Gyürk Dorottya alpolgármester.

Az első bemutatkozó rendezvény a tervek szerint október 21-én, pénteken lesz, a részletes
programot legközelebbi lapszámunkban közöljük. Az ofﬂine Center nyitott, minden itt
élő, vagy szentendrei iskolába járó ﬁatal igényeit igyekeznek kiszolgálni a tizenévesektől
a huszonévesekig. A szülők nyugodtan engedhetik el ide kamaszgyerekeiket, mert itt tartalmas programokon vehetnek részt, jó társaságban, biztonságban. várják a helyi közösségek, iskolák, programszervezők ötleteit, jelentkezését: ofﬂinecenter@gmail.com.
Hírek, programok:
facebook.com/ofﬂinecenterszentendre

n

sz. n.
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az anyatejes táplálás világnapja szentendrén
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a szentendrei védőnői szolgálat szervezésében szentendrén is megemlékeztek az anyatejes táplálás világnapjáról a szeptember 22-én,
a védőnői Tanácsadóban.

1992-től tartják világszerte az anyatejes táplálás világnapját, más néven
a szoptatás világnapját tulajdonképpen augusztus 1-jén. A szentendrei védőnői szolgálat a közös ünnepet szeptemberre szervezte,
mert ilyenkor több kismama tud eljönni, mint nyáron. valóban, idén, elmondásuk szerint rekordot döntött a vendégek száma, talpalatnyi hely
sem maradt a barátságosan berendezett tanácsadóban.
Az egészségügyi világszervezet hat hónapos korig kizárólagosan a
szoptatást javasolja, amiről fokozatosan ajánlott átszoktatni a csecsemőt szilárdabb ételekre abban az életkorban, amikor észrevehető a
babán, hogy készen áll rá. A kiegészítő szoptatás egészen kétéves
korig eltarthat, amíg a gyermek és az anya úgy kívánja. A programon
résztvevő anyukák az anyatejes táplálás kitartó hívei, gyermekeik pedig
ennek szerencsés alanyai.
verseghi-nagy Miklós polgármester köszöntőjében az egészséges
életmódot, a család fontosságát méltatta, és megköszönte a védőnők
áldozatos munkáját. szentendre polgármestere végigjárta a pár éve
átadott, csodálatos, új körülményeket biztosító védőnői Tanácsadót,
ahol kipróbálta a gyerekeknek szóló látás- és hallásvizsgálatot is,
„hogy biztosan meghalljon minden véleményt és panaszt” – mondták
a védőnők.

Fotók: Paraszkay György

Az anyukákat dr. Pázmány Annamária, a szeI igazgatónője is köszöntötte mint egészségügyi dolgozó, s egyben gyakorló édesanya és ﬁatal
nagymama. A kismamákat arra biztatta, hogy tartsanak ki, és találják
meg a kényes egyensúlyt a családban a gyerek-édesanya-férj igények
között.
A közös program része volt a baba-mama összhangot erősítő „suttogó” foglalkozás szél Marietta vezetésével, ahol a mamák együtt játszottak-énekeltek a kisgyerekekkel.
végül minden kicsi és anyuka ajándékot kapott, melyet a védőnői szolgálat készített elő, és együtt adták át a polgármesterrel.
érdekes egybeesés, hogy szeptember 22-én három egészséges életmóddal kapcsolatos esemény is történt városunkban: reggel az anyatejes táplálás került középpontba, ezt követte az európai Autómentes
nap a Dunakorzón, majd este az első Közösségi Kert átadója a Püspökmajor-lakótelepen.

Hangjegyfa az Egres úti oviban

A 2016 januárjában megnyílt új városi óvoda szépen fejlődik az óvodába járó gyerekek művész szüleinek aktív támogatásával. Az egres
Úti zenei Tagóvoda új büszkesége Komjáti orsolya művészi alkotása,
a Hangjegyfa. naponta száz család csodálja meg minden reggel a csodálatos mesevilágot idéző alkotást.

Közös történelmünk

2016 | szeptember 26.

Fotó: Deim Balázs

szentendre városa szeretné feldolgozni a xx. század második felének
főbb helyi vonatkozású történéseit a ii. világháborútól, a szovjetunióba való elhurcoláson, a hadifogságon, az 1956-os forradalom momentumain keresztül az azt követő megtorlás eseményéig. azon
szentendreiek vagy szentendréről elszármazottak beszámolóit várjuk, akiket a ii. világháború után kényszermunkára vagy hadifogságba
vittek, vagy részt vettek az 1956-os forradalom eseményeiben. a projekt vezetőjével, dr. Hoppál bulcsúval beszélgettünk.

• ön egyetemi oktató. Honnan jött az ötlet, hogy történelmi dokumentumokat gyűjtsön szentendrén?
Az elgondolás a történelem, a múlt iránti szeretetemből fakad, de ezúttal sem csinálok mást, mint anyagot gyűjtök, jelen esetben történelmi
emlékeket, és ezekből következtetek az adott kor társadalmi viszonyaira.

• Ez hogyan történik?
A módszerem nagyon egyszerű: beszélgetek az emberekkel. Úgy próbálom az interjúkat vezetni, hogy az mindkettőnk számára élvezetes
legyen, tehát, ha szabad így fogalmazni, egy jót beszélgetünk. Ilyenkor
kinyílnak az emberek, és amint ezt számtalan példa bizonyítja, sok
addig rejtett történelmi tudás, kincs bukkanhat elő.

• igazából mit gyűjt?
A szó legteljesebb értelmében mindent, mert semmit sem zárhatok ki
a kutatás spektrumából, minden értékes lehet. Azoknak az anyagoknak
az esetében, ami elsődleges fókuszunk, sajnos már a túlélők, szemtanúk, résztvevők egyre kevesebben vannak. Így a leszármazottak (gyerekeik, unokáik) visszaemlékezései is nagyon fontosak. sőt, sokszor
ezek izgalmasabbak, mert egyrészt ezek a beszámolók mindig tartalmaznak egy szemléletet, egy többszörös reﬂexiót, ami „sűrítetté”, érthetővé teszi a megtörtént eseményeket, másrészt a leszármazottak
olyan történeteket, megﬁgyeléseket is elmondanak, amelyeket a túlélők sokszor nem is vesznek észre. Ilyenek például egy-egy trauma,
melyet a résztvevők észrevétlenül, megmagyarázhatatlanul hordoznak
magukban, miközben a távolabb álló gyermekek, unokák egész viselkedéssorokat föl tudnak fűzni rá.

• miért kell a történelemről beszélnünk?
A múlt ismerete egy nemzet számára helyes értékszemléletet ad,
míg az ember számára az önismeret egyik módja. Másrészt az embereket beszéltetni kell, még olyan történésekről is, amelyekről, mint
leszármazottaknak, esetleg kevés információval rendelkeznek. Higygye el, amikor egy valódi beszélgetést elkezdünk, hirtelen rájövünk,
hogy az emberekben nagyon sok kincs rejlik. A videó-archívum felállítása itt szentendrén is abból az igényből fakad, hogy adósságunk
van a szovjet táborokban raboskodott és az 1956-os forradalomban
részt vett elődeink felé. Az ő sokszor néma hősiességük örök példa
számunkra.

KULTÚRA

FeLHÍvás

szentendre városa egyedülálló kezdeményezésben való részvételre hívja fel polgárainak ﬁgyelmét. szeretnénk feldolgozni a
xx. század második felének főbb helyi vonatkozású történéseit
a ii. világháborútól, a szovjetunióba való elhurcoláson, hadifogságon, az 1956-os forradalom momentumain keresztül, az azt követő megtorlás eseményéig.

várjuk tehát azon szentendreiek vagy szentendréről elszármazottak beszámolóit, akiket a II. világháború után kényszermunkára
vagy hadifogságba vittek, vagy valamilyen formában részt vettek
az 1956-os forradalom eseményeiben. várjuk továbbá a leszármazottak emlékeit is. Az ő esetleg töredékes visszaemlékezésük (dokumentumok, tárgyi emlékek, fotók) is nagyban segíthet megérteni
az akkori idők szentendrei történéseit.
Célunk egy videó-archívum létrehozása. A beérkező adatokat minden esetben tudományos vizsgálat tárgyává tesszük.
jelentkezésüket ide várjuk: +36 30 973 3379
vagy khoppal@yahoo.com
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legek tárlata
a művészetmalomban

az idő, annak megélése, napjaink időtapasztalata a városban zajló art Capital vizuális
művészeti fesztivál fő témája. a művészetmalomban rendezett központi kiállítás, az Elvesztegetett idő, túlzás nélkül nevezhető az
intézmény életében a legek tárlatának, hiszen a teljes épület erre az alkalomra átalakított összes terében, harmincnál több –
amerikai, nyugat-európai és kárpát-medencei (magyar, román, szerb, szlovák, ukrán) –
képzőművész a közelmúltban vagy újonnan
készült alkotásai szerepelnek, köztük az
eddig a malomban kiállított legnagyobb méretű – 3,5 méter magas – kép is.

Az izgalmas, napjaink képzőművészetét széles spektrumon megmutató tárlat szeptember
17-én egy jelentős alkotással, Bukta Imre erdőrészlet című installációjával gazdagodott.
Az egyik legeredetibb kortárs magyar képzőművész műve több részletben, 2012 és 2016
között készült. Az aktuális tartalommal is bíró
lírai alkotásban a természeti idő nyer megrendítően szép kifejezést.
A tetőtérben levő, kivágott fatörzsekből álló
60 négyzetméteres installáció egy erdőnek
állít emléket. A monumentális műben több
mint 100 bükkfa rönkje szerepel, ezekre nyolc
projektor vetít fényt (a tönkök a Pilisi Parkerdő

zrt. segítségével lehettek a műalkotás részei).
A farönkök két síkból szemlélhetők: fentről, a
tetőtér galériájából, ahonnan a megvilágítás
és fehér festés révén jól láthatóvá válnak a
rönkök tetején a fa ujjlenyomatai, az évgyűrűk,
és az általuk jelezte idő. A fénypászták alatt a
fa erezetét, textúráját, repedéseit viselő élettelen anyag szinte mozdulni látszik, apró rezdülések, villanások érződnek rajta. A lenyűgöző látványban a több mázsás darabok súlytalanná válnak, szinte lebegnek. A fekete szőnyegre állított rönkök másik nézete a közeli, a
súlyosabb.
ezen a napon került sor az egyik kiállítóteremben Bukta Imre és Kónya Rita közös performanszára is. A különös atmoszférájú előadás
egy idősődő pár egymásra találását, kibontakozó szerelmét, majd az idő múlásával kapcsolatuk romlását mutatta be.
Aki ezen a napon a MűvészetMalomba látogatott, még egy emlékezetes program részese lehetett: Harcsa veronika jazzénekesnő szubjektív
tárlatvezetése nemcsak az általa kiválasztott
műveknek adott újszerű megközelítést, hanem
varázsos éneklése azok remek zenei interpretációját is.
n RAPPAI zsUzsA

bukta imre a
prima primissima
jelöltek között!

Fotó: Deim Balázs
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Károlyi Zsigmond 2015-ös jelölése után a
magyar Képzőművészeti Egyetem festő Tanszékének újabb oktatója, bukta imre szerepel
a művészet, a tudomány, az oktatás, a sajtó
és a sport kiválóságait elismerő díj magyar
képzőművészet kategóriában megnevezett
három primája között.

„Bukta Imre Munkácsy
Mihály-díjas képzőművész. szakközépiskola
után barátjával kétszemélyes autodidakta művésztelepet alapított a
Tisza-parton. 1975-ben
fölvették a Fiatal Képzőművészek stúdiójába.
szentendrére került, ahol
bekapcsolódott a vajda Lajos stúdió munkájába. Alkotói időszakában diplomázott
Pécsett, majd habilitált a Moholy-nagy Művészeti egyetemen. Művészetének témája a mezőgazdaság, a falusi élet. sokoldalú
művészeti tevékenysége során a paraszti
munka eszközeit és anyagait is felhasználja
szobraihoz, képeihez, installációihoz. Művei
ﬁnom iróniával, szeretetteljes groteszkséggel
jelenítik meg azokat az abszurditásokat, amelyeket a vidéki létforma felemás kelet-középeurópai modernizációja hozott magával.
Budapesten 1978-ban rendezte első kiállítását
– azóta folyamatosan jelen van hazai és külföldi tárlatokon. Háromszor szerepelt a velencei Biennálén, részt vett a Párizsi és a sao
Paulo-i biennálén is. Alkotásai számos külföldi és hazai közgyűjteményben megtalálhatóak. egyetemi docensként oktat a Magyar
Képzőművészeti egyetemen.”
(www.primissima.hu)

2016 | szeptember 26.
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Ernelláék farkaséknál

A teltházas, rendkívül jó hangulatú estet ritkán tapasztalt érdeklődés
előzte meg. nem véletlenül, hiszen a Karlovy vary Filmfesztiválon a
legjobb alkotásnak járó Kristály Glóbuszt elnyerő ernelláék Farkaséknál című ﬁlmet premier előtt itt, szentendrén vetítették, nagy nyilvánosság előtt először.
Ahogy Hajdu szabolcs, a ﬁlm rendezője és szereplője, valamint a stáb
több tagja elmondták, az alkotás speciális forgalmazási rendszerben,
a forgatási helyszínen, saját lakásukban vagy barátok, ismerősök otthonaiban volt eddig látható. Így derült ki számukra az, mekkora igény
van az emberekben a közösségi együttlétre. Tehát szeptember 29-ig
folytatják a sorozatot Budapest különböző otthonaiban.
A különös, egy lakásban játszódó ﬁlm alapját az azonos nevű színházi
előadás adta, amelynek írója és rendezője is Hajdu szabolcs volt.
Ahogy elmesélte, életük nehéz periódusát élték, s a darab abból a vágyból született, hogy megosszák másokkal is a gyerekneveléssel kapcsolatos és anyagi eredetű problémáikat. ezek a helyzetek, ezek a
hétköznapi dolgok – gyerek, pénz, irigység, szeretetéhség – nemcsak
magyarok vagy közép-európaiak, hanem bárhol léteznek.
Miután az erősen személyes darabra a közönség jól kapcsolódott rá,
úgy döntöttek, hogy ﬁlmet csinálnak belőle. Pályázni nem akartak,
mert hosszadalmas és sok kompromiszummal jár, így elhatározták,
hogy saját erőből, a személyes tárgyakkal teli otthonukban fogják a ﬁlmet leforgatni.
Az tűnt a legegyszerűbbnek, hogy színész barátaikkal együtt játszanak
a ﬁlmben, hogy saját gyerekeik alakítják a ﬁlmbelieket, s a tanítványok,
a Metropolitan egyetem huszonéves hallgatói vállalják az operatőri és

Fotó: Paraszkay György

az art Capital fesztivál népszerű programjai a p’art mozi ﬁlmvetítései, és az azokat követő beszélgetések. programgazdaként az intézmény vezetője, Klötz ildikó válogatta az idő témájához köthető
ﬁlmalkotásokat és a szakértő vendégeket. szeptember 20-án az Ernelláék farkaséknál című ﬁlm vetítése után az alkotókkal schramkó
péter beszélgetett.

vágói munkát. 14 nap alatt sikerült leforgatni a 80 perces ﬁlmet. Két
hétig reggeltől estig együtt volt a stáb, s a családias hangulatú forgatás
alatt a barátok hoztak nekik ennivalót. nem számított, mi a feladat,
mindenki csinált mindent.
Az esztert játszó Török-Illyés orsolyának, Hajdu szabolcs feleségének
a hatalmas felfordulásban csak az volt a kikötése, hogy maradjon meg
a lakásban legalább a kis cselédszoba nyugodt szigetként. Persze
hamar bekerült 3 lámpa, majd a vágó is oda költözött.
A két gyerek, Lujza és zsiga szívesen vett részt a forgatásban. zsigával
akadt néha nehézség, mert elsőre ugyan szívesen eljátszotta a jelenetet, de az ismétlés már nem volt az ínyére. Ilyenkor a hamburger, a kóla,
a sorozatok – vagyis a tiltott dolgok engedése segített.
Hajdu szabolcs számára az ernelláék Farkaséknál nemcsak egy rangos díjat hozott, de azzal a tanulsággal is járt (igaz, anyagilag lenullázódtak), hogy a függetlenségük megőrzése mellett kevesebb pénzből
is meg lehet csinálni egy ﬁlmet.
n RAPPAI zsUzsA
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vidám hangulatú összejövetellel kezdte meg a
Musica Beata Kórus a 2016-2017-es évadot. A
nyári szünetet követően a kórustagok felidézték az elmúlt időszak eseményeit, összegezték a tapasztalatokat, majd a megbeszélést
követően összeállították az évad programjait.

az év első eseménye március 20-án
a virágvasárnapi koncert volt, melyre a szentendrei Református Gimnázium kápolnájában
került sor. A műsoron Bach: h-moll szvitje, vivaldi: B-dúr kettősversenye oboára és hegedűre, Bach: Korál a 147. kantátából című
műve, Liszt Ferenc: nun danket alle Gott, C.
Frank: 150. zsoltár és a Krisztus című oratórium Tu es Petrus tétele, végül Bach: ó, Krisztusfő, te zúzott kezdetű korálja csendültek fel.
Közreműködtek: Czifra Gergely fuvolán, Molnár eszter éva oboán, schuster Andrea koncertmester hegedűn, szotyori nagy Gábor
orgonán. vezényeltek: Bokorné Forró ágnes
és Wolfné Kovács zsuzsanna karnagyok.
április 9-én
a felvidéki Komáromba tett történelmi kirándulást a kórus. A város főterén, a Klapka
György téren, a borús idő ellenére, vidáman
csendültek fel a szebbnél szebb dallamok a
kórus előadásában. elsőként az ismeretlen
szerző által komponált Alta Trinita Beata című
kórusmű hangzott el, majd következett Bárdos Lajos: Komáromi kisleány című népdalfeldolgozása. A dalt az arrafelé sétálók is együtt
énekelték a kórus tagjaival. végül Wolf Péter–
Fülöp Kálmán: Musica Beata szerzeményét is
elénekelték, amit a szerzők a kórus számára
írtak. Délután testvérkórusunkat, az észak-komáromi Concordia vegyeskar rövid műsorát
hallgathatták meg.
Június 11-én
a bajai Liszt Ferenc énekkart látta vendégül
szentendrei kórus. Megérkezésük után a Rab

Gizella-díj 2016

szeptember 30-án, pénteken 17 órakor immáron harmadik alkalommal adják át a Gizella-díjra jelölt címeket és magát a
Gizella-díjat szentendrén. A szervezők mindenkit arra buzdítanak hogy vigyék hírét az
eseménynek és jöjjenek el, ajándékozzák meg
az érdeklődés élményével a diákokat. A városháza dísztermében megrendezésre kerülő
állófogadással egybekötött ünnepi eseményre a belépés ingyenes.
További információ: www.gizelladij.hu

Ráby nyomában címmel kalandos, irodalmi
városnéző túrán vettek részt, majd a városháza dísztermében adtak közös koncertet. A
vendégek részéről Lassus, Gjeilo, MacGillivray,
Biebl, jenkins művek hangzottak el. zongorán
kísért Kunosné Dankó Ilona, hegedű: Kubán
Lóránd, dob: Barti Gábor. vezényelt Makkai
Gézáné karnagy. A Musica Beata Kórus Bárdos Lajos művein kívül Arbeau, Dowland műveit
is
előadta,
valamint
Andorka
Péter–orgoványi Anikó: szentendre című kórusműve is felcsendült. A két kórus közös előadásában smetana: nyitókar az eladott
menyasszony című operából, verdi: Rabszolgák kara – a nabucco című operából és Wolf
Péter: Musica Beata című művei hangzottak
el. Köszönjük szentendre városának a szervezésben és a vendéglátásban nyújtott segítségét!
Június 25-26-án
Pécsre kirándult a kórus. először a zsolnaynegyedbe látogattak el, majd városnézés következett. este ki-ki érdeklődése szerint
válogathatott a Fő téri jazz koncert, illetve a
Kodály Központ programja közül, ahol eötvös

Péter: „senza sangue” (vértelenül) és Bartók
Béla: „A kékszakállú herceg vára” előadásokat
élvezhették. Másnap Palkonyára indult tovább
a csoport, ahol énekeltek a kerek templomban, ﬁnom borokat kóstoltak a Haraszti család
pincéjében, végül villánykövesden, a Fülemile
csárdában egy ﬁnom ebédel zárták a túrát.

a most kezdődő évad
is sok izgalmas programot ígér. szeptember
24-én a zenebarátok Kórusa meghívására Kiskunfélegyházára látogatott a Musica Beata
Kórus, ahol önálló és összkari műsorral szerepeltek. December 18-án szentendrén, a
Péter-Pál templomban a hagyományos adventi koncertre kerül sor, az Új szentendrei Kamarazenekarral. Az adventi időszakban is
terveznek fellépést. jövő májusban pedig a
bajai Liszt Ferenc Kórus meghívására viszonozzák az idei látogatásukat, és egy közös fellépéssel ünneplik a zene összetartó erejét.
A kórus nyitott az új tagok befogadására, szeretettel várják az énekelni vágyókat.
n

oRGoványI AnIKó
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visszatér a kadarka szentendrére! legyen a tőkéstársunk!
városunk felvirágzását a XvIII. században elhozó
szőlőkultúra hagyományainak feltámasztására
tett kísérletként a Pismány Barátainak egyesülete és a szentendrei Kadarka Kör életre hívta
„Kertjeink kadarkája” közösségi mozgalmat, az
országban egyedülálló, közösségi kadarka ültetvény létrehozását tűzve ki célul. Úgy tűnik a
szőlő- és borkultúra országos reneszánsza városunkat sem kerüli el, és sokan vannak, akik szerény lehetőségeikkel is szeretnének tevőlegesen
részt venni a nemes cél megvalósításában.
A szevi-ben már megjelent felhívásunk hatására
örvendetesen nőtt városunkban kadarka tőkéink
állománya!
Mivel „ültetvényünk” nagyságát nem korlátozzák
telekhatárok, továbbra is várjuk újabb lelkes
résztvevők jelentkezését, akik szentendrén található kertjükben tőkénként 2 nm-es szabad,
napos fekvésű hellyel rendelkeznek és vállalni
tudják a legalább 2 kadarka tőke gondozásával

járó feladatokat. ezek nem támasztanak komolyabb igényt, mint két szép rózsabokor gondozása, melyben csoportunk szakmai segítséget is
tud nyújtani oltványok és a szükséges ismeretek
átadásával.
végső célunk természetesen a szentendrei kadarka bor újbóli megteremtése, melyből ugyan
„exportra” nem fogja futni, de a közös feldolgozás minden résztvevő számára lehetőséget adna
arra, hogy ha csak egy palack erejéig is, de saját
borát ihassa, és részese lehessen városunk történelmi hagyományainak.
Hogy milyen lesz majd a borunk, még nem tudjuk, hiszen ﬁatal még az ültetvény, arról azonban
vannak feljegyzések, hogyan készült és milyen
lehetett régen. e szerint az őszi időjárás függvényében vagy kései szüretet követően, vagy korai
szüret után a padlásokon történt utóérlelést követően, a szőlőfürtöket egészben felfelé keskenyedő szájú tölgyfa tartályba, „káci”-ba réte-

gezték, és borral felöntve erjesztették ki.
erjedés után a kácira
tetőt raktak, és légmentesen letapasztották. A
bort később a tartály alján lévő csapról fogyasztották. A légmentes tárolás és a száraz kocsányok csersavtartalma jól tartósították, nagyobb
távolságra is szállíthatóvá tették e bort. Ízvilágát
tekintve a kései szüret, illetve a töppesztés okán
édes, sőt, az őszi dunai párának köszönhetően
nem egyszer aszús jegyeket mutató, csersavas,
magas alkoholtartalmú vörösbor volt.
A mai ízlésnek talán túl testes és nehéz, de egy
kóstolást biztos megérne ma is! Legyen hát „tőkéstársunk” ebben a kalandban!

várjuk jelentkezésüket!

Ifj.vigyázó László • kadarkakultusz@freemail.hu
széles Katalin • 30/241 1166, 26/317-781
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a kilencedik félévvel folytatódnak
a szenior kurzusok!

2016 októberének második hetétől, immár a kilencedik félévvel
folytatódnak a zsigmond Király egyetem és a szentendrei Önkormányzat együttműködésével megvalósuló szeniorképzések, tanfolyamok szentendrén – már minden meghirdetett tanfolyamra
érkeztek beﬁzetések.
A kurzusok helyszínei továbbra is az Aranykor Központ emeleti
tantermei (Dunakorzó 18. – a P’Art Mozi épülete), míg a számítástechnikai tanfolyamok a Rákóczi Gimnáziumban lesznek.
A kurzusok tematikáit részletesebben megtalálhatók 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-mail cím: korkozpont@gmail.com
A kurzusok tandíja változatlanul 10.000 forint (az ár az áFá-t tartalmazza, és semmilyen egyéb pluszköltség nincs)
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 emelt szint (nyelvtancentrikus) (Kaszap Réka)
Angol emelt szint (Kommunikáció-centrikus) (Tassy sándor)
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 (Pető Katalin)
Minden pénteken 10 órától az Aranykor Központ tornatermében
zajlik Fodor éva szeniortorna kurzusa is. egy alkalom látogatása
1000 forint.

A hallgatók kérésére szeptemberben is folytatódik geopolitikai
előadássorozatunk.
Október 6-án, 17 órától A migránsok integrálásának jó és rossz
modelljei (Kanada, UsA, európa, Ausztrália) címmel kerül sor előadásra.
Belépődíj: 500 forint.
Az előadás előtt és után van mód tanfolyami beﬁzetésekre.

szintén örömmel hívunk minden érdeklődőt a szeniorok szentendrei Akadémiája (szeszA) második előadására, a szentendrei
Önkormányzat dísztermébe.
Október 5-én, szerdán 15 órától dr. Molnár Krisztina, PhD:
stresszkezelés és konﬂiktuskezelés időskorban című előadásra
kerül sor.
Az előadás ingyenesen hallgatható meg, s minden korosztály
részt vehet rajta.

Tanulni sohasem késő!

n ARAnyKoR KÖzPonT szenTenDRe

boldog új évet, 5777!

Ki az az őrült, aki ilyen címet ad az írásának szeptemberben, mondja az olvasó, és továbblapoz. nos, ne tegye! ősz a zsidó nagyünnepek ideje – az
időpont a zsinagógai naptár és a Gergely-naptár közötti időeltolódás miatt
évről évre más, de nagyjából szeptember-októberre esik. nézzük, mit is
ünnepel ilyenkor a zsidóság!

Most a zsidóság az 5777-es évet várja, amely idén október 2-án este kezdődik, majd 3-4-én van az újév (ez a két nap tisri hó 1-2), amely kétnapos ünnep.
Újév neve héberül ros hasana, szó szerint az év feje. A hagyomány szerint
ez a világ teremtésének az ünnepe, az azóta eltelt idő 5776 év; kezdődik
5777. szokás újévkor édes, kerek barcheszt (mákos kalácsot), vagy almát
mézbe mártva enni, hogy az egész év kerek és édes legyen. Ilyenkor dönti
el az Örökkévaló, hogy az egyes személyek az élet Könyvébe a jók, avagy a
bűnösök közé lesznek-e beírva. erre az alkalomra a hívők megtisztult lélekkel készülnek. egymásnak édes évet és jó beírást kívánnak (mármint az élet
Könyvébe).
Tíz nappal ezután (ez a tíz nap a megtérés, a bűnbánat időszaka) következik
a zsidóság legnagyobb ünnepe, az engesztelés napja (jom kippur), amit a
magyar szleng hosszúnapnak is nevez, mivel 25 órás teljes böjtöt ír elő a
vallási törvény. ez az ünnep nem kötődik történelmi eseményhez, hanem kizárólag vallási jellegű. ezen a napon az élet Könyve nyitva van az Örökkévaló
előtt, és ítéletét véglegesen bepecsételi a könyvbe. Az ünnep előestéjén mindenkinek bocsánatot kell kérnie embertársaitól, még akkor is, ha nem emlékszik pontosan, hogy kit és mivel bántott meg az elmúlt év során. A másik
fél köteles megbocsátani. Az ünnepi istentiszteletet a Kol nidre című ima
vezeti be.
Aki nem ismeri, annak ajánlom meghallgatásra Max Bruch szerzeményét
Pablo Casals gyönyörű előadásában:
https://www.youtube.com/watch?v=sjss7GBagiw
vatikáni koncert: https://www.youtube.com/watch?v=y4d74lbAyQg
Kántorkoncert: https://www.youtube.com/watch?v=W0h4CDBsTls

Önnek pedig, Kedves olvasó, sana tová umetuka, azaz édes és jó esztendőt
kívánok – ebből még októberben sem lehet baj.
n szeGő AnDRás

iskolakezdés szorongás nélkül

2016 | szeptember 26.

19

EGÉSZSÉG

szakács adrienn krízistanácsadó szakpszichológus szorongás az óvodában, iskolában címmel tart előadást október 4-én, kedden 17 órakor
a pest megyei Könyvtárban. a tervek szerint ez egy sorozat bevezetője lesz, s olyan témákkal folytatódik, mint például a női szerepek összeegyeztethetősége, a családdá válás szakaszai, az értékek napjainkban, hűség és hűtlenség kérdése, értékrendszerek eltolódása, veszteségek
kezelése stb.

önnek több szakvizsgája is van. milyen korosztállyal foglakozik, ügyfelei milyen körből
kerülnek ki?
Gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt foglalkozom. Mindenki életében történnek krízishelyzetek,
amelyek
feldolgozásában
pszichológiai tanácsadás formájában segítek.
ez azért fontos, mert ha ezeket a problémákat
nem sikerül időben feldolgozni, akkor elfojtásra kerülhetnek, egymásra épülhetnek. Majd
idővel, amikor ezek a feldolgozatlan feszültségek, traumák már egyéb tüneteket is produkálva a felszínre törnek, sokkal nehezebb és
időigényesebb lesz a szálakat kibogozni és a
dolgokat a helyükre tenni.

milyen gondok esetén érdemes szakemberhez fordulni?
Minden olyan helyzetben, amikor úgy érezzük,
hogy elakadtunk, érdemes segítséghez fordulni. A krízist átélő ember jellemzője, hogy
egyre mélyebbre kerül, a probléma egyre nagyobbra nő a szemében, mint egy óriásira fújt
luﬁ, ami előbb utóbb mindent eltakar a tulajdonosa szeme elől. Ilyen esetek lehetnek például
a családi krízisek, súlyos betegség a családban, haláleset, vagy párkapcsolati veszteség,
munkahelyi problémák, karrierkrízis. Talán
meglepő, de krízist jelenthet a családban az
első gyermek születése, vagy a női szerepek
változásaiból adódó feszültségek is. Gyerekeknél szorongással, beilleszkedési zavarokkal, teljesítményproblémákkal, megfelelési
kényszerrel járhat az óvoda- és az iskolakezdés. Fontos lehet a segítség a kamaszkori válságban, az indulatok kezelésében.

Előadásának témája nagyon aktuális szeptember táján…
Megﬁgyelhető tendencia már augusztus közepén, hogy megjelennek a szorongás tünetei,
amelyek az iskolakezdéssel kapcsolatosak,
és tulajdonképpen az előző év feldolgozatlanságából eredhetnek. ezek nagyon változatosak, időnként ijesztőek lehetnek: a
szobatiszta gyerek újra bepisil, rágja vagy tépi

a körmét. A legjellemzőbb a reggeli rosszullét,
fejfájás, hasfájás és hányinger, vagy a nyugtalan alvás, esetleg a ticcelés – az akaratlan
izommozgások sora. Tudnunk kell, hogy a
gyerekeknél sokszor másként csapódnak le
az események, mint egy felnőttnél. Gyakran
egy számunkra érthetetlen apróság miatt is
letörnek. Rossz élményt okozhat az osztálytárshoz, a pedagógushoz való nem megfelelő
viszony, a feleléssel kapcsolatos félelmek, a
teljesítmény- és megfelelési kényszer, a megalázás, az erőszak, ami lehet ﬁzikai vagy verbális. nehezen viselik az igazságtalanságot,
és sokszor tehetetlennek érzik magukat egy
kialakult helyzettel szemben. ezek a kudarcok
mélyen beépülhetnek a lelkivilágukba, személyiségükbe, és nagyon rombolóak lehetnek.
nehézséget jelent, hogy a kisgyerekek, de
sokszor még a nagyobbak sem tudják megfogalmazni, hogy mi történik velük. Gyakran előfordul, hogy mire segítséghez fordulnak, már
nem csak az elsődleges probléma van jelen,
hanem a következmények és a tünetek már
egymásra épülnek. A feldolgozatlan feszültségek könnyen magatartási problémákhoz,
beilleszkedési zavarhoz, tanulási problémákhoz, pszichoszomatikus tünetekhez vezethetnek.

mikor beszélünk pszichoszomatikus tünetekről?
Amikor a megjelenő tünetek mögött (fejfájás,
hasfájás, hányás, hasmenés stb.) nem találnak szervi okokat. ennek sajnos amellett,
hogy a gyerek lelkileg és ﬁzikailag is szenved,
még az a veszélye is fennállhat, hogy a gyerek
„rátanul”, hogy nem kell iskolába mennie, amikor fáj a hasa, és előbb-utóbb tényleg beteg
lesz. Úgy próbálja megoldani a nehézségeit,
hogy kilép a kellemetlen helyzetből, eltereli a
kínos szituációt. Minél előbb meg kell szüntetni az okot, ami a tüneteket kiváltja, mert
ennek később akár iskolakerülés is lehet a következménye.

mit tehetnek vagy tegyenek a szülők?
saint-exupéry szavaival élve „szeretni azt jelenti, hogy ﬁgyelsz”. nagyon fontosnak tartom, hogy a szülők ﬁgyeljenek a gyermekek
minden rezdülésére, és ha azt veszik észre,
hogy rosszul érzik magukat, foglalkozzanak
vele, segítsenek neki megtalálni a megoldást,
ha kell, szakember bevonásával. Fontos, hogy
a gyermek biztonságban érezze magát. Meg
kell tanítani, hogy elmondja, mi történik vele
az iskolában. nagyon lényegesnek tartom,
hogy mindig azt hangsúlyozzuk, amiben a
gyerekek sikeresek. nem a kudarcot, hanem
a sikert kell sulykolni.

Hogyan kezd hozzá egy eset kezeléséhez?
először mindig a szülőkkel veszem fel a kapcsolatot, és feltérképezem a helyzetet. Megpróbálok belehelyezkedni a gyermekek
világába a játékokon, meséken, rajzokon, bábokon keresztül, és átélni ezeket a helyzeteket. Ha partner a szülő és a pedagógus, a
közös munka eredményeképp nagyon hamar
megszűnnek a tünetek.

nem könnyű ma szülőnek lenni…
Ma divatos vonal, hogy liberálisan nevelünk,
tehát a korlátok és szabályok fellazulnak. ez
nem baj, de kell, hogy legyenek elvárások,
ugyanis a gyermek ezek segítségével tanulja
meg, hogyan lehet a közösségben létezni. A
pozitív és egyértelműen lefektetett szabályok
biztonságot adnak, mert ebből tudják meg,
hogy mihez tartsák magukat. Ha otthon nulla
elvárás van, akkor az óvodában, majd az iskolában, ahol komoly szabályrendszer, néhol
már túlszabályozottság van, borzasztóan nehezen tud azoknak megfelelni.
Ma nagyon nehéz óvodát, iskolát választani,
sok lehetőséget kell mérlegelni. Az a fontos,
hogy azt a helyet és környezetet találjuk meg
gyermekünk számára, ahol ő jól érzi magát.
Fontos, hogy szülőként ﬁgyelembe vegyük és
tiszteletben tartsuk a gyermekünk igényeit,
személyiségét. nem biztos, hogy ő ott fogja
jól érezni magát, ahol mi jól éreznénk magunkat, mert esetleg neki másra van szüksége. A
gyerek érdekében, ha nincs más megoldás,
nem szabad visszariadni az intézményváltástól sem, de semmiképpen sem ez legyen az
elsődleges problémamegoldási stratégiánk.
n néMeTH e.

dietetikai szakrendelés
a sZEi-ben!

Ismét új szakorvosi rendeléssel bővült a
szentendrei rendelőintézet. szeptembertől dr. ésik judit diektetikus áll a betegek
rendelkezésére a szeI-ben, az emelet 125ös rendelőjében, kedd kivételével a hét
minden napján.
A rendelésre nem kell külön beutalót kérni,
elég a recepción bejelentkezni.

Rendelési idők:

Dietetika – dr. ésik judit – 501-444/117

H: 13:00-19:00
Cs: 7:00-19:00

sz: 13:00-19:00
P: 13:00-19:00
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Csokikult és egészségnapok a dumtsa Korzón

az utolsó szeptemberi hétvégén művészi csokicsodákat ízlelhetünk meg a dumtsa Korzón, s mindezt nyugodt szívvel, hiszen a következő hét programjai
tornával, jógával az egészség jegyében telnek.

idősek világnapja a szamos Cukrászdában

Az MszP szentendrei szervezete szeretettel várja az érdeklődőket október 7-én, pénteken 18 órakor az Idősek világnapja alkalmából megrendezésére kerülő rendezvényére, melynek színhelye a szamos
Cukrászda (Dumtsa u. 12-14.) Klimt-terme.
A rendezvény fővédnöke: Trenka István, az MszP Pest megyei elnöke
Meghívott vendég: Bolgár György újságíró
A Dumtsa Korzón ősszel is mozgalmas az élet! sokféle látnivalóval,
egyedi portékák színes kínálatával, változatos zenékkel, gyerekprogramokkal készülünk.

szeptember 30. - október 1-2. ii. szentendrei Édes Ünnep
Fiatal és tehetséges csokoládékészítők alkotásai, receptjei, programjai várják a látogatókat.
A Csokikult keretében a város kedvenc helyei kínálnak csak erre a
hétvégére készített csokoládés ételeket, italokat, desszerteket. A
GastroArt-on pedig egymásra talál gasztronómia és a művészet:
együtt alkotnak szentendrei művész és cukrász-chef párok.
Október 7-8-9. Családi és egészséghétvége a Korzón
egészségközpontú, családi programokkal vár a Korzó ezen a hétvégén! Kóstolhatunk Parajdi sóval készült termékeket, ki lehet próbálni a gerinctornát, különféle masszázsokat, a jógaTér sátor pedig
testi-lelki feltöltődés helyszíne lesz, többek között gyerek és felnőtt
jógával.
A Dumtsa Korzó programjai ingyenesek!
Részletes program: www.dumtsakorzo.hu; Facebook/DumtsaKorzo

élvezze szentendre hangulatát ősszel is a Dumtsa Korzón!

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.

negyedikes vagy?
azon gondolkodsz, hogy hol lenne érdemes
továbbtanulni?
az jutott eszedbe, hogy jó lenne már
ötödikben gimnazistának lenni?
aKKOR

GyERE El

2016. november 19-én vagy
november 26-án szombaton

a nyitott kapuk napján
a sZEnTEndREi REfORmáTus
GimnáZiumba

És nézd meg, hogy milyen a diáKÉlET
a mi iskolánkban!
sok szeretettel várunk benneteket 9-12-ig!

az iskola tanárai és diákjai

idősek világnapja a Gondozási Központban

Tisztelt Szépkorúak! Intézményünkben, a szentendrei Gondozási Központban október 6-án, csütörtökön 10 órától ünnepi rendezvényt tartunk az Idősek világnapja alkalmából.
A megjelenő nyugdíjasokat az önkormányzat részéről szentendre alpolgármestere köszönti, az eseményt óvodások és iskolások műsora
teszi színesebbé.
szeretettel várjuk az érdeklődőket a sztaravodai út 2. szám alatt.

Cinefest
2016 | szeptember 26.

KULTÚRA

programajánló

A miskolci CineFesten sikerült lencsevégre
kapni az oscar-díjas színésznőt, juliette Binoche-t és Paraszkay György graﬁkus- és fotóművészt, a P’Art Mozi plakátjainak tervezőjét.

juliette Binoche az idei jameson CineFest megnyitójának sztárja volt: Magyarország nemzetközi ﬁlmfesztiválja az Arany oroszlán-díjas
remekmű, a Kék vetítésével kezdődött. A legendás francia sztár, az európai ﬁlm nagykövete különdíjat kapott a fesztiválon.
Paraszkay György a CICAe (Art Mozik nemzetközi szövetsége) meghívására érkezett a fesztiválra, ahol a zsűri tagjaként adta át az ART
Cinema Award díjat, melyet Az utazás apánkkal
című román-magyar-német koprodukciós ﬁlmnek ítéltek oda, s melyet hamarosan a magyar
közönség is láthat.

itt van az ősz – indul újra
a jazzklub a barlangban
BoRBéLy MŰHeLy
jAzz KLUB
őszi - téli programok

október 4. kedd 19:30
helyszín: DMH Barlang
borbély műhely évadnyitó koncertje

október 25. kedd 19:30
helyszín: városháza Díszterme
(városház tér 3.)
borbély mihály és süle lászló duó
süle László - zongora
Borbély Mihály - szaxofon, tárogató,
basszusklarinét, furulya

november 8. kedd 19:30
DMH Barlang
vendég: szoko lakatos sándor
- szaxofon

december 6. kedd 19:30
DMH Barlang
borbély műhely adventi koncertje

belépő: 1200 Ft,
diák/nyugdíjas: 1000 Ft

jegyek a helyszínen válthatók
a koncertek kezdése előtt 1 órával.

Olasz kiállítók szentendrén

Október 6–11. között a dumtsa Jenő utcai ur Eleonóra batik Galériában láthatók az olaszországi apai
kulturális egyesület művészeinek munkái. a tárlatot október 6-án, csütörtökön 17 órakor faragó ferenc nyitja meg.

Az APAI olasz kulturális egyesület célja a művészeti tevékenységek nemzetközi szintű támogatása és
terjesztése. Az érett emberi kapcsolatok ösztönzésére szervez kiállításokat, versenyeket, szemináriumokat, konferenciákat és képzőművészeti továbbképzéseket éves rendszerességgel. Az egyesület a
kiadója a Misirizzi művészeti magazinnak, és szervezője az Arte of viterbo Biennálénak, mely 2018ban ötödik alkalommal kerül megrendezésre az etruszk jelekre és szimbólumokra épülő kettős tematikával.
Idén „Az arany virág titka” című buddhista és taoista projektjével látogat Magyarországra a szervezet.
október 6–11. között az Ur eleonóra Batik Galériában lesznek megtekinthetők az alkotások, majd október 13 -16. között a Budapesti Art Market G604-es standján.
A kiállítók: Marisa Bellini, Francesco M. Bianchini, Clara Calì, Martina Ciofﬁ, Luigi A.De Blasio, Paola
De Pascale, stefano Galardi, Gioia, Ruslan Ivanytskyy, Darinka Ivanova Lakova, L’Aura, Giorgio Pirrotta,
stefania spera, eva Tarantello, Tiziana Trusiani, eleonora Ur, Françoise Weddigen, Chrissis vici.
UR eLeonóRA BATIK GALéRIA • szentendre, Dumtsa jenő u. 15
Facebook:www.facebook.com/ureleonorabatik
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programok
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
szeptember 3. szombat 15.00
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

erdész Galéria
Bercsényi u. 4.
időRÉTEGEK
Kemény zoltán kiállítása
Megnyitja Rényi András művészettörténész
Megtekinthető október 22-ig, hétfő kivételével naponta 10.00-18.00 között

HaJóZni Jó!
Kortárs ékszertervezők, designerek kiállítása
Megtekinthető szeptember 30-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00-18.00 között

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
szeptember 27. kedd 18.00
nEpál. Élő isTEnnőK ORsZáGa
sipos erzsébet fotókiállítása

október 8. szombat 18.00
vetítéssel egybekötött beszélgetés
kortárs képzőművészetről
vendég: Bukta Imre

október 14. péntek 18.00
Felolvas: Garaczi László józsef
Attila-díjas író;
zene: víg Mihály zeneszerző, gitáros,
énekes

art Capital
múzeumi programok
• vAjDA LAjos MÚzeUM

október 1. szombat 15.00
Boros Lili művészettörténész kurátori
tárlatvezetése a Majdnem tárgyak
című kiállításon
• FeRenCzy MÚzeUM

október 2. 10.00
egy szelet szelet – múzeumpedagógiai foglalkozűs Asztalos zsolt kiállításán
6–14 év közöttieknek

október 7. péntek 18.00
Felolvas: Darvasi László józsef Attila-díjas író;
zene: László Attila Liszt Ferenc-díjas
jazzgitáros

október 8. szombat 15.00
Boros Lajos zenei szerkesztő, műsorvezető szubjektív tárlatvezetése Fátyol viola kiállításán

október 15. szombat 10.00-18.00
A kortárs vizuális művészetek időtapasztalata
konferencia és workshop

október 15. szombat 15.00
Kopin Katalin művészettörténész kurátori tárlatvezetése efzámbó István
kiállításán
• MŰvészeTMALoM

október 9. vasárnap 10.00
Idő és irodalom – múzeumpedagógiai foglalkozás az elvesztegetett idő
című kiállításon
5–14 év közöttieknek
• váRosI venDéGHáz
október 13.
11.00-18.00
Krakkó start
pop up kiállítás
• Fő TéR

október 16. 10.00
nagy rajzolás – a shiota-kiállításhoz
kapcsolódóan
0–99 év közöttieknek
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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

Előadás
PesT MeGyeI KÖnyvTáR
Pátriárka u. 7.

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
PeTőFI KULTURáLIs
és HAGyoMányőRző
eGyesÜLeT
stéger köz

szeptember 30. péntek 18.00
sZÉp sZŰZ máRia KönyöRöGJ
ÉRETTÜnK
Csíksomlyó szerepe a magyar nemzet
életében
Kovács István előadása

október 7. péntek 18.00
lEGyEn-E sZulEJmán KulTusZHEly sZiGETváROn?
Hetzmann Róbert történész, a Magyar
Patrióták Közössége elnökének előadása
október 14. péntek 18.00
maGyaRORsZáG És KöZÉp-EuRópa
biZTOnsáGi HElyZETE
napJainKban
Kelemen András biztonsági szakértő előadása

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 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)
szeptember 30. péntek
17.00 GóLyáK (87’)(6e)
18.30 BRIDGeT jones BABáT váR
(123’)(16) f.: Renée zellweger és Colin
Firth
20.40 eRneLLáéK FARKAséKnáL
(81’)(16) – Hajdú szabolcs ﬁlmje
október 1. szombat
16.00 GóLyáK (87’)(6e)
17.30 TonI eRDMAnn (162’)(12) Cannes-i fesztivál Arany Pálma jelölés
20.15 eRneLLáéK FARKAséKnáL
(81’)(16) – Hajdú szabolcs ﬁlmje
október 2. vasárnap
17.00 GóLyáK (87’)(6e)
18.30 eRneLLáéK FARKAséKnáL
(81’)(16) – Hajdú szabolcs ﬁlmje
20.00 KÚT (97’)(16) Gigor Attila ﬁlmje

október 3. hétfő
17.30 TonI eRDMAnn (162’)(12) Cannes-i fesztivál Arany Pálma jelölés
20.15 eRneLLáéK FARKAséKnáL
(81’)(16) – Hajdú szabolcs ﬁlmje
október 4. kedd
17.00 GóLyáK (87’)(6e)
18.30 éjjeLI FéReG (117’)(16) –
Az eLveszTeGeTeTT IDő soRozAT–
ART CAPITAL
20.30 eRneLLáéK FARKAséKnáL
(81’)(16) – Hajdú szabolcs ﬁlmje

október 5. szerda
17.00 sULLy - CsoDA A HUDson FoLyón (96’)(12) Clint eastwood ﬁlmje, f.:
Tom Hanks
18.40 KÚT (97’)(16) Gigor Attila ﬁlmje
20.20 sULLy - CsoDA A HUDson FoLyón (96’)(12) Clint eastwood ﬁlmje, f.:
Tom Hanks
Programok: www.partmozi.hu
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KULTÚRA
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SPORT

mOsOly JóGa
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
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Tóth Tamás: egy arany, egy bronz Rióból
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SPORT

a napokban érkezett haza Rióból Tóth Tamás paralimpikon, akire mi szentendreiek külön büszkék lehetünk, hiszen a Templomdombi általános
iskola volt tanulója, és sokáig itt élt családjával szentendrén. a többszörös magyar bajnok a Riói paralimpiai Játékokon négy úszásnemben
indult, 100 méteres gyorsúszásban 3., 200 méter vegyesben 4. lett és 100 méteres hátúszásban aranyérmet nyert.

jelenleg a Testnevelési egyetem sportszervező szakára járok. Még nem döntöttem el
pontosan, mivel foglalkozom majd, az biztos,
hogy a sport, az úszás életem része marad.
nehezen tudom elképzelni, hogy teljesen más
utat járjak.

• van-e időd tanuláson, sporton kívül másra,
van-e hobbid?
Csak passzív tevékenységek jöhetnek szóba,
nagyon szeretek ﬁlmeket nézni, moziba járni
a családdal, barátokkal. A ﬁlmekben a topon
vagyok.

• milyen élményeid fűződnek az olimpiai
megmérettetéshez?
A rémhírekkel ellentétben nagyon jó tapasztalataim vannak a szervezéssel, lebonyolítással
kapcsolatban. Az uszodához például tízpercenként indultak a buszok, de természetesen
a legnagyobb élményem az volt, amikor felnéztem a kivetítőre és a nevem olvashattam.
Még nagyobb öröm volt, hogy a záróeseményen én vihettem a magyar zászlót.

• melyik a legkedvesebb úszásnemed?
A hátúszást érzem a legpihentetőbbnek, bár
eddig gyorsúszásban értem el a legnagyobb
sikereket: négy éve , a londoni Paralimpián két
ezüstérmet hoztam el gyorsúszásban.

• mióta sportolsz?
Gyakorlatilag születésem óta, kezdetben
egészségmegőrzés és rekreációs programban, hogy ép felnőtt lehessek. Később versenyezni kezdtem, mondták, hogy tehetséges
vagyok az úszásban, és jöttek sorra a sikerek.
2004-ben Málna István edzőm magával vitt az
athéni olimpiára, ahol nézőként ismerkedhettem meg ezzel a közeggel. Akkor határoztam
el, részt szeretnék venni egy ilyen nagy megmérettetésen.

• Ki a példaképed?
Az amerikai úszó, Anthony ervin nagy hatással volt és van rám. Már egész ﬁatalon képes
volt olimpiai bajnokságot nyerni, és néha vicces vagy meglepő megnyilvánulásai vannak.
Az első olimpiai érmét például elárvereztette
az eBay-en, hogy segítse a 2004-es cunami
túlélőit.

• mi a következő kitűzött célod?
egy-két hónap pihenő után a jövő évi mexikói
világbajnokságra készülök.

• milyen pályára készülsz?
van már egy középfokú edzői képesítésem, és

Kenus-siker

• Olvastam, hogy mottód muhammad ali egy
gondolata: „nincs azzal semmi baj, ha az embert a szorítóban vagy azon kívül padlóra küldik. a baj ott kezdődik, ha ott is marad.” mi ad
erőt, kitartást a hétköznapok feszített tempójához?
Azt gondolom, nem számít, ha veszítünk valamiben, mindig fel lehet állni, és újrakezdeni.
Mi sportolók, mindig tisztességgel felkészülünk egy-egy versenyre és mégis, van, hogy
nem jön ki az eredmény, máskor pedig duplán.
Hihetetlen, hogy ebből a kis országból annyi
jó sportoló, művész, tudós, sikeres ember
származik. nem lehet véletlen.
n sz. n.

Lapunk július 11-i számában már beszámoltunk
Adolf Balázs és Gallai Márk, a szentendrei KajakKenu egyesület kenusainak sikereiről, akik a spanyolországi európa-bajnokságon kiváló eredményt
értek el: Balázs egyéniben harmadik lett, párosban
pedig a negyedik helyet szerezték meg a maratoni,
19 km-es távon.
Most újabb szép sikerről adhatunk hírt: Adolf Balázs kenu egyesben és párosban –Kosznovszky
Gergely zoltánnal, az UTe versenyzőjével – kvaliﬁkálta magát a szeptember 16-18. között Brandenburgban megrendezett Felnőtt, U23 és Ifjúsági
Maraton világbajnokságra, melyre minden ország
két versenyzőt delegálhatott.
Balázs a kenu egyesek versenyében két portugál
mögött a jobbik magyarként végzett a dobogós helyen. A páros versenyben úgy lett második, hogy
csupán néhány hét állt rendelkezésükre, hogy öszszeszokjanak, mivel Gallai Márk, akivel Balázs korábban indult, még nem ifjúsági korú versenyző.
Balázs eredményei azért is olyan nagyszerűek, mert
még csak elsőéves ifjúsági versenyző, tehát nála
egy évvel idősebbekkel kellett versenyeznie. Balázs
még a következő évben is ebben a korcsoportban
tud indulni, így még nagyobb sikerekben bízhat.
Adolf Balázs edzője Pétervári Pál világbajnok
kenus.
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HIRDETÉS
adásvÉTEl

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

állásT Kínál

szentendrén működő, nagy forgalmú, terasszal működő szamos
cukrászdába kiszolgálót, felszolgálót felveszünk. jelentkezni lehet
fényképes önéletrajzzal az alábbi
e-mail címen:
muzeum.fahej@t-online.hu.
szentendrén, a Bükkös-hotel
keres szobaasszonyi munkára
októberi kezdéssel kizárólag
részmunkaidőben (10.00–
15.00) önmagára és munkájára
igényes jelentkezőt. jelentkezni személyesen a recepción, vagy e-mailban fényképes
önéletrajzzal lehetséges. Tel.
06-30-618-6230.

szentendre sétálóutcájába ambiciózus, angolul legalább társalgási
szinten beszélő hölgyet keresünk,
női divatráru üzletünkbe. Tel. 0630-945-7736.

vszC Petzelt józsef szakgimnáziuma és szakközépiskolája takarítói állást hirdet azonnali
munkakezdéssel. érdeklődni: énekes Rita igazgatónál a (26) 505633 számon, illetve a
igazgato@petzeltj.hu címen lehet.

szentendrei cukrászdába pultost
keresünk. jelentkezés fényképes
önéletrajzzal:
lakicuki92@gmail.com.

Pincérnőt keresek belvárosi, most
nyíló olasz bisztróba. Tel. 06-30359-8778.

EGÉsZsÉG

Gyógyító pedikűr-manikűr. Körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.

érszűkület kezelés, nehézjárás,
görcs – Mofetta-kezelés. Tel. 0630-340-1392.
Fogyjon fülakupunktúrával!
Akupunktúra magánrendelés
a szentendrei rendelőintézetben. javasolt még dohányzásról való leszoktatásra,
szénanátha kezelésére, fájdalomcsillapításra. Bejelentkezés: 06-30-831-1934.

Kiadó laKás

szoba kiadó egy férfi részére
szentendrén. Tel. 06-20-242-0927.

szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-3401392.
3-4 szobás, kertes családi
házat (házrészt) bérelnék
hosszú távra kutyával szentendrén és környékén. Tel. 0670-243-6035

Kiadó szentendrén 120 nm
alapterületű, 3 szintes családi
ház, akár szintenként is. Csendes helyen, Hév-állomáshoz
közel. Tel. 06-20-272-6733.

laKás, inGaTlan

eladó szentendrén 3 szintes,
120 nm alapterületű családi ház
csendes helyen, Hév-állomáshoz közel. Tel. 06-20-272-6733.

szentendrén, szarvashegyen örökpanorámás, 1601 nm-es ingatlan
áron alul eladó. víz, villany van. 50
nm kőház, nagy terasz, víztárolóval, gyümölcsössel. Irányár: 17 millió Ft. Web: telek.dago.hu. Tel:
06-30-602-0232

Külterületi (Kőhegy) 4467 nm-es
telek sürgősen eladó. ár: 300
Ft/nm. Besorolás: rét, legelő. Tel.
06-30-850-8591.

A Rózsa közben garázs eladó: 1,6
millió Ft. Tel. 06-30-430-5522.

szentendrén, kiváló helyen, bölcsődéhez, óvodához, iskolához, uszodához közeli utcában eladó 449
nm-es telek 50 nm-es
átépítendő/bontandó családi házzal. Hívjon, megegyezünk. Tel. 0630-942-4105.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.

400 nm-es kertes lakás haszonélvezeti joggal eladó: 41 M Ft. Tel.
06-30-340-1392.

OKTaTás

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

német nyelvű matematika tankönyvből (Linz – veritas verlag,
Wien – ÖB verlag) korrepetálást
vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

némettanítást (korrepetálás, érettségi, nyelvvizsga) vállalok. Tel. 0630-571-4995.

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

Gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empatikus,
referenciával és bébiszitter-okle-

véllel rendelkező pedagógus. Tel.
(26) 386-858.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés. Teraszok, járdák, kerítések
készítése, javítása. Tel. 06-30-3413423.

ÜdÜlÉs

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

ÜZlET

szentendre belvárosában, a Fő tértől pár lépésre pinceétterem kerthelyiséggel hosszú távra kiadó.
Tel. 06-20-437-1153.

Kiadó szentendrén, a Bogdányi utcában, exkluzív belvárosi környezetben 25 nm-es iroda (üzlethelyiség)
szolgáltató cégeknek, tervezőirodának stb. mellékhelyiséggel és teakonyhával. Bútorozva vagy
bútorozatlanul. ár: 50 000 Ft +
rezsi. Tel. 06-20-211-3777.

szentendre, Püspökmajor-lakótelepen 15 nm-es helyiség üzletnek,
irodának kiadó. Tel. 06-20-9970671.

2016 | szeptember 26.

HIRDETÉS
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.
*Általános és szakmai fordítás
További információért keresse fel a honlapunkat, kérdéseivel forduljon hozzánk
telefonon vagy e-mailben!

2000 Szentendre, Sztaravodai út 54.

Tel.: 26/311-841 • Nyitvatartás H-P 9.00-17.00 Szo.: 9.00-13.00

állásaJánlaT

MATOLA SZERVIZ

Telekommunikációval foglalkozó cég,
műszaki végzettséggel rendelkező
ﬁatal, agilis kollégákat keres
magyarországi munkavégzésre.

bővebb felvilágosítás: 06 30 460 4339
Marathon-Foods Kft.
Gyorsfagyasztott termékeket gyártó cég
(húskészítmények, péksütemények, tészták)

magyarország piacvezető cukrász,
sütőipari és gasztronómiai
nagykereskedése
budapesti csapatába keres

naGy GyaKORlaTTal
REndElKEZő:
GÉpKOCsivEZETő
munKaTáRsaT

feladatok:
• áru kiszállítás partnerekhez
• visszáru kezelés
• Reklamációk kezelése
• Pénzkezelés

Elvárások:
• Önálló munkavégzés
• Problémamegoldó képesség
• emelőhátfal kezelése
• Gyors, pontos áruátadás
• Megbízhatóság
• B, C kategóriás jogosítvány
• GKI, digitális vezetői kártya
• Páv3
• Büntetlen előélet feltétel

Kérjük, önéletrajzukat az
allashirdetes@bekaskft.hu
e-mail címre küldjék, ﬁzetési igény
megjelölésével.
visszajelzést azon pályázóknak
tudunk adni, akiket felvételi beszélgetésre hívunk. Megértésüket
köszönjük!

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 http://mozaikhun.tripod.com

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

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

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

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

márkafüggetlen
gépjármű szerviz
klimatöltés
gumiszerelés, centrírozás
karosszéria munkák
2000 szentendre,
Rózsa u. 25.
T.: +36-30/438-5120
nyitva: 8-17 óra
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Az Aradi vértanúk napja
2016. október 6. • Kálvária dombi emlékmű
Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel meghívja
Önt és kedves kísérőjét
az Aradi Vértanúk Emléknapján tartandó
városi megemlékezésre.

2016. október 6. csütörtök, 17.00
Szentendre,
Kálvária-dombi emléKmű

Beszédet mond: PEtricSkó Zoltán alpolgármester
és BEncZE DáViD, a Ferences Gimnázium igazgatóhelyettese
közreműködnek: az MHAA Helyőrségi Zenekara és diákok

