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A győztes: a szentendrei diákok csapata
Búcsúzunk...
Elhunyt Tolonics Gyula

Kívül-belül megújul
a Petzelt iskola

Saját halottjának tekinti
Szentendre a szeptember
25-én elhunyt önkormányzati
képviselőt.

Beszélgetés Énekes Ritával,
a VSZC Petzelt József
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatójával

7. oldal

11. oldal
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mentők 104 +36 26 310 424, +36 26 319 941

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/

Házhoz jön a szevi?
q
q
q
q
q

Soha
Ritkán
Az utóbbi két hónapban nem
Majdnem mindig
Mindig

Lakcím:
2000 Szentendre, .....................................

#

..................................................................

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/

Tűzoltóság 105
Hivatásos Tűzoltóság (katasztrófavédelem):
+36 26 500 017, +36 26 500 018

rendőrség 107 +36 26 502 400
BeLVáRoS: koós ervin r. főtörzszászlós
e-mail: koose@pest.police.hu
PISMány: Horváth Tamás r. törzsőrmester
e-mail: HorvathTamas@pest.police.hu
PAnnónIA: Gáti László r. törzszászlós
e-mail: GatiL@pest.police.hu
IZBÉG: Antalicz Ferenc r. zászlós
e-mail: AntaliczF@pest.police.hu
PÜSPÖkMAJoR-LAkóTeLeP: király Gergő r. főtörzsőrmester
e-mail: kiralyG@pest.police.hu
Polgárőrség
Alelnök: Tirpák László +36 30 230 6821

dmrv +36 27 511 511
ElmŰ +36 40 383 838
eLMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
TiGáz +36 26 501 100
T-HomE hibabejelentés 1412
fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646
városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, k-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13
Tourinform Szentendre +36 26 317 966
Közterület felügyelet
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

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

orvosi ügyelet
központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet:
Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 09-13-ig gyermekorvos, 13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.

Gyógyszertári ügyelet
ÜGyeLeTI DÍJ eSTe 9 óRáTóL 380 FT
Hétköznap a kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 1., 500-248
Kedd Szent endre Gyógyszertár, kanonok u. 4., 310868
szerda Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u.11., 505-779
Csütörtök Vasvári Patika, Sas u. 10., 312-825
Péntek napvirág csepp Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 20.
(Lidl mellett), 319-354
szombat kálvária Gyógyszertár, kálvária út 33.
787-796
vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13-ig,
kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
idősellátás – Gondozási központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

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

Gyepmester +36 20 931 6948

szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

Jótékonysági bazár

október 22-én, szombaton 9-től 12 óráig
a Baptista imaház épületében
(Rákóczi F. u. 27.)

• használt ruhák
• háztartási eszközök
• csecsebecsék
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 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
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szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120
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szeptember 26–30. között régi hagyományok újraélesztésével Nemzetközi ifjúsági sportfesztivált rendezett szentendre testvérvárosi ﬁatalok
részvételével. A résztvevő városok – Gubbio, Huntingdon, Godmanchester, Wertheim és szentendre – 12 fős csapatokkal versengtek négy
sportágban.
labdáztak Batári erzsébet edző vezetése mellett. Szerdán a Ferenczy Múzeumi Centrum
szervezésében játékos városnézéssel összekötött múzeumjáró vetélkedőn ismerkedtek a
ﬁatalok városunkkal, a művészetek városával.
A vetélkedő során készített kreatív fotókat és
az általuk írt rap-számok videós változatát a
díjkiosztón nézték meg. Az utolsó versenynap
a V8-ban zajlott, ahol Drégely Miklós igazgató
csapata proﬁ versenyt szervezett, amelyen a
magyarok fölényes győzelmet arattak!
Az összesítésben Szentendre szerezte meg az
első helyet, melyhez gratulálunk a magyar csapat
minden tagjának: Both Marcell, Dévényi Dorottya,
Hajdu Lóránt, kiss Luca, Lukács Bence, Makkai
Patrik, nagy Szonja, novák Milán, Pellicano Gabriel, Reinspach kincső, Tóth Dominik, Tóth Dorotytya, Tóth Johanna, Törköly kinga és Varga Petra.
A tanárok szavazata, az egyéni teljesítmények, és az egész Fesztiválon nyújtott szerep-

lés alapján minden csapatból egy lány és egy
ﬁú a Legjobb Lány, illetve Legjobb Fiú Versenyző díjat is megkapta. A magyar csapatban ezeket Reinspach kincső és Hajdu Lóránt
nyerte el.
A diákprogramokkal egy időben a testvérvárosaink felnőtt képviselői munkamegbeszélést,
éves egyeztetést tartottak a Városházán.
Ugyanitt, a Városház Galérián nyílt kiállítás
Gubbio városkáról az idén megkötött testvérvárosi szerződést felelevenítve.
A három nap sikerén sokan dolgoztak, köszönet illeti a honvédséget, a sportszervezőket, a
tanárokat, a Ferenczy Múzeumi Centrum dolgozóit, a Szentendrei nemzetközi kapcsolatok egyesülete tagjait és mindenkit, aki
hozzájárult ahhoz, hogy ezeknek a ﬁataloknak
életre szóló élményt szerzett Szentendre és a
nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál.
További részletek és fotók: szentendre.hu

Az ismerkedési estet az újonnan nyitott ifjúsági közösségi helyszínen, az Ofﬂine Centerben tartották

Mogyorósi Hunor, a Ferences Gimnázium ifjú Rubikkocka bajnoka tartott a résztvevőknek bemutatót

Az atlétikai versenyek a Katonai Akadémia sportpályáján zajlottak

A labdajátékok napján a ﬁúk fociztak Dombay Zsolt
szervezésében...

...a lányok a Móricz Gimnázium tornacsarnokában
röplabdáztak Batári Erzsébet edző vezetése mellett

Úszásban a legjobbak a magyarok!

Levezetésként egy kis biliárd a V8-ban

A díjátadón Kósz Zoltán és Rédli András olimpikon,
Kóbor Edit protokollvezető, Dombay Zsolt edző és
Tóth Tamás arany- és bronzérmes paralimpikon úszó

A győztes szentendrei csapat a kupával, mellettük
Verseghi-Nagy Miklós polgármester

Fotók: Paraszkay György

A testvérvárosok már több évtizede szerveznek változó helyszíneken és változó témákban
(sport és kultúra) hasonló vetélkedőket, idén
a mi városunk volt a sportfesztivál házigazdája. A 15-17 éves gyerekeket sporteredményeik alapján válogatták ki az iskolákból,
minden csapatban 6 lány és 6 ﬁú szerepelt, atlétika, futball, röplabda és úszás sportágban.
Az olimpia eredeti szellemiségéhez híven a
részvétel fontos és nem a helyezés, a díjkiosztón minden gyerek egyszerre kapott érmet a
Városházán Verseghi-nagy Miklós polgármestertől és Gyürk Dorottya kulturális alpolgármestertől.
első nap a katonai Akadémián Vura Zsolt, a
Szentendrei kinizsi Honvéd Sportegyesület
vezetője szervezte az atlétikai versenyeket,
kedd a labdajátékoké volt, a ﬁúk fociztak
Dombay Zsolt szervezésében szintén az Akadémián, a lányok a Móricz Gimnáziumban röp-
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Jubileumi emlékév

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi
eseményei szentendrén – 60. évforduló

rendhagyó módon idén több helyszínen, tematikus programokkal
emlékezik szentendre városa a 60 évvel ezelőtt történt októberi eseményekre. A programokról Gyürk dorottya kulturális alpolgármestert
kérdeztük.

„Tíz évvel ezelőtt avattuk fel Holdas György szobrászművész nagyszerű
’56-os emlékművét, és semmiképp sem akartuk ezt az alkotást egy
újabb emlékmű állításával felülírni, ezért úgy gondoltuk, a forradalom
és szabadságharc idei jubileumi emlékévét egy formabontó eseménysorral ünnepeljük meg. A város helytörténészeivel való egyeztetés után
rajzolódott ki az új koncepció. Szentendrén nem történtek véres összecsapások, de hat-nyolc olyan helyszín megjelölhető a városban, ahol forradalmi események zajlottak. Úgy döntöttünk, hogy ezen helyi események mentén idézzük fel a 60 évvel ezelőtt történteket. A művészetek
városában – híven a helyi képzőművészeti hagyományokhoz – szentendrei művészeket kértünk fel, reﬂektáljanak a korabeli eseményekre,
és jelöljük meg public art művekkel az események emblematikus helyszíneit.
A meghívásos pályázaton tizenkét helyi művészt szólítottunk meg, olyanokat, akiknek van gyakorlata köztéri és public art művek létrehozásában. A zsűri tagjai Kopin Katalin művészettörténész, Csontó Lajos
Munkácsy-díjas képzőművész, a VLS tagja, Borbás Péter építész, a
Szentendre és Környéke Építész Egylet elnöke voltak. A város hét történelmi helyszínén a nyertes pályázók: Csató Máté, Tóth Eszter, Vincze
Ottó, Nagy Barbara, efZámbó István, Margit Szabolcs képzőművészek
és a Forgács csoport alkotói állítják ki műveiket.
Ehhez kapcsolódva jelenik meg Krizbai Szabó Éva múzeumpedagógus
szerkesztésében egy kiadvány, amely összefoglalja a történelmi vonatkozásokat, helyszíneket. Ez egyúttal útmutató lesz azokhoz a vezetett
sétákhoz, melyek a művekkel megjelölt helyszíneket összekötik. A füzet
az alkotások műleírását, elemzését is tartalmazza.
A kiadványnak köszönhetően szakmai vezetés nélkül is végigjárhatóak
a helyszínek. Szeretnénk az iskolákat is bevonni az elképzelésbe. Rendhagyó történelemóra keretében a helyi vonatkozásokat megismerhetik
a diákok, kézzelfogható közelségbe kerülnek az események. A Tourinformban meghirdetett tematikus sétákra ingyenesen lehet majd regisztrálni, és mindenkit szeretettel várunk.
A korábbi sikerek mentén az idei helytörténeti vetélkedő októberi alkalma is ehhez a témához illeszkedik. Az iskolák közötti vetélkedő első
fordulójának kérdéseit az idei, 60 éves évfordulóra építjük fel” – mondta
el a városi eseménysorról Gyürk Dorottya alpolgármester.

városi megemlékezés – Pest megyei Könyvtár színházterme
A hagyományos városi rendezvény ebben az évben is ünnepi műsorral
emlékezik meg az október 23-i Forradalom és Szabadságharc emléknapjáról. Az ünnepséget 17 órai kezdettel a PMk színháztermében rendezik, köszöntőt mond Verseghi-nagy Miklós polgármester, ünnepi
beszédet dr. Fónagy János, a nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára mond, majd átadják az idei városi kitüntetéseket: a Szentendre
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Város Szolgálatáért díjat, a közművelődési, közegészségügyi, Testnevelési és Sport díjat, a Szentendre Tisztes Iparosa díjat, a Város közbiztonságáért díjat, az 1956-os emlékérmet, a Város Civil Szervezeteinek alapított kitüntetéseket és a Jó tanuló, Jó sportoló díjakat. Az
ünnepi műsorban közreműködnek a Szentendrei Ferences Gimnázium
diákjai: kovács ákos tanár vezetésével a korabeli események kortárs
szemléletű feldolgozását adják elő színházi keretek között.

városi megemlékezés – városháza
Az ünnepség második állomása a Városházán lesz, ahol fényfestéssel,
zenével nyílik meg az ’56-os public art művek kiállítása. A megnyitón
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester és Csontó Lajos Munkácsydíjas festőművész mond beszédet. A Városháza előtt a Vujicsics Tihamér Zeneiskola fúvósai zenélnek krepsz Richárd vezetésével. Az
ünneplők az ’56-os emlékfal előtt néma főhajtással tisztelegnek a szabadságharc hősei előtt, és meggyújtják az emlékezés mécseseit, majd
részt vehetnek az első sétán, sorra járva a műveket.

Az ’56-os street-art pályamunkák kiállítása városszerte
október 23. és november 4. között lesznek láthatók az ’56-os művészeti pályázat nyerteseinek művei a város azon pontjain, ahol 1956ban jelentős esemény történt. Az „56-os sétákon” az érdeklődők
szakemberek vezetésével járhatják végig a stációkat, megismerve a
szentendrei eseményeket és értelmezve a kortárs művészeti alkotásokat. november 4-én a történelmi-művészeti tárlat ﬁnisszázsára a Fő
téren kerül sor.
Az iskolák és magánszemélyek a Tourinform irodában illetve online
regisztrálhatnak a sétákra, további információk a www.szentendre.hu
oldalon találhatók.

’56 szentendrén és erdélyi testvérvárosainkban – konferencia –
városháza díszterme
október 22-én a Városháza dísztermében kézdivásárhelyi és zilahi delegációk, meghívott előadók részvételével egész napos konferencia
keretében emlékeznek meg az 1956-os eseményekről.
A konferencia díszvendége Tófalvi Zoltán erdélyi magyar történész, újságíró lesz, aki 1990-től kutatja az addig Romániában elhallgatott, Magyarországon pedig máig szinte teljesen ismeretlen erdélyi ’56-os
mozgalmak és szerveződések, valamint a brutális megtorlások történetét, dokumentumait.
Szentendrei tudományos szenzáció, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársai a Pest Megyei Levéltárban megtalálták az 1956. október 30-án megalakult nemzeti Bizottság korábban elveszettnek hitt
iratait. Péterffy Gergely történész-muzeológus előadásában erről is fogunk hallani.
kézdivásárhelyről Dimény Attila muzeológus, a helyi Incze László Céhtörténeti Múzeum igazgatója érkezik, Zilahról László László történészt
hallhatják az érdeklődők.
A konferencián részleteket mutatnak be abból a megrázó dokumentumﬁlmből is, mely Tófalvi Zoltán kutatásai alapján és irányításával
készült, operatőre Miholcsa Gyula erdélyi ﬁlmrendező volt, aki szintén
vendégünk lesz. A ﬁlmben a megtorlások túlélői nyilatkoznak, de a
forgatás során végiglátogatták a büntetések végrehajtásának helyszíneit is.
Gaján Éva segítségével megemlékezünk a közelmúltban elhunyt Máté
György helytörténészről, aki elsőként dolgozta fel 1956 szentendrei
eseménytörténetét.
A konferencia nyilvános, a helyszínen várják az érdeklődőket.
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Könyvritkaságok megvásárlásának lehetősége a konferencián!
Tófalvi Zoltán történész 1956 erdélyi mártírjai címmel 2007-től 2013ig öt vaskos kötetben tette közzé kutatási eredményeit. A 2015-ben
megszűnt marosvásárhelyi Mentor kiadó könyvei ma már nehezen
hozzáférhetők, de az öt általa írt kötetből Tófalvi Zoltán a konferenciára
magával hoz néhány sorozatot. Az első könyvben a csíki Szoboszlaicsoport, a második kötetben az érmihályfalvi-csoport, a harmadikban
a Dobai István vezette csoport, a negyedik könyvben a csíkszeredai
Fodor Pál köré szerveződött csoport romániai ,,hazaárulási” pereinek
anyagát, eddig soha nem közölt dokumentumait olvashatjuk. Az ötödik,
Az erdélyi kérdés, ahogy azt a túlélők látták című kötetben azok a megrázó vallomások kaptak helyet, amelyeket Tófalvi Zoltán készített a
perek túlélőivel.

A kötetek ára 3000 és 7000 Ft között van, ezért kérjük mindazokat,
akiknek szándékában áll az egész sorozatot megvásárolni, jelezzék ezt
október 20-ig krizbainé Szabó Évának a kszeva14@gmail.com e-mail
címen!
Kiállítások
A konferenciához kapcsolódva a Városház Galériában a Ferenczy Múzeumi Centrum történészei rendezésében a most előkerült, és más ’56os relikviákból láthatunk néhányat, a Galéria falain pedig a Vajda Lajos
Stúdió alkotóinak az 1956-os forradalom előtt tisztelgő munkáiból mutatnak be válogatást.
A kiállítás megnyitójára október 22-én 10 órakor, a konferencia kezdetén kerül sor.

A MAnk Galériában Jelek és jelképek '56-ról címmel nyílik kiállítás október 18-án, kedden 18 órakor.
A megnyitón köszöntőt mond: dr. Fónagy János, a nemzeti Fejlesztési
Minisztérium államtitkára, a kiállítást pedig Jeleniczki István ﬁlmrendező, képzőművész nyitja meg.
Mindkét kiállítás november 20-ig tekinthető meg.

filmvetítések a P’Art moziban
A 60 évvel ezelőtti eseményeket feldolgozó ﬁlmalkotásokkal kapcsolódik a P’Art Mozi Ötven60 – Lámpás vetítéssorozata is, melyben a Malenkaja rabatyonka, a Szamárköhögés, a Pócspetri és a Vasgyökerek
című ﬁlmeket mutatják be. A vetítéseket beszélgetés követi a meghívott alkotókkal, történészekkel.
A Vasgyökerek Varga ágota dokumentumﬁlmje dr. Sipos József orvos,
műgyűjtő, alkotóról, aki élete nagy részét Zilahon, testvérvárosunkban
töltötte. A díszbemutató a 22-i konferencia záróeseménye is egyben.

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

ÜNNEP

1956-os programsorozat

október 18.
18.00 MAnk Galéria: Jelek és jelképek '56-ról című kiállítás
megnyitója
október 22.
10.00 Városház Galéria: Ferenczy Múzeumi Centrum – ’56-os
relikviák és frissen előkerült dokumentumok + Válogatás a
Vajda Lajos Stúdió alkotóinak az 1956-os forradalom előtt tisztelgő munkáiból – kiállítás-megnyitó
10.00–15.00 Városháza Díszterme: ’56 Szentendrén és erdélyi
testvérvárosainkban – konferencia
17.00 P’Art Mozi: Varga ágota Vasgyökerek című dokumentumﬁlmjének díszbemutatója
október 23.
17.00 PMk: Városi megemlékezés
19.00 Városháza: kortárs köztéri képzőművészeti projekt megnyitója
október 23 – november 4.
Vezetett séták a kortárs köztéri képzőművészeti projekt mentén
November 4.
19.00 kortárs köztéri képzőművészeti projekt ﬁnisszázsa
További porgramok:
Filmvetítések a P’Art Mozi műsorán (http://www.partmozi.hu/)
Helytörténeti vetélkedő a középiskolásoknak.

A városi programok és a konferencia nyilvánosak, mindegyikre
várjuk az érdeklődőket. Ünnepeljünk együtt!
A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!

Részletes programok: szentendre.hu
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Az Aradi vértanúkra emlékeztünk
GYÁSZ

XXX. évf. | 18. szám

Fotó: Deim Balázs

A városi ünnepséget hagyományosan a Kálvária dombi emlékműnél rendezték a magyar Honvédség Katonai Akadémiájának közreműködésével.

Az Aradi Vértanúk emléknapján dicsőséges
tábornokainkra emlékeztünk, akik életüket áldozták hazánkért az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc leverése után. Török olivérnarrátor köszöntötte a megjelenteket, és a Ferences Gimnázium diákjai: Tóth János, Papp
Domonkos és nádai Domonkos közreműködésével elevenítették fel a tábornokok személyét, életét és tetteit.
A műsorban nagyjainkra emlékezve a jelenlévők tisztelettel hajtottak fejet tábornokaink
emléke előtt.
Szentendre város nevében Petricskó Zoltán
alpolgármester mondott köszöntőt, beszédé-

Gyász

Szomorúan hírként tudatjuk, hogy Mosonyi
kiss Gusztáv graﬁkusművész, a Vajda Lajos
Stúdió alapító tagja 2016. szeptember 24-én,
hosszan tartó betegség után elhunyt.

Mosonyi kiss Gusztáv 1949-ben született kisújszálláson.
67 éves volt. emlékének
felidézésére
szolgáljon ez a néhány sor a Vajda Stúdió 2000-ben kiadott
könyvből: „Kiss Gusztáv ﬁlozóﬁai mélységekig hatolva próbál
művészi és általános emberi törvényeket,
igazságokat leszűrni magának korunk ösztönösen is átérzett, felfogott egész valóságából,
az élet egész bonyolultságából. Központi kérdései: a mai ember ráérzése korára, szembetalálkozása századával, a század technikai
civilizációjával, e találkozás által kiváltott érzelmi reakciói és életérzése. (…) A magányérzetet megtaláljuk Kiss Gusztáv legbensőbb és
legszűkebb érzelmi regiszterén. Bár sajnálatunkra viszonylag kevés olyan rajzát ismerjük,
amelyeken a hétköznapok eseményei, színte-

ben Gróf Leiningen-Westerburg károly feleségéhez szóló utolsó leveléből idézett, és a szabadság gondolatát elemezte: „Mi vihette őket
(a tábornokokat) arra, hogy az oldalunkon
küzdjenek, és az életüket adják a mi szabadságunkért? Azt hiszem, a válasz abban lehet,
hogy nem a mi szabadságunkért, hanem A
SZABADSÁG-ért harcoltak. A függetlenségért,
az önrendelkezésért, felismerve, hogy minden
népnek elidegeníthetetlen joga a maga sorsáról, a maga életéről önmagának dönteni. Arról
voltak meggyőződve, hogy az a helyes, ha egy
nép, egy nemzet önmaga irányítja önmagát, a
nemzet maga dönt arról, neki mi a jó, mi a
rei és tárgyai, életünk extremitásoktól mentes
közvetlen környezete képezik a témát – mint
példának okáért a fantasztikus elemek nélkül
rajzolt Bérház, vagy az elrohanó vagonok láttán keletkezett költői látomása, a Pegazus –,
de ezeknek az alaphangulatát is a magány
szelíden békés vagy fojtó levegője határozza
meg. Nagyon fontosak Kiss Gusztávnak azok
a rajzai, amikor a felrázó nagyot kiáltani akarás helyett életünk közvetlen tárgyi jelenvalósága fölött bocsátkozik lírai meditációba,
fogékonynak mutatkozik a tárgyak hangulati
értékei iránt. Költészet lakozik benne, mégpedig olyan költészet, amely a legegyszerűbb,
legmegszokottabb tárgyakat is képes ﬁgyelemre méltóvá varázsolni".
(Tóth Antal, Művészet 1974. 11. 26-27.
részlet)
A VAJDA LAJoS STúDIó MŰVÉSZeI

ezzel a Szabó Balázs verssel szeretnénk
köszönetet mondani a sok gyászolónak, akik
feleségemet, Margitot elkísérték utolsó
útjára.

Elmegyek, mert el kell mennem…
Az elválás nagyon nehéz, belátom!

rossz. A szabadság alapvető tétel, nem csak
nekünk, magyaroknak, hanem emberi alapigény, nem véletlen, hogy Petőﬁ is így ír: „Kik
érted haltak, szent világszabadság”.
Beszédét ezzel zárta: „Hadd fejezzem be emlékezésemet szintén Gróf Leiningen-Westerburg Károly börtönfeljegyzésével: A lámpák
kialudtak, sötétség, mint tegnap. De még ezer
meg ezer év múlva is oly fényesen tündöklenek
a csillagok, melyekhez ma fölnézünk. Ők, a mi
hőseink is ott tündökölnek azok között a csillagok között, tettük felejthetetlen, és kötelességünk évről-évről fejet hajtani, imát mondani
értük, hogy a szabadság eszménye maradjon
továbbra egy nemzet tekintetében a vezérelv.”
Petricskó Zoltán után a Ferences Gimnázium
igazgatóhelyettese, Bencze Dávid ünnepi beszédében elemezte nagyjaink tettét, és példaként állította őket nemcsak a mai ifjúság,
hanem mindannyiunk elé. „Úgy kell élnünk,
olyan országot, társadalmat kell építenünk,
hogy büszkék lehessünk arra, hogy magyarok
vagyunk, hogy például szolgáljunk mások számára, úgy, ahogy ezt tábornokaink tették” –
mondta.
Az ünnepség befejezésképpen a város vezetői, a pártok, egyesületek, iskolák helyezték el
az emlékműnél a kegyelet virágait, majd a Református Gimnázium tanárai és diákjai helyezték el az emlékezés mécseseit.

Isten áldja hőseinket!
Szólítottak, nincs mit tennem…
Isten veled földi élet s családom!

Elmegyek, mert el kell mennem…
Hogy elköszönni sem tudtam… sajnálom,
Tudjátok, kiket szerettem
A síron túl is Örökké imádom!

Elmegyek, mert el kell mennem…
Vár rám a Mennyország, a csodás álom!
Míg éltem, szívem és lelkem
Néktek adtam… hát ne fájjon halálom!
Örökké veletek maradok, és ez nem álom!
köszönjük!

VALenTIn CSALáD

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Mócsai
László tv és rádió szerelő, tartalékos hadnagy, Szentendre szülöttje 86 évesen október 2-án hajnalban békésen átevezett az
örök horgászvizekre.
Temetése október 11-én, 15 órakor lesz a
szentendrei köztemetőben (Sztaravodai út)
Gyászmisét október 17-én 18.30-kor tarunk
a Péter-Pál templomban.

Gyászolják:

FIAI, MenyeI, UnokáI, DÉDUnokáI ÉS CSALáDJA

saját halottjának tekinti szentendre a
2016. szeptember 25én elhunyt Tolonics
Gyula önkormányzati
képviselőt. utolsó útjára október 7-én kísérték el családtagjai,
barátai, munkatársai,
tisztelői.

Tolonics Gyula (Fidesz) az előző két ciklusban,
2006-2014. között a képviselő-testület tagjaként a belvárosi, 1. számú körzetben tevékenykedett. A szentendrei árvízvédelem fontos
beruházásában, a mobil árvízvédelmi fal megépítésének előkészítésében, a beruházás sikeres lebonyolításában aktív részt vállalt.
Támogatta a szakorvosi rendelőintézet felújítását, kibővítését, amely néhány éve elkészült,
korszerű, új környezettel, új szakorvosi rendelésekkel, egynapos sebészeti ellátással
szolgálva a térség lakosságát. Tolonics Gyula
a következő ciklusban is elnyerte a választópolgárok bizalmát. 2014-től a 7. számú egyéni körzet képviselőjeként a Vasvári Pál utcától a nap
utcáig, a nap utcától az egres útig és az egres
úttól a Barackos útig tartó részek fejlesztését,
gondozását vállalta feladatául. Sokat dolgozott
az utak állapotának javítása érdekében, ennek
eredményeképpen 2015 első félévében új, kiváló minőségű útburkolatot kapott a nap utca,
vízelvezetéssel és járdával, s egyúttal javult a
kapcsolódó utcák állapota is. kezdeményezője
volt többekkel együtt az 1+1 pályázat elindításának és a mostanra egyre nagyobb mértékben
megvalósuló Dunyha-programnak. A Pataksor
utca burkolata 1+1 pályázat keretében, lakossági és önkormányzati összefogással újult
meg, a Fény utcában megépült az új járda és az
új útszakasz. körzetében folyamatosan gondot
fordított az útkarbantartásokra, kátyúzásokra,
az utak állapotának javítására.
képviselői tevékenysége ideje alatt körzetében
a zöldterületek ápolásában, a virágosításban, a
köztisztaság terén is látványos fejlődést ért el.
Sokat tett az őszapó-Pipiske-Galamb-Fürj
utcák felújítása, a rossz minőségű útfelületek
megújulása, és a csapadékvíz elvezetése érdekében, melyek az idei és jövő évben fognak
végül megvalósulni. A körzet több földútjának
minőségét javították az 1+ 1-es pályázat keretében. A nemrég megépült egres úti óvoda jobb
megközelítését segítő útjavításokat, forgalmirend-változtatásokat is útjára indította.
Tolonics Gyulát a Szentendrei konzervatív
esték klub alapító tagjaként, a közösségért állandóan tenni akaró emberként is ismertük.
eredményesen vett részt a Péter-Pál templom
előtti, II. János Pál pápa szobor felállítását segítő közadakozás megszervezésében. Páljános
ervin művével új emlékhellyel gazdagodott a
város. karitatív tevékenységei közül az évente,
advent idején megrendezett „krumpliebéd”
megszervezésével a nehéz sorsú családokat
támogatta, az egyházközségben aktív szerepet
vállalt és nagyon sok ﬁatallal volt kapcsolatban
a hittanoktatás és az egyházközségen keresztül,
szervezője volt az egyházközségi táboroknak.
Példamutató személye hiányozni fog a városvezetésből, a szentendrei közösségből egyaránt.
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GYÁSZ
elhunyt képviselőtársáról Zakar ágnes emlékezik személyes hangvételű nekrológjában, melyet az alábbiakban teszünk közzé.

Sajnos nem ért váratlanul Tolonics Gyuszi halálának a híre, de végig ott volt a remény a szívemben,
hogy annyian meggyógyultak már a halálos kórból, biztos Gyuszi betegsége is fordulatot vesz,
jobban lesz… Nem így történt.
Vasárnap kaptam feleségétől a hírt: „Kedves Ági!
Gyuszi ma reggel elment. Erika” Bár lélekben készültem rá, mégis összetörtem a hír hallatán. Gyuszi pótolhatatlan űrt hagyott maga után!
Gyuszit nagyon sokan ismerték és szerették a városban: egyházi körökből, körzetéből, focis társai.
Néha, ha ráköszöntek az utcán, odasúgta nekem
büszkén: „Hittanosom volt”. Így tudtam meg, hogy
hittant is tanított. Tele volt életkedvvel, és amit nagyon szerettem nála, az a hihetetlen pozitív hozzáállása a dolgokhoz. A betegséggel is a végsőkig küzdött, biztatott mindnyájunkat, ha egészségéről kérdeztük, hogy jobbak a leletek, új kezelést kap, javul. Közben testben már láthatóan
összetört, szenvedett, de az utolsó pillanatokig
tartotta magát, járt a képviselő-testületi ülésekre.
Már betegen szólt hozzá a díszteremben egy, a
körzetét érintő kérdéshez. Higgadtan és gyönyörűen beszélt a karzaton álló elégedetlenekhez.
Akkor még nem tudtam, hogy élete utolsó hozzászólása volt ez…
Tolonics Gyula Budakalászon töltötte gyermekkorát, a Szentendrei Ferences Gimnáziumban ismerte meg Erikát, akivel ﬁatalon kötöttek
házasságot, Szentendrén telepedtek le. Nagy
szerelemben éltek, ki kell mondanom, az utolsó
pillanatig. Gyuszi nagyon büszke volt a családjára. Nagyon szerette a három gyerekét. Igazi kegyelem, hogy Gergő ﬁa házasságkötésénél még
ott lehetett augusztusban. Büszkén mesélt Dani
ﬁa focis sikereiről, Gergő tehetségéről, Erika
munkájáról, Orsi lánya családjáról, nagy öröm volt
számára, amikor nagyapa lett. Összetartotta családját, ez volt számára a legfontosabb. „Nem hiszed el, milyen boldogságban élünk mi együtt
abban a házban!” Többször mondta ezt ki így, hiszen sógoráék négy gyerekkel és ők a három
gyermekükkel egy nagy házban éltek, halálukig
a nagyszülőkkel is együtt. Mélyen megrendítő,
egyben csodálatos, hogy ez a szerető család
vette körül az utolsó percekig.
Gyuszi nem csak a családját, hanem több közösséget is összetartott szeretetével, közösségszervező erejével. Ha vezetőválasztásról volt szó,
legyen az politikai csoport, egyházközség, mindig bizalmat kapott, könnyedén. Nem korteskedett, nem kapaszkodott posztért, a „hatalomért”,
csak érdeklődve ﬁgyelte a dolgokat, reagált a

problémákra és megoldást keresett a bajokra.
Mindig és mindenkinek segített. Sokak bizalmát
élvezte. A humora sok gondon átlendített bennünket. Évekig ültem mellette a képviselő-testületi üléseken, volt, hogy több időt töltöttünk a
város ügyeivel foglalkozván, mint a családunkkal, szinte minden esetben az volt a zárszava,
„Meglátod, jó lesz, sokkal jobb lesz!” Gyakran
voltam szkeptikus, de lendülete mindig magával
ragadott, olyan erős hittel tudta ezt mondani,
hogy magam is elhittem neki.
Drága Gyuszi! Nagyon fogsz hiányozni nekünk,
barátaidnak, politikustársaidnak! Hiszem, hogy
már jó kezekben vagy, mosolyogva nézel le ránk,
talán még valami kaján megjegyzés is kicsúszik
a szádon, helyre igazítasz bennünket kedvesen,
higgadtan, és mi hallgatunk rád, most is, mint
mindig…
Nyugodj békében, Gyuszi! Sohasem felejtünk el,
mindig velünk leszel!

Tolonics Gyula testvérünk halálára

Kedves Gyuszi!
Most, amikor hosszan tartó, súlyos betegség
után elszólított magához az Úr, megköszönöm
Neked azt a sok szeretetet, amellyel engem és
közösségünket is megajándékoztál. A nehézségekben is igyekeztél jókedvű maradni, humoroddal segítve másokat is, és mindig nyitott voltál
a közösség felé, bármilyen kérés érkezett
hozzád.
Mindketten ﬁatal házasok voltunk, amikor öszszebarátkoztunk a plébániai ifjúsági hittanon.
Sokat kirándultunk, fociztunk együtt, majd szép
sorban jöttek mindkettőnknél a gyerekek, majd
az unokák… Tevékenyen részt vettél az újjáalapított Szent András Iskola átépítési munkáiban,
segítetted a közösséget különböző típusú
rendezvények (esztergomi pápalátogatás, körmenetek, egyházközségi bálok, a karitász megsegítésére rendezett „krumpliebéd”) sikeres
lebonyolításában. Éveken át tanítottad hittanra
a plébánián a ﬁatalok csoportjait, áldoztatóként
is szolgáltál. Egyik alapítója és fő szervezője
voltál majd két évtizeden át a nagysikerű
egyházközségi nyári táboroknak. Hosszú
éveket töltöttünk el együtt az egyházközségi
képviselő-testületben is. Ezek persze csak kiragadott példái ama sokrétű tevékenységnek,
mellyel az elmúlt években segítetted közösségünket. Hiányozni fogsz sokunknak…
Megköszönöm a Jóistennek, hogy megismerhettelek, és a közösségünk nevében is a boldog
viszontlátás reményében búcsúzom Tőled!

Hargitay László

Fotó: Paraszkay György

Búcsúzunk...
2016 | október 10.
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felhívás

FeLHÍVáS

szENTENdrE város mECÉNásA díJ
JAvAslATTÉTElÉrE

Szentendre Város Önkormányzatának
képviselő-testülete a Városi kitüntető
Díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 10/2008. (II. 20.) Önk. sz.
rendeletével a helyi közügyek valamely
területén elért kimagasló teljesítmény
vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.

A rendelet szerint SZenTenDRe VáRoS
MeCÉnáSA DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek,
csoportoknak, akik anyagi hozzájárulással kiemelkedő módon támogatják Szentendre Város jó hírnevének öregbítését,
értékeinek növelését, megőrzését.

Köszönet
a segítőknek!

A szentendrei önkormányzat a Kulturális
Központ közreműködésével jótékonysági
koncertet szervezett szeptember 23-án a
dévai szent ferenc Alapítvány és a Hazajáró
Honismereti és Turista Egylet javára. Az ismerős Arcok együttes fő téri, fergeteges
koncertjének bevételét az Erdélyben nehéz
körülmények között élő gyermekek kapták. A
jótékonysági akciót az önkormányzat félmillió ft-tal támogatta.
Az Ismerős Arcok zenekar elhangzott dalai a
családról, a hazaszeretetről, kultúránk, értékeink tiszteletéről és megóvásáról egységben
állt azokkal a célokkal, melyet a Hazajáró egy-
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let és a Szent Ferenc alapítvány maga elé kitűzött. A Hazajáró Honismereti és Turista egylet küldetése a kárpát-medencei magyarság
összetartozásának erősítése, a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány célja a nehéz sorsú gyermekek segítése, nemcsak az alapszükségletek – étkezés, ruházkodás, tanszerek –,
hanem a taníttatás, a vallási-erkölcsi nevelés
terén is.
A rendezvény meghívott díszvendége Böjte
Csaba ferences szerzetes, a dévai gyermekmentő szervezet létrehozója, működtetője
volt, aki a koncerten ugyan nem tudott részt
venni személyesen, mert egyik rendtársának
75 éves pappá szentelését ünnepelték e
napon, de a koncert kapcsán minden segítőnek köszönetét fejezte ki: „Nagy szeretettel
köszönöm a jóságukat, Isten áldását kérem az
örömteli együttlétükre, és ha egyetlenegy mondatot szeretnének tőlem hazavinni, az legyen
az, hogy: Jót tenni jó!”

Szentendre Város
Önkormányzat
nevében a kitüntetést a polgármester az újévi
koncert keretében adja át.
Szentendre Város
Mecénása Díj jutalmazottja
a
Szentendre Vujicsics téri „Agnus
Dei” kőszobor kicsinyített mása (kisplasztika) díjban és oklevélben részesül.

A kitüntetés adományozására javaslatot
tehet:
a) a polgármester, a jegyző;
b) a képviselők, a bizottsági tagok;
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények;
d) legalább 10, állandó szentendrei lakóhellyel rendelkező lakos.

kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán
átvehető vagy a honlapunkról letölthető
adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben szkennelve, aláírással ellátva is meg lehet küldeni a fent
megadott határidőre a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.
További felvilágosítás: 26/785-033

Fotók: Deim Balázs

A javaslatok beérkezési határideje:
2016. október 31.
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal Iktatója (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

lakossági fórum az adótorony áttelepítéséről
2016 | október 10.
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podtak a következő lépésekben: • a környezeti
ártalmak mérése • a Telekom felkérése új
helyszín keresésére • a lakók véleményének
megjelenítése a HÉSZ-ben • független cellatervező felkérése • további egyeztetések a
magasfeszültség kiváltásának műszaki tartalmáról.
A lakók végezetül elmondták, hogy továbbra
is védtelenek érzik magukat a Telekommal
szemben, megnyugtató megoldást számukra
csak a szerződés felbontása jelentene. A polgármester tájékoztatta őket, hogy a Telekom
még nem nyújtott be engedélyezési kérelmet
a nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz, és
egyelőre nem folytatják az építkezés előkészítését. S még egyszer hozzátette, hogy a város
hajlandó anyagi- és energiaáldozatot vállalni
a környezeti terhelések csökkentése érdekében.

A zúzmara utcai lakosok kérésére lakossági
fórumot tartottak a gondozási központban
október 4-én a református Gimnázium tetején lévő, a magyar Telekom által működtetett
adótorony áthelyezésének ügyében. mint
arról lapunkban már több alkalommal beszámoltunk, a bérleti szerződés 2013-ban lejárt,
és a református Egyházközség kezdeményezte a bázisállomás leszerelését. A bázistorony létesítésének általános feltételeit
meghatározó Helyi Építési szabályzat módosítását követően a testület jóváhagyta a szolgáltató által kezdeményezett gondozási
központ területének bérleti megállapodását.

A lakosok véleménye
A fórum a lakosok képviselőjének összefoglalásával kezdődött. Petter krisztina elmondta, hogy a körzet lakói nyílt levélben
tiltakoztak a döntés ellen, a június 16-i testületi ülésen pedig kérték a Telekommal megkötött szerződés felülvizsgálatát. Mindezek
eredményeként ugyan elkezdődtek az egyeztető tárgyalások a Telekommal és a szakhatóságokkal, de csak információátadás történt,
tovább nem jutottak. A tiltakozásuk fő oka,
hogy körzetükben több egészségkárosító
hatás is összeadódik: a 11-es út zaj- és
szmogterhelése, a nagyfeszültségű vezetékek
elektromágneses sugárzása, az adótorony közelsége. Szerinte a HÉSZ-módosítás során
kommunikációs probléma volt, mert a lakók
nem tudták, hogy érintettek benne. kérte,
hogy az önkormányzat bontsa fel a Telekommal kötött bérleti szerződést, és keressenek
más helyszínt. Mint mondta, tisztában vannak
azzal, hogy a szolgáltatónak ez nem érdeke,
mert többletköltséget jelent, de az önkormányzat feladata a lakók érdekeinek képviselete.
Polgármesteri válasz
A lakosok felvetésére Verseghi-nagy Miklós
polgármester válaszolt. elmondta, hogy a
nemrégiben elhunyt körzeti képviselő, Tolonics Gyula helyett ő vállalta a lakók érdekképviseletét, ami azért bonyolult, mert többféle

szempont összebékítéséről van szó, hiszen a
szolgáltatás komoly lakossági érdek és egyben önkormányzati feladat. Már tárgyalt a Magyar Telekom és a Telenor képviselőivel
alternatív helyszínen való elhelyezésről, illetve
a telepítési tanulmánytervben feltérképezték,
hogy hol lehetne kiváltani az adótornyot, és
ebben 8-10 helyszín szerepelt. kérte a Telekomot, hogy ne csak műszaki, hanem lakossági
szempontból is vizsgálják meg a lehetséges
helyszíneket. A HÉSZ-módosítással kapcsolatban elmondta, hogy az általános városi elveket mond ki, ami hosszú távra határozza
meg a létesítés szabályait. Az előzetes telepítési tanulmányterv az, amely korábban konkrét területeket vizsgált. ebből következett a
szolgáltató által javasolt területi prioritás lista
és a konkrét helyszíni javaslat – Sztravodai út
és 11. sz. főút közti terület csomópontjában
felállítandó fatorony. A lakossági tiltakozás
miatt ettől a konkrét helyszíntől a testület
visszalépett. Az immáron csak általános
irányelveket megfogalmazó HÉSZ visszavonását nem tervezik, hiszen az eljárás szabályainak megfelelően és a felettes szervek
jóváhagyásával lett elfogadva.
Szerinte a Telekom műszaki szempontú érveivel csak úgy tud vitába szállni a lakóközösség, ha felkérnek egy független cellaszakértőt,
akiben a lakók megbíznak, és aki esetleg tud
ajánlani alternatív helyszín(eke)t. újból ígéretet tett arra, hogy ha itt állítják fel az antennatornyot, akkor az önkormányzat saját
költségén kiváltja a magasfeszültségű vezetéket földkábellel. Javasolta, hogy végezzenek méréseket a sugárzás mértékéről, esetleges egészségkárosító hatásairól, és közösen határozzák meg, hogy pontosan mire terjedjen ki a vizsgálat.

összefoglalás
A lakosok közül többen is egyetértettek azzal,
hogy felkérjenek egy független cellatervezőt,
és kérték a polgármestert, hogy konzultáljon
más települések polgármestereivel, hogy ott
hogyan oldották meg az adótornyok külterületen való felállítását. Végül a felek megálla-

hírek

Népszavazás
Tisztelt Választópolgárok!

2016. október 2-án nyugodt hangulatban
zajlott le az országos népszavazás.

Szentendre Város 21.099 választásra jogosult állampolgára közül 9.582-en járultak a település 20 szavazókörében az
urnákhoz.

Az országgyűlési egyéni Választókerületi
Választási Bizottsághoz a nap folyamán
jogszabályba ütköző választási kampánytevékenység, valamint a szentendrei
szavazókörökben működő szavazatszámláló bizottságok tevékenysége
miatt kifogás nem érkezett.
A Szentendre Város szavazóköreiben leadott érvényes szavazatok alapján az
alábbi eredmények születtek:

Igen szavazatok száma:
110 szavazat (1,27%)
nem szavazatok száma:
8.582 szavazat (98,73%)

A népszavazás sikeres és zökkenőmentes lebonyolítása nem valósulhatott volna
meg a szavazatszámláló bizottságok
tagjainak lelkiismeretes, áldozatkész,
pontos és precíz munkája nélkül, ezért
nagyon szépen köszönjük kitartó munkájukat, és a késő esti várakozás során tanúsított türelmüket, mely nagyban
hozzájárult a népszavazással járó feladatok mielőbbi befejezéséhez.
n

DR. GeRenDáS GáBoR
JeGyZő
oeVI VeZeTő

9

10

KÖRNYEZET

XXX. évf. | 18. szám

Mederben hagyott fatörzs
uszadékkal

A Bükkös-patak fenntartásáról 2.
AvAGy miT TEHETÜNK mi?

Az augusztus 29-i lapszámban megjelent cikkben a Bükkös-patakon áradások alkalmával érkező és lerakódó hordalékról volt szó. A kavicsot, homokot lehordja a patak, a gallyat, fát, sövény-nyesedéket, ajtót, PET-palackot – vagyis az uszadékot – leúsztatja a patak… most az
uszadékról lesz szó, melyhez egy átlagos patakparti lakosnak több közvetlen köze van, mint
a hordalék-kérdéshez.
Mi a gond az uszadékkal? Csak annyi, hogy mos villanypászták „takarítása” után faanyag
ami nem természetes eredetű, és fennakad a mederben. De a lakosok kerti zöldhulladéka
kövön vagy fán, az ronda és láthatóan nem is gyakran a patak nagyvízi medrében végzi,
odavaló. Vannak, akik inkább a követ veszik ki amit a megnövekedő mennyiségű víz elragad.
a patakból, hogy ne akadjon fel rajta a szemét,
de láttam-hallottam olyat is, hogy azért kotortak patakot, hogy ne álljon ki semmi a mederből, amin fennakadhat a szemét.
Érdemes lenne a patak fogalmát is röviden körHázHoz mENő szElEKTív GyŰJTÉs
bejárni. A patakok alapvetően nem mindenhol
egyforma, szabályos keresztmetszetű és
A városi szolgáltató házhoz menő szelektív
meder-érdességű(!) víz-, uszadék-, hordalékhulladékgyűjtési rendszerével a háztartásban
levezetőképességű műtárgyak, hanem annál
keletkező hasznosítható hulladékot elkülöértékesebb elemei a tájnak. ezek a patakok, a
nítve gyűjthetjük, amit a megadott napokon
Bükkös is, a táji adottságoktól függően kanyaaz ingatlan elől elszállítanak újrahasznosírogtak, aztán egy kanálist csináltak belőlük a
tásra.
„fejlődés” jegyében. Sajnos ez a csatorna-kép
és szemlélet rögzült az emberekben, sok más
mit és hogyan gyűjtsünk?
sematikus tévhittel együtt, amiből az uszadékKötegelve vagy dobozban kihelyezve:
kal kapcsolatban is van egy pár.
• Papírhulladék (könyv, füzet, újságpapír,
A természetes eredetű uszadékkal alapvetően
szórólap, kartondoboz stb.)
nincs gond, mert a gallyat, ágat lerakja a
Áttetsző zsákban (bármilyen színes, de nem
patak, aztán elbomlik. A gond ott van, ha szűk
fekete):
keresztmetszetű szelvényben, hídlábon, fákon
• PeT-palack (ásványvizes, üdítős palack)
akad fenn az uszadék, mely mint egy rács,
• Tetrapack (gyümölcsleves, tejes dobozok)
egyre jobban megfogja az áradással érkező
• Flakonhulladék (PP, HDPe ﬂakon – sampolegkisebb uszadékot is. És valóban: hamar egy
nos, tusfürdős, mosószeres stb. ﬂakonok)
dugó keletkezik, ami miatt a víz kiléphet a me• Fóliahulladék (szatyrok, fóliák)
derből. Pár száz kilométernyi patak bejárása
• Alumínium italosdoboz-hulladék (üdítős,
után az összegződött bennem, hogy ez a vesörös dobozok)
• ónozott doboz-hulladék (konzervdoboz)
szély elsősorban a nagyobb esésű, szűk, meMinden hulladékanyag SZennyeZőDÉSTőL
redek falú völgyszakaszokon, egymással
(étel- és vegyszermaradékoktól) MenTeSen
szemben öt méternél közelebb álló fák esetéhelyezhető ki! Ha háztartási szemét, lom kerül
ben áll fenn, vagy kis nyílású hidaknál. Szűk
az újrahasznosítandó hulladékok közé, az
szelvény van a Bükkös városi (nem belvárosi)
megnehezíti, sőt lehetetlenné is teheti az
szakaszán, és van egy szűk nyílású híd, ameanyagok feldolgozását.
lyen magam is láttam áradáskor uszadékduA
hulladékokat minden esetben a lehető leggót (torlaszt) kialakulni.
kisebbre összetömörítve, a műanyagpalackoAz uszadék egy része az erdős részeken kerül
kat összenyomva, a kartonhulladékokat, tejes
a mederbe és sodródik le, ugyanis a fás patakitalos dobozokat összehajtogatva tegyük a
szakaszok nem engedik lejjebb jutni az uszaszelektív
gyűjtőedénybe, illetve zsákba.
dékot, visszatartják azt! kevés is a
Amennyiben a kihelyezett átlátszó zsákok
természetes (erdei) uszadék, ellenben szép
mást is tartalmaznak, mint ami a szelektív
számmal marad patakot keresztező elektro-

legyen válogatós!

A magyarázatok egyike az, hogy ő „csak tölti
a patakoldalt”, meg „komposztál”. Aki komposztált életében, tudja, hogy magától a „komposztból” sem lesz komposzt, csak egy
rothadó növénykupac, mert aprítani, keverni
kell, megfelelő hőmérsékletet és nedvességtartalmat kell biztosítani, ami némi odaﬁgyelést és időráfordítást igényel. ezek egyike sem
adott, ha csak lehányjuk a sövény maradékát
a patakba, völgybe, erdőbe.
A „patakoldal töltése”-válasz abszurd. Mitől
„töltené” a földből, kőből álló partot a keszekusza, kiszáradó, idővel lebomló gally, fűnyesedék. Semmitől, csak a szabályos rézsűbe
vetett hitet adja vissza, amíg a növénykupac
egyben van, viszont potenciális veszélyt jelent,
ráadásul kirothasztja az alatta lévő természetes vegetációt, mely helyébe tápanyag-igényes gyomok nőnek. ez pedig természetvédelmi szempontból nem megfelelő.

A komposztálás nem megtanulhatatlan, de aki
nem akar vele vesződni, a VSZ Zrt. a hulladékudvarban átveheti az alapanyagot. Szintén
megoldást jelent, ha a levágott törzs, ág fel
van aprítva egy méter alatti hosszra, és a
nagyvízi szelvényen kívülre van helyezve, mert
így már nem jelent veszélyt.
Figyeljünk oda a Bükkös-patakra, hogy ne
okozzunk gondot a lejjebb lakóknak, a fenntartónak, a természetnek.
n DUkAy IGoR
TeRMÉSZeTVÉDeLMI SZAkÉRTő

gyűjtés során elszállítható, akkor a kihelyezett
zsákot nem szállítják el.
külön gyűjtendő továbbra is az üveghulladék,
a palackokat az üveggyűjtő konténerekben
lehet elhelyezni.

mikor szállítják el a szelektíven
gyűjtött hulladékot?

A szelektív
hulladék begyűjtése
négyhetente
történik. A
hulladékot a
gyűjtési
napon reggel 6 óráig a
közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
megközelíthető helyen kell elhelyezni. Az időpontokról, utcák szerinti csoportosításról a
VSz nzrt. honlapján lehet tájékozódni:
http://www.vszzrt.hu/koezerdeku/szelektivhulladekgyujtes
Azokban az utcákban, ahol a kommunális hulladékszállítás nem az ingatlanok elől történik,
ott a megszokott hulladékgyűjtő helyekre
kérik a szelektív hulladék kihelyezését.
Gyűjtőszigetek a városban: Stromfeld A. u.,
Rózsakert ltp., Rózsa köz, Pipacs u., Hamvas
B. utcai parkoló, Hamvas B. – Pomázi u. 4.,
Fehérvíz u., károly u., Radnóti szervizút, Pásztor u., Vasvári P. u., Füzespark ABC, Barackos
úti buszforduló.

A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban
felmerülő további kérdésekkel keresse az
ügyfélszolgálatot a 26/300-407-es telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail címen.

Kívül-belül megújul a Petzelt iskola
2016 | október 10.
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idén szeptembertől nagy változások történtek országosan is a szakképzés területén – erről, és a fenntartó minisztériumtól kapott több száz
milliós támogatásról Énekes ritát, a váci szakképzési Centrum Petzelt József szakgimnáziuma és szakközépiskolája igazgatóját kérdeztük.
maradt építkezés, az iskola új épületszárnyának a befejezésére. ebbe az épületrészbe kerülnek azok a funkciók, amelyek a minőségi
szakképzéshez, illetve az oktatási feladatok
ellátásához nélkülözhetetlenek (tankonyha,
tanétterem, könyvtár, orvosi szoba, szaktantermek, gyermekétkeztetés). Tudomásom
szerint ezt a munkát az nGM háttérintézménye, a nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal menedzseli.

Énekes rita
igazgató

1981-2008. között az iskola szakmai tanára és igazgató-helyettese
volt, majd négy éven keresztül az
államigazgatásban, szakképzésfejlesztési területen dolgozott, és
2012 augusztusában egy sikeres
vezetői pályázatot követően igazgatóként tért vissza az iskolába.

Hogyan érintették az iskolát a szakképzés
törvényi változásai?
2015. július elsejétől szerveződtek centrumokba a szakképző intézmények, ekkor iskolánk a Váci Szakképzési Centrum tagintézménye lett hat másik intézménnyel
együtt. Hazánkban a szakképzés a kormányzati érdeklődés középpontjába került, hiszen
komoly gazdasági vonzata van a foglalkoztatáspolitika területén, ezért is tartotta fontosnak a fenntartónk, a nemzetgazdasági Minisztérium, hogy a szakképzés fejlesztésébe
invesztáljon, és támogassa a szakképző intézmények infrastrukturális fejlesztését.

mekkora támogatásra számíthat az iskola?
Varga Mihály miniszter úr augusztus végén
döntött a centrumokat érintő beruházási támogatásokról, és ennek keretében kapott iskolánk a főépület felújítására 67 millió Ft-ot.
A főépületet érintő munkálatok már halaszthatatlanok, mert az épületben mintegy hatvan
éve nem történt jelentős karbantartás, korszerűsítés, így hihetetlen módon leromlott az épület állapota. Szükség van a tető- és a nyílászárók cseréjére, a homlokzat felújítására, szigetelésére. ezen kívül 600 millió forintot kaptunk a 2005-ben elkezdett, de 2008-ban félbe-

Az oktatás területén milyen változások történtek szeptembertől?
Szeptember elsejétől új típusú szakképzést
vezettünk be: elindult a szakgimnáziumi és
szakközépiskolai képzés. A szakgimnáziumban 4+1 évfolyamon tanulnak a diákok, vagyis
négy év alatt szakmai érettségit és egy
államilag elismert szakképesítést (pincér
szakma), majd további egy év alatt emelt
szintű szakképesítést (vendéglátásszervező)
szereznek. A szakközépiskola 3+2 rendszerben működik: a diákok az első három évben
egy államilag elismert szakképesítés (pl. szakács, cukrász, eladó) megszerzésére készülnek fel, majd két évig az érettségire készülnek. ekkor már csak négy közismereti tárgyat tanulnak, mert ötödik érettségi tárgynak
beszámítják a korábban, sikeres szakmai vizsgával megszerzett szakképesítést. erre a kétéves képzésre várjuk azokat a felnőtteket is,
akik évekkel korábban szerezték meg szakképesítésüket, és most szeretnének érettségi
végzettséghez jutni.

milyen hatással lesz a korszerűsítés, a megnövekedett tér az iskola képzési rendszerére?
A lehetőségeink egyértelműen megnőnek:
több diákot tudunk fogadni, szélesíteni tudjuk
a felnőttoktatást. Bővíteni tudjuk a felnőttképzés képzési palettáját is, például barista, mixer
vagy sommelier képzéseket indíthatunk, amelyek már bevételt is hozhatnak az intézményünknek. Szeretnénk a vendéglátóipari
képzések mellett a turizmust érintő területeken is oktatást kínálni. A felújításnak köszönhetően a korszerű, 21. századi technológiával
felszerelt tankonyhánk és tancukrászdánk
már alkalmas lesz nemzetközi versenyek
megrendezésére is, tehát szakmai szempontból sokkal jobban ki tudunk teljesedni. olyan
településen vagyunk, ahol az idegenforgalomnak, a vendéglátásnak hangsúlyos szerepe
van. A környékbeli vendéglátóhelyek továbbképző központja leszünk, a partnereink, a helyi
vállalkozók nagyon nyitottak az együttműködésre. Célunk, hogy olyan oktatási-képzési
centrumot hozzunk létre, amelyben mindenki
megtalálja a számára legideálisabb képzési
formát.
mit tart az iskola erősségének, vonzerejének?
Alapvetően két dolgot. egyrészt a befogadó
szemléletünket, nevelői attitűdünket. A szakképzésnek több szintjét működtetjük, a szak-

képzési Híd-programtól kezdve az emelt
szintű szakképzésig biztosítjuk a szakmai oktatást. Pedagógusaink számára nagy kihívást
jelent, hogy a hátrányos helyzetű, esetleg
tanulásban gátolt, valamint a tehetséges
tanulók számára is a megfelelő tanítási módszert alkalmazzák, és a megfelelő nevelési
eszközökhöz nyúljanak. Arra törekszünk, hogy
diákjainknak – ﬁataloknak és a felnőtteknek
egyaránt – élményalapú tanulásban legyen
részük.

És mi az intézmény másik vonzereje?
A másik jellemzőnk: az innováció. Rendkívül
sokat pályázunk, szélesek a nemzetközi kapcsolataink, nagyon sok sikeres projektet valósítottunk már meg. Az erasmus+ projektek
révén tanulóink bepillantást nyerhetnek más
országok szakmai gyakorlatába. Az általában
4-8 hetes gyakornoki program alatt nemcsak
szakmailag fejlődnek, hanem erősödik a
nyelvtudásuk is. kinyílik számukra a világ,
megnő az önbizalmuk, élményekkel gazdagodva jönnek haza. egy jó külföldi tapasztalat
motivációt ad a szakma és az idegen nyelv
tanulásához, elmélyítéséhez is. Sok tanulónk
a család segítségével nem jutna ilyen lehetőségekhez. Hangsúlyozom: a több hetes szakmai gyakorlatokon a diákok ingyenesen
vehetnek részt.
Az erasmus+ programjaink tanáraink, oktatóink nemzetközi környezetben történő szakmai
képzését, munkatapasztalathoz való hozzájutását is biztosítják. Partneriskoláinkban, Finnországban, norvégiában, illetve képzőintézményeknél Franciaországban, olaszországban, Portugáliában, Belgiumban tehetnek
szert az oktatásban már bevált jó gyakorlatokra, módszerekre.
ebben a tanévben csak az erasmus+ programjaink mintegy százezer euró többlettámogatást jelentenek az iskolának.
Szívesen és eredményesen dolgozunk együtt
Szentendre város vezetőivel, tanulóink sok városi rendezvény lebonyolításában segédkeznek, továbbá civil szervezetekkel és alapítványokkal, mint például az egészséges Városért közalapítvánnyal, vagy a nemzetközi projektekben jártas Artemisszó Alapítvánnyal és
a WeXedU Alapítvánnyal.

A szakoktatók terén jól állnak?
Mindig vannak hiányterületek, de alapvetően
majdnem minden álláshelyünk betöltött. nagyon sok az óraadó tanárunk, akik szakmailag
nagyon képzettek, főállásban szakácsként,
séfként dolgoznak színvonalas éttermekben,
szállodákban. ők idehozzák a korszerű technológiát, átadják ismereteiket, tapasztalataikat. Büszke vagyok arra, hogy diákjaink
nagyon szép eredményeket érnek el a szakmai versenyeken. Jelenleg mintegy 360 diákunk van, a felnőttekkel együtt, de ez a szám
folyamatosan gyarapodik. Jelenleg öt felnőtt
osztályunk van. Iskolánk reggeltől estig üzemel – minden nap. És ami nagyon fontos: nálunk minden oktatás ingyenes.
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álláspályázat

Szentendre Város egészségügyi
Intézményei munkatársat keres

ﬁzioterápiás szakasszisztens
munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: intézményünk ﬁzioterápiás rendelésén asszisztensi tevékenység ellátása. A
betegekkel kapcsolatos adminisztrációs
tevékenység ellátása. Számítógépes gyakorlat szükséges.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés,
ﬁzioterápiás szakasszisztens
előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés,
ﬁzioterápiás szakasszisztens
Pályázat részeként benyújtandó iratok:
motivációs levél, önéletrajz, végzettséget
és szakképesítést igazoló dokumentumok, működési engedély, MeSZk tagság
igazolása.

A munkakör legkorábban 2016. december
1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton a Szentendre Város egészségügyi Intézményei címére történő
megküldésével (2000 Szentendre,
kanonok utca 1.).
kérjük a borítékon feltüntetni a 21/2016
azonosító számot, valamint a munkakör
megnevezését: ﬁzioterápiás szakasszisztens
elektronikus úton dr. Pázmány Annamária
Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.
Szentendre Város egészségügyi
Intézményei

diabetológus szakorvost
keres heti 6 órában

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk diabetológiai szakrendelésen szakorvosi tevékenység ellátása.
Rendelési idő: hétfő 7-13 óra

Feltételek: diabetológus szakvizsga

A munkakör legkorábban
2016. november 1. napjától tölthető be.

Benyújtandó iratok: motivációs levél,
szakmai önéletrajz, végzettséget és szakvizsgát igazoló dokumentumok, Mok tagság igazolása, működési engedély.

További információt Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető nyújt, a
0626/501-440-es telefonszámon, valamint a szei@szeirendelo.hu email címen.

Útlezárás

XXX. évf. | 18. szám

a csapadékcsatorna
építése alatt

A belvárosi csapadékcsatorna építése
kapcsán – az előzetes tervektől eltérő
állapot miatt – a közlekedésbiztonság
érdekében a Duna-korzó a Lázár cár
tér déli részénél október 4-től lezárásra kerül az átmenő gépjármű- és a
kerékpáros forgalom elől. A lezárás
az előzetes becslések alapján kb. két
hétig tart. A forgalmi változás elsősorban a belvárosban élő, és gépjármű
behajtási
engedéllyel
rendelkezőket érinti. A lezárás ideje
alatt a Duna-korzó a Péter-Pál utca és
a Lázár cár tér, valamint a Rév utca és
a Lázár cár tér között „Zsákutca”.
A Duna-korzón a Lázár cár térnél a
gyalogos forgalom a sétány részen,
valamint az alsó rakparton zavartalan
marad. A kerékpárosok a lezárt rész
mellett a kerékpárjukat tolva elhaladhatnak.
A Duna-korzón lévő éttermek és szolgáltatók számára az áruszállítás a
zsákutcákban biztosítva lesz.

Burkolatfelújítás

a lövész és a Petőﬁ utcában

október 5. és november 15. között felújítják a Petőﬁ utca burkolatát (nagy kockakő), illetve október 17. és november 15. között a Lövész utca burkolatát (mart aszfalt) is. A munkálatok miatt
a fenti időszakokban az utcákban nem lehet parkolni, és az autók utcába való be- és kihajtása
sem megoldható. A gyalogos forgalom a teljes időszak alatt zavartalanul üzemel. A fenti jelzett
időszakban a szemétszállító járművek sem tudnak bejutni az utcákba, ezért a szemeteskukákat
a kossuth utcába kell kivinni.
A projekt időszakában tábla és pollerek segítik majd a lakosságot.

forgalomkorlátozás
a Petőﬁ utcában

A Petőﬁ utcában október 5-én elkezdődött a hiányzó kockakő burkolat megépítése. A munkálatok miatt a Petőﬁ utca a 3. sz. háztól
lezárásra kerül. A kossuth Lajos utca – Petőﬁ
u. 3. sz. ház között a Petőﬁ Sándor utca zsákutcaként működik.
Ugyancsak lezárásra kerül a Lövész utca a Petőﬁ utcai torkolatnál. A Lövész utca szintén
Zsákutcaként működik a Fürdő utca és a Petőﬁ
utca között. A munkaterületre – Petőﬁ utca 3.
– Lövész utca – Petőﬁ utca gyalogos szakasza
a Bükkös töltés mellett – és Bükkös parti töltés
által körbezárt terület – az átmenő gyalogosforgalom se mehet be!
A parkolás korlátozása azért szükséges, mert
az utcák szűkössége miatt a területre a munkagépek nem tudnának be és kihajtani, adott
esetben veszélyeztetnék az ott parkoló gépjárművek épségét.
A kivitelezést a Bola 95 kft. végzi. A munkák
várható befejezése 2016. november közepe.

ingyenes táplálkozási szaktanácsadás
2016 | október 10.

rűbben alkalmazza a prevenció (táplálkozással összefüggő betegségek megelőzése),
és a gyógyítás (különböző betegségek diétája), valamint az egészséges étkezési szokások kialakítása és különböző táplálkozási
irányzatok megítélése (pl. reformtáplálkozás)
terén.
ez a diploma hazánkban elismerten a legmagasabb fokú képzettséget és kompetenciát
jelenti a táplálkozástudomány különböző (táplálkozási prevenció, klinikai dietetika, élelmezés menedzselése) területein.

mivel foglalkozik a dietetikus?

Tápláltsági állapotot mér fel és elemez
az étkezési szokásokra vonatkozó kérdésekkel, valamint különböző mérésekkel (pl. testsúly, testmagasság, testzsírmérés, derékkörfogat-mérés), elemzi az egyén tápláltsági
állapotát, és javaslatokat tesz a szükséges
változtatásokra.

Ésik Judit dietetikus

2016 szeptemberétől a szEi-ben dietetikai
tanácsadás indul preventív (megelőzési) és
terápiás célból, heti 30 órában, gyermekek és
felnőttek részére egyaránt.

Az országos egészségbiztosítási Pénztár
által ﬁnanszírozott új szolgáltatás bevezetését a kapacitásbővítés tette lehetővé. Táplálkozási tanácsadás nem minden rendelőben
elérhető a lakosok számára, ha van is, akkor
sem oeP ﬁnanszírozással és ilyen magas óraszámban, mint itt Szentendrén, ezért is érdemes igénybe venni.
De valójában kiknek is szól, kik is vehetnék
igénybe ezt a nagyon fontos táplálkozási tanácsadást? Ha egy szóval kellene válaszolni,
akkor a válasz: mindenkinek. Aki panaszmentes, nincs semmilyen betegségre utaló tünete,
annak azért fontos a helyes táplálkozás ismerete, hogy minél tovább megőrizze az egészségét. egy sportolónak például azért, hogy a
sport intenzitásától függően segítsen a dietetikus a helyes tápanyagok minőségi és menynyiségi útvesztőiben eligazodni a minél
magasabb teljesítmény elérése érdekében.
Aki pedig valamilyen oknál fogva megbetegedett, vagy sok rizikófaktorral rendelkezik (pl.
elhízott, magas vérnyomása van, emelkedett
a koleszterinszintje és/vagy a vércukra) és a
gyógyszeres kezelés mellett diétáznia kell, a
táplálkozás kulcsfontosságú.
A médiában igen nehéz eligazodni, nagyon
sok a tévhit, sokszor még szakembereknek is
igen nehéz feladat, hogy hiteles forrásból
származzon az információ. ezért fontos,
hogyha táplálkozással kapcsolatos kérdésünk
van, szakemberhez, dietetikushoz forduljunk.

Ki a dietetikus?

A dietetikus olyan felsőfokú végzettséggel
rendelkező táplálkozási szakember, aki a táplálkozástudomány ismereteit a legszéleskö-
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Táplálkozási tervet készít
a személyi edzőhöz hasonlóan, aki személyes
edzéstervet állít össze kliensének, az egyén
tápláltsági állapotát, tápanyagszükségleteit,
valamint egészségi állapotát is ﬁgyelembe
véve készít táplálkozási tervet fogyáshoz,
hízáshoz, alakváltozáshoz, betegségből való
felépüléshez, és nyomon követi annak eredményeit.
Étrendi naplót elemez
melynek elemzésével tud rávilágítani az olyan
diétahibákra, amely miatt pl. nem sikeres a fogyókúra, vagy nem szűnnek az étkezéssel
összefüggő panaszok.

Táplálkozási tanácsot ad
egészséges egyéneknek, akik változtatni szeretnének életmódjukon, étrendjükön; kismamáknak, akik a várandósság alatt és a gyermek
megszületése után is szeretnének egészségesen táplálkozni; sportolóknak, akik étrendjük
helyes összeállításával szeretnének minél
jobb teljesítményt elérni.

dietetikai konzultációt tart
olyan egyéneknél, akiknél már valamilyen betegség kapcsán (pl. szív-, érrendszeri betegségek, cukorbetegség, táplálékallergia stb.)
körültekintőbben kell összeállítani az étrendet, a személyes konzultáció során étrendi tanácsokat ad, amely segíthet a diétát minél
egyszerűbben betartani.

Egyénre szabott étrendet állít össze
az egyén nemét, korát, ﬁzikai aktivitását, étkezési szokásait is ﬁgyelembe véve, amely a legoptimálisabb az egyén számára céljai
eléréséhez pl. fogyáshoz, hízáshoz, különböző
betegségek étrendi kezeléséhez, valamint táplálkozással is összefüggő panaszok enyhítéséhez.

Táplálkozási programokat (egészséges táplálkozás, fogyókúra) támogat
ﬁtness termek, fogyasztó szalonok, wellness
szállodák és egészségközpontok, munkahe-

lyek és iskolák számára különböző táplálkozási programok összeállításával és meg-valósításával, egyéni és csoportos tanácsadással,
étrendek összeállításával.
A dietetikai tanácsadás igénybe vételéhez beutaló nem kötelező, de ajánlott, vagy a háziorvostól, vagy a szakorvostól (pl. belgyógyász,
diabetológus, gasztroenterológus, nőgyógyász stb.). Időpontegyeztetésre mindenképpen szükség van, ami személyesen a
recepciónál történik, vagy a központi telefonszámon: (26) 501-444, vagy internetes előjegyzéssel.
A táplálkozási szaktanácsadást Ésik Judit dietetikus, egészségtan tanár tartja, aki kellő
szakmai felkészültséggel és tapasztalattal
várja a hozzá forduló egészséges és gyógyulni vágyó érdeklődőket hétfő-szerda-péntek: 13-19 óráig, csütörtökön: 7-19 óráig a
Szakorvosi Rendelőintézet főépületében, az
emeleten, a 125-ös szobában. Csütörtöki napokon délután gyermekeket fogadunk szüleik
kíséretében.

n

ÉSIk JUDIT
DIeTeTIkUS

n

DR. PáZMány AnnAMáRIA
InTÉZMÉnyVeZeTő

dietetikai
szakrendelés

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

Rendelési idők:
Dietetika – Ésik Judit – 501-444/117
H: 13:00-19:00
Sz: 13:00-19:00
Cs: 7:00-19:00
P: 13:00-19:00

Új szakrendelés
a mentálhigiénés
Központban

Gyermek- és ifjúsági szakrendeléssel bővült a szentendrei Mentálhigiénés központ
rendelése. Szeptembertől két klinikai
szakpszichológus és pszichiáter fogadja
a gyerekeket.
A rendelésre előzetes bejelentkezés ajánlott, beutaló nem szükséges.

Rendelési idők:
csütörtök délután és péntek egész nap.
A rendelő elérhető a Szabadkai út 9. szám
alatt. Telefon: (26) 312 024.
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Csak egy „kis munka”

KULTÚRA

Új, rendhagyó szabadtéri kiállítás várja a látogatókat a szabadtéri Néprajzi múzeumban Csak
egy „kis munka” – falusiak málenkij roboton a ii. világháború végén címmel.

A kiállítás a II. világháború végén bekövetkezett, a köznyelvben málenkij robotként ismert jelenséggel foglalkozik, bemutatva a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak történetét, az
áldozatokkal szembeni embertelen bánásmódot.
Az összegzés felidézi, hogy Magyarországot 1944-re már többszörös károk érték: a hatalmas
mértékű emberi veszteségek katonai oldalról, a reménytelen, utolsó harcok egy elvesztett háborúban, az épített környezetben jelentkező károk, az élelem szűkössége, valamint a bevonuló
csapatok pusztításai. Ilyen közegben jelentkezett még egy katasztrófa, az ország területén
egyre beljebb nyomuló Vörös Hadsereg által végzett erőszakos toborzás „egy kis munkára”,
ami valójában kényszermunkatáborba történő elhurcolást jelentett.
A Skanzen kiállítása a
málenkij robot több
százezer áldozatának
a szenvedését mutatja
be, és emléket állít az
ártatlanul meghurcolt
falusiaknak.
A tárlatban a történeti
és számadatok helyett
a túlélők beszélnek: a
kiállított anyag idézetekből, visszaemlékezésekből áll össze, a
látogató így első kézből értesül az eseményekről és a körülményekről. A kiállítás az
események valódi kronologikus sorrendjében épül fel a behívás,
összegyűjtés otthoni
helyszínétől a kényszermunkatáborig. Az installációk, valamint maguk a felidézett történetek
is, sokszor igen megrázóak, emiatt a tárlat csak 16 éven felüliek számára ajánlott.
A szabadtéri múzeum az elmúlt években tudatosan vállal szerepet a történelmi csapások, ki
nem beszélt magyar történelmi események feldolgozásában, törekszik a különböző nemzetiségek, etnikai csoportok életmódjának, valamint a magyarságot ért tragédiáknak a bemutatására is, különös tekintettel a 20. század változásaira, folyamataira.

művésztea a városházán

Verseghi-nagy Miklós polgármester és Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester október 4-én
ismét vendégül látta Szentendre alkotóit. A háziasszony, a beszélgetés moderátora Musza Györgyi, a Lakástárlat Alapítvány elnöke volt, aki a Művésztea őszi alkalmára ezúttal Buhály József,
kemény Zoltán és krizbai Sándor képzőművészeket hívta meg, akik a barátságos hangulatú teázás és beszélgetés közben érdekes anekdotákat osztottak meg a városról, kiállított műveikről.
A művészek minikiállítása egy hónapig látható a polgármesteri és az alpolgármesteri irodában.

Frangipani Stúdió
Szellemi Műhely
október 10. hétfő 18-20 óráig
Életterünk alaprajza, életünk energetikai
térképe. Tervezzünk együtt Feng Shuival!
Molnárné Papp Gyöngyi Feng Shui oktató
előadása és beszélgetés
Bemutatkozó előadás, a program díjmentes!

október 17. hétfő 9.30-13, október 19.
egész nap, október 26. egész nap
Önfejlesztő – SPIRIT játék.
Játék és beszélgetés Fehér krisztinával,
- Spirit Játékvezető és Dynamizer - life
coach.
Csoport díj: 6000 Ft/fő, párok esetén:
12.000 Ft/fő, egyéni: 15.000 Ft.
október 18. kedd 18-20 óráig
Beszélgetés a félelem legyőzéséről és
hordozó bizalommá, szeretetté alakításáról.
A beszélgetést Silye Imre vezeti, a keresztény közösség lelkésze.
Belépődíj: 1900 Ft

október 25. kedd 18-20 óráig
női eGÉSZség 40-en túl …
illetve mit tehetünk a megelőző időszakokban a harmónia érdekében?
Wolfgang köbel, - ﬁtoterapeuta, lelkész,
természetgyógyász - előadása és fórum.
Belépődíj: 1900 Ft

„Szülő születik” találkozósorozat indul.
minden hónap első keddjén 10-12 óráig
beszélgetésre hívjuk a (leendő) szülőket.
November 8. kedd 10 óra:
várANdóssáG
előadó dr. németh Móni, orvos, bába
http://www.apait-anyait.hu/nemethmoni-baba-orvos-szuleszno/
Belépődíj: 2300 Ft
VALAMennyI PRoGRAMUnkRA
eLőZeTeS JeLenTkeZÉS SZÜkSÉGeS!

HeLySZÍn: FRAnGIPAnI STúDIó
Szentendre, Bartók B. 5. b.

Jelentkezés, részletes
programinformáció:

Tel: +36-30-488-7332
www.frangipani.hu
Frangipani Stúdió Szellemi Műhely
FB oldalán
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A snowden
a ﬁlmklubban
KULTÚRA

A Szentendre Barátai egyesület egyik fontos
célkitűzése a szentendreiek kimozdítása otthonukból érdekes, vonzó programokkal. Az a
ﬁlm, amellyel az egyesület ﬁlmklubja, a nyisd
ki a szemed! debütált, és valóban sokak érdeklődésére tarthat számot – a Snowden. A
teltházas rendezvény szakmai vezetője, Sergő
Z. András ﬁlmkritikus, a vetítést követő beszélgetés vendége pedig orbán Balázs, a Századvég kutatási igazgatója volt.
A háromszoros oscar-díjas rendező és forgatókönyvíró, oliver Stone new yorkban mutatta
be nemrég Snowden című új ﬁlmjét, amely az
amerikai nemzetbiztonsági Ügynökség bizalmas dokumentumait kiszivárogtató és a lehallgatási ügyeket nyilvánosság elé táró
edward Snowdenről szól. Pontosabban az ő
életének 2004 és 2013 közötti eseményeiről.
A ﬁlm máris nagy vitákat váltott ki az amerikai
elnökválasztás idejére való időzítése és témaválasztásának aktualitása miatt is.

móriczos öregdiákok
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Sergő Z. András és orbán Balázs a vetítést követő beszélgetésben a ﬁlm tanulságairól beszéltek. Véleményük szerint oliver Stone a
történetből egy hősi eposzt készített, amelyben a főhős alakja egyoldalú, nem eléggé árnyalt. A rendező olyan izgalmas kérdések
mellett ment el, mint hős-e vagy áruló Snowden. esetleg naív idealista, aki nem számolt
tettének drámai hatásaival, vagy csak politikai
befolyást akart szerezni magának? Mi a kapcsolat a WikiLeaks, Julian Assange és a

Snowden-ügy között? A ﬁlmben 2013-ban ér
véget a történet, de mi történt azóta, mi van
Snowdennel? Mi lesz a sorsa, ha lejár a
moszkvai tartózkodási engedélye? orbán Balázs véleménye szerint a propagandisztkusnak is nevezhető ﬁlm célja Snowden
Moszkvából való hazatérésének segítése.
Része annak a nemzetközi kampánynak,
amely azt akarja elérni, hogy obama amerikai
elnök, elnöksége utolsó gesztusaként kegyelmezzen meg neki.
Az izgalmas kérdéseket feszegető beszélgetésben szó került az állam hangsúlyos szerepéről, a fékek és egyensúlyok meglétéről, az
állampolgári kontroll fontosságáról. orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a 21. században az
erő és a hatalom legfontosabb forrása az információ. Minden olyan ügy kapcsán, mint
Snowdené is, a politikai hatalomba vetett bizalom rendül meg. ezért van ennek a témának
az egész világon különösen nagy jelentősége.

A ﬁlmklub következő programja „A vizsga"
című ﬁlm vetítése lesz november 3-án, amelynek meghívott vendége köbli norbert forgatókönyvíró lesz.
n

RAPPAI ZSUZSA

A szentendrei Móriczos öregdiákok egyesületének vendége a gimnáziumban az 1968-ban érettségizett dr. madas Edit középkorkutató, irodalomtörténész, akadémikus. Beszélgetés egy életútról, és mindarról,
ami hozzá kapcsolódik október 21-én, pénteken 17 órakor a Móricz
Zsigmond Gimnáziumban (kálvária u. 16.)
Minden öreg- és jelenlegi diákot, minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
n

eLnÖkSÉG

Könyvbemutató és kiállítás
a millenárison

A Hungart könyvsorozat öt új könyvének
ünnepi bemutatója október 13-án, csütörtökön 16 órakor lesz a Millenáris
(1024 Budapest, kis Rókus u. 16-20.) D.
épületének Inside Art termében. A kismonográﬁa-sorozat idei kötetei: Aknay
János, Bohus Zoltán, Lakner László,
Méhes László, nádler István.
A könyveket bemutatja Sárkány Győző
graﬁkusművész, a Hungart elnöke, dr.
Szeifert Judit művészettörténész, a könyvsorozat szerkesztője, Fehér
Dávid, nagy T. katalin, novotny Tihamér, Tolnai ottó szerzők.
Az Art Market Budapest 2016. nemzetközi kortárs képzőművészeti vásáron, a Millenáris B. épület G706 standján (a Hungart és a MAoe
közös művészeti standján) megtekinthetők Aknay János festményei,
Bohus Zoltán üvegszobrai, nádler István festményei, valamint a Hungart művészeti könyvsorozat eddig megjelent 35 kötete.

Még mindig megéri, még mindig nem késő!

Bár már vége felé közeledik az Art Capital fesztivál, a hátralevő időben is ingyen látogathatja kiállításainkat, rendezvényeinket a Szentendre-bérlettel. ez a névre szóló, kizárólag szentendrei lakosoknak szánt bérlet valamennyi
kiállítás korlátlan számú megtekintésére és ingyenes belépésre jogosít minden társművészeti programra, október
16-ig. (Az érvényesség feltétele a személyazonosság igazolása – bármilyen fényképes igazolvánnyal.)
A bérlet ára: 3000 Ft • Ferenczy Múzeumi Centrum • www.artcapital.hu

Plein air mesterkurzus a duna partján
2016 | október 10.

mindannyiunkban rejlik kreativitás, s él a vágy, hogy kikapcsolódásként,
új elfoglaltságként, akár csak örömforrásként fessünk, vagy magunk készítsünk ajándékot, tárgyat, bármit. mert elgépiesedett „mindent készen
kapok” életünkből ez kimaradt. Erre a felismerésre épül a szentendre
Barátai Egyesület most induló Kreátor – alkotóműhely felnőtteknek
programsorozata is, amely lehetőséget kíván teremteni az alkotásra, a
szabadidő kreatív eltöltésére.

A havonta szervezett programokon megnyílnak a kézműves- és gasztronómiai alkotóműhelyek a résztvevők előtt – plein air tájfestés, pólófestés,
adventi koszorúk és kopogtatók, valamint házicsoki és koktél készítése
egyaránt elsajátítható ezeken. A kreátor-programok vezetője DudásUrbán krisztina, az egyesület partnerei pedig a Lakástárlat Alapítvány és
a különféle szentendrei alkotóműhelyek.
Az szinte kézenfekvő, hogy a festők városában a festészet nyitja a sort.
október első napján egy lelkes csoport kelt át a kishajón a Szentendreiszigetre, hogy Bihon Győző festőművész irányításával vászonra festhesse azt a látványt, ún. ősmotívumot, amelyet festők generációi
örökítettek meg – Szentendre talán legszebb nézetét, amely a Dunakorzó színpompás házsorát és a föléjük magasodó négy templom tornyát
egyszerre mutatja. A program résztvevőit a szervezők ellátták a festéshez szükséges kellékekkel: festőállványt, vakrámára feszített vásznat,
ecsetet, festéket, ﬁxatőrt, rongyot kaptak. Sőt ﬁnom gyümölcsökkel, rágcsálnivalókkal, üdítővel megrakott asztal is termett hamar.
A 19. század festőinek hagyományát követő művészcsapat a szabadban,
a Duna mellett helyezte el a festőállványokat – most derült ki, hogy nem
is olyan könnyű azokat felállítani! A plein air festéshez az időjárás is tökéletesnek bizonyult – ragyogó napsütésben, szikrázó kék ég alatt dolgozhattak a résztvevők. Volt, aki először vett ecsetet a kezébe, volt, aki
már gyakorlott volt. Az indíték azonban közös volt mindenkiben – a
régóta dédelgetett vágy a festés után.
Bihon Győző instrukciói mindenki számára hasznosak voltak. Hogyan válasszunk témát, mi dönti el egy kép formátumát, miként kezdjünk egy kép
festéséhez, mi annak sorrendje, hogyan keverjük ki a színeket?
elmélyült munka kezdődött. Bihon, miközben maga is festette a kiválasztott témát, a Blagovesztenszka templomot a Görög utca felől, tanácsokat
adott, korrigált, ahogy egy igazi mester teszi. A foltszerűen feltett színekből és formákból lassan kibontakoztak a jobbnál jobb képek. Örömfestés
volt ez a javából!

KULTÚRA

Az alkotók büszkén tartották szép képeiket – egy jó hangulatú, remek délelőtt eredményeit – a program végén készült közös fotón. Bihon Győző
pedig a helyszínen készült alkotását felajánlotta a Szentendre Barátai
n
RAPPAI ZSUZSA
egyesület számára.
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OKTATÁS

Határtalan barátság

– HATáRTALAn BARAnGoLáS eRDÉLyBen

A 2016. szeptember 3. és 6. között a Határtalanul!
program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
című pályázatának keretében a Szentendrei Református Gimnázium 7.b osztályos tanulói négy kísérőtanárral Romániába utaztak, hogy megvalósítsák
a „Határtalan barátság - határtalan barangolás erdélyben” című projektjüket. A program az emberi
erőforrások Minisztériuma és az emberi erőforrás Támogatáskezelő
által biztosított keretösszeggel vált valóra. Az úti cél a történelmi Magyarország kis szeletkéje volt, ahol a diákok a keresztény közösségépítés, a testvériskolai kapcsolat elmélyítése mellett erdély természeti
kincseivel, történelmével, kultúrájával is megismerkedhettek. A program ugyanakkor nemcsak kirándulást, élményt jelentett, az indulást alapos felkészítő munka előzte meg, ahol a gyerekek már megismerkedtek
a meglátogatandó városok néprajzával, földrajzával, etnikai képével,
híres személyiségeivel.
A közvetlen megismerés és élményszerű programokkal Hídvégi eszter
osztályfőnök azt szerette volna elérni, hogy bővüljenek a tanulók határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretei, erősödjön európa-tudatuk, valamint az intézmény nevelési-oktatási tevékenységének,
szellemiségének megfelelően a határon túli magyarok hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának feltérképezésére, megbecsülésére késztessék őket. emellett az osztály megismerte a
nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium 7. évfolyamos diákjait,
akikkel közös élményekre
tettek szert, előtérbe került
közös magyar és református
örökségünk.
A négynapos utazás első állomása nagyvárad volt, majd
Bánffyhunyad
érintésével
Torda, Torockó és környéke,
továbbá kolozsvár, nagyszalonta természeti, kulturális
értékeinek feltérképezése
következett.
Az erdélyi kirándulás során
az osztály életre szóló élményekkel gazdagodott, s talán
a gyerekek, amikor később
előveszik beszámolóikat, útinaplóikat, újra átélhetik ezeket a csodás pillanatokat.

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

megjöttek a gólyáink
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Augusztus utolsó napjaiban iskolánk, a VSZC Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola újból kétnapos gólyatábort szervezett,
úgy, hogy a diákok „táborhelye” valójában az iskolában volt. ez már
szinte hagyománnyá vált, hiszen a harmadik éve rendezzük a tábort
kétnaposra, tehát a petzeltes gólyák az iskolában is alszanak. ezt
megelőzően az iskolai gólya-köszöntés néhány órát ölelt fel csupán,
valójában mindössze egy játékos avatás keretében zajlott.
A gólyatábor mostanra valódi tábor jellegűvé vált: reggeltől késő estig
tartott az első nap, amely során rengeteg játékos feladat, csapatépítő
kihívás várta a lelkes diákokat. este tábortűz mellett töltöttük az időt,
másnap a ﬁatalok a város utcáit róva fedezték fel Szentendrét egy
játék keretében. Igazi közösségé formálódtak ez idő alatt a résztvevők.
A tábort megelőzően megkerestük eddigi támogatóinkat is, akik immáron harmadik éve segítik a kezdeményezésünket. A kétnapos
együttlét nem jöhetett volna létre a helyi és környékbeli lakosok, vállalkozók támogatása, felajánlásai nélkül, akik újból, az első kérésre,
felhívásra felajánlották segítségüket a tábor lebonyolításához. ezen
kívül felhívást tettünk közzé a közösségi oldalon is, ahol leírtuk, hogy
mennyire szűkösek a kereteink.
kérésünk meghallgatásra lelt: újfent olyan sok nagyvonalú felajánlás
érkezett, hogy a tábor mindkét napján az ételeket ezekből az adományokból tudtuk biztosítani. A reggelinél és a tízórainál ropogós péksüteményeket oszthattunk, ízletes szörpökkel olthatták szomjukat a
diákok, felvágottakat tudtunk felszolgálni vacsorára, a tábor második
napján pedig búcsú díszebéd várta a gyerekeket, amelyet desszert kísért. (ezért köszönetet mondunk a Heim és a Szilágyi Pékségnek, a
Lola Cukrászdának, a Rákos Vendégháznak, Győrfy katalinnak, Haller
Istvánnak, Horváth Évának, Mátyás Brigittának és Molnár Verának.)
A táborunkat voltak, akik más módon is támogatták: festéket kaptunk
nagy Zsolttól (Metál-Szer kft.), hogy kifesthessük iskolánk egyik kerítését, illetve Sümegi Johannának köszönhetjük, hogy kézműves foglalkozást is tarthattunk az általa ajándékozott papírok és írószerek
felhasználásával.
A gyerekek és a magunk nevében tehát még egyszer köszönjük az
alább felsorolt magánszemélyeknek és vállalkozóknak, hogy nagylelkű
adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a gólyatábor felejthetetlen
legyen diákjaink számára!

A Petzelt József Szakközépiskola Gólyatábor szervezői nevében:

n GyÖRe ZSóFIA, eCkenSBeRGeR TÜnDe, HoRVáTH ÉVA, MoLnáR kATA

Akiknek köszönetet mondunk: Győrﬁ Katalin, Heim Pékség, Haller István, Horváth Éva, Lola cukrászda, Mátyás Brigitta, Molnár Vera, Nagy
Zsolt (Metál-Szer Kft.), Rákos Vendégház (Pomáz), Sümegi Johanna,
Szilágyi Pékség.

Kul-TÚrA irodalmi barangoló
MóRICZ ZSIGMonD nyoMáBAn LeányFALUn

A VSZC Petzelt József Szakgimnázium és
Szakközépiskola 10.V osztályával és Tímár
emőke osztályfőnökkel a kUL-TúRA Irodalmi
barangoló keretében Leányfalura látogattunk
szeptember 2-án, Móricz Zsigmond halálának
közelgő évfordulója alkalmából.
először körbejártuk a telket, elmeséltem a telekvétel történetét. A telek éppen 115 évvel ezelőtt került Móricz Zsigmond tulajdonába.
A Hely- és Irodalomtörténeti kiállítóhelyen
rendhagyó irodalomórát tartottam a Móricz
Zsigmond emlékszobában. különleges történetekkel fűszerezve az eredeti helyszínen látott
fotók, tárgyak, kéziratok, regények, plakátok „társaságában” kaptak a diákok egy olyan irodalmi élményt
az író életéről és alkotói korszakairól, ami iskolai keretek között nem valósítható meg.
ezután, tiszteletünk jeléül, az író szobránál elhelyeztük koszorúnkat.
külön szeretném megköszönni Jékely endréné Terikének, hogy lehetővé tette a nyitvatartási időn kívüli
múzeumlátogatást. egy nagyon szép délelőttöt töltöttünk Leányfalun.
n PáLInÉ SZAPPAnoS ZSUZSAnnA MAGyARTAnáR, kULTURáLIS AnTRoPoLóGUS
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A kilencedik félévvel folytatódik
a szeniorképzés

Örömmel jelezzük minden érdeklődőnek, hogy október második
hetétől folytatódnak a Zsigmond király egyetem és a Szentendrei
Önkormányzat együttműködésével megvalósuló szeniorképzések, tanfolyamok Szentendrén – már minden meghirdetett tanfolyamunkra 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 megtalálják a http://korkozpont.szentendre.hu oldalon. A képzésekre jelentkezni lehet az
Aranykor központ információs irodájában, előzetes egyeztetés
után. Az egyeztetési telefonszám (munkaidőben): 06 30 692
4746 (dr. Jászberényi József), az egyeztetési emailcím: korkozpont@gmail.com. A tanfolyami tandíjak beﬁzetésére személyesen is van lehetőség az Aranykor központ irodájában október
12-én, szerdán 14:00 és 16:00 között, illetve október 13-án, csütörtökön, szintén 14:00 és 16:00 között (Dunakorzó 18., földszint
balra)
A kurzusok tandíja változatlanul 10.000 forint (áfával, és pluszköltség nélkül). Minden tanfolyam 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 (a Szeniortorna kivételével minden tanfolyam 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 (kommunikációcentrikus) (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)
Szintén örömmel hívunk minden érdeklődőt a Szeniorok Szentendrei Akadémiája (SZeSZA) harmadik előadására, a Szentendrei
Önkormányzat dísztermébe október 19-én, szerdán 15 órától Baranyi Éva, gerontoandragógus Memóriagyakorlással a demencia
ellen című egyórás előadására kerül sor, amely ingyenesen hallgatható meg, s minden korosztály részt vehet rajta!
Tanulni sohasem késő!
n ARAnykoR kÖZPonT SZenTenDRe
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Harmadszor adták át
a Gizella-díjat szentendrén

Harmadik alkalommal adták át Szentendre Ifjúsági Érdemét, a Gizelladíjat és a Gizella-díjra jelölt okleveleket a Városháza dísztermében. Az
est házigazdája maga a díj alapítója, kellár F. János Immánuel volt, aki
közel telt ház előtt beszélt a díj eszmeiségéről. elmondta, hogy a díj létrehozásánál mi volt a fő motivációja, beszélt a tanárok és a példa fontosságáról, majd pedig a 2016-os bizottsági tagok bemutatása mellett
a jelöltet állító tanárokat is köszöntötte egy-egy csokorral vagy bonbonnal a pódiumon. Továbbá köszönetet mondott Verseghi-nagy Miklós
polgármesternek, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármesternek, a szentendrei önkormányzatnak, illetve mindazoknak, akik támogatták ezt a
missziót, melyben, ahogy fogalmazott: „a cél nemes, az út pedig
közös”.
A felemelő ünnepi műsort Szvorák katalin kossuth-díjas népdalénekes
és Balázs László Gábor előadóművész szolgáltatta. ezt követően minden jelölt bemutatásra került, s megtudhattuk: „Aki megkapja az érdemrendet, az maximálisan megérdemli, de aki csak oklevelet kap, neki sem
feltétlen kevesebb az érdeme”.
Ugyanis ez a díj nem egyetlen győztest hirdet, éppen ezért mindenki elnyeri a Gizella-díjra jelölt címet, s oklevelet kap. A jelöltek azon túl, hogy
bemutatkozhattak televízióműsorokban, újságcikkekben és a Gizelladíj honlapján, meghívást kaptak a Szentendre Rádió egy élő műsorába
is.

Szebeni Eszter, az idei Gizella-díjas és Kellár F. János Immánuel

2016-ban Gizella-díjra jelöltek:
Gáspár Virág (Dunakanyar általános Iskola)
kirchhof Lilla (II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium)
Lipcsei Anetta Jennifer (Izbégi általános Iskola)
nemes Viktória Mónika (Templomdombi általános Iskola)
Szebeni eszter (Barcsay Jenő általános Iskola)
Öt olyan fantasztikus embert ismerhetett meg a közönség, akiknél
megható volt látni, hogy ilyen ﬁatalon is őszintén örültek egymás sikerének. A 2016-os Gizella-díjat – mint megtudtuk, többszöri megosztott
szavazás után – Szebeni eszter nyerte el.
ezúton is gratulálunk neki és az összes jelöltnek!

Az ünnepség végén állófogadás következett sok ﬁnom falattal, korttyal
és mosollyal, ám előtte még kellár F. János Immánuel szólt a családokhoz, a tanárokhoz, no meg a jelöltekhez is. ezzel az útravalóval zárjuk
mi is sorainkat, kívánva, hogy valóban valósággá formálódjanak a szavak: „A jelölteknek sok sikert kívánok az életben, s ha ezt az utat járjátok, akkor igenis jobbá tudjátok tenni a világot!”
n -kFB-
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Programok
KiállíTás

Ferenczy Múzeum
Szentendre Terem
A GyöNyör visszHANGJA
Ef zámBó isTváN KiállíTásA
kurátor: kopin katalin
Megtekinthető október 23-ig, hétfő kivételével minden nap 10.00-18.00 között
Ferenczy Múzeum
Barcsay Terem
fElÚJíToTT EmlÉKEzET
Asztalos Zsolt kiállítása

Ferenczy Múzeum
KözTÜNK mArAd
Fátyol Viola fotóművész kiállítása

Szentendrei képtár
Fő tér 2–5.
EmlÉKEső
Chiharu Shiota japán képzőművész
kiállítása
Megtekinthető október 16-ig, hétfő kivételével 10.00-18.00
Fő tér
október 16. vasárnap, 10.00
NAGy rAJzolás
– a Shiota-kiállításhoz kapcsolódóan
0–99 év közöttieknek

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
ART CAPITAL SZenTenDRe
Az ElvEszTEGETETT idő
Vizuális művészeti biennálé
Megtekinthető hétfő kivételével minden
nap 10.00-18.00 között

Barcsay Múzeum
időTlEN JElENlÉT
Igor Minárik szlovák képzőművész
kiállítása

MAnk Galéria
Bogdányi u. 51.
október 18. kedd 18.00
JElEK És JElKÉPEK '56-ról
Az 1956-os emlékbizottság támogatásával létrejött csoportos kiállítás megnyitóján köszöntőt mond dr. Fónagy
János, a nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, a kiállítást megnyitja
Jeleniczki István ﬁlmrendező, képzőművész
Megtekinthető november 20-ig
erdész Galéria
Bercsényi u. 4.
időrÉTEGEK
kemény Zoltán kiállítása
Megtekinthető október 22-ig, hétfő kivételével naponta 10.00-18.00 között

Városi vendégház
Fő tér 12.
október 13. csütörtök, 11.00-18.00
KrAKKó sTArT
pop up kiállítás

erdész Galéria
Bercsényi u. 3.
HAJózNi Jó!
kortárs ékszertervezők, designerek kiállítása

Megtekinthető szeptember 30-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00-18.00 között

Izbégi általános Iskola
Mária u. 1.
október 28. péntek 18.00
HoPKA Károly fEsTőmŰvÉsz
KiállíTásA
A művész munkáit méltatja
Fodor János, a Rádió Bézs alapító
főszerkesztője
A kiállítással egy időben megtekinthető
az Izbégi általános Iskola II/B. osztály
tanulóinak a művésszel készített közös
alkotása is
Megtekinthető november 4-ig
Pest Megyei könyvtár
Pátriárka u. 7.
NEPál. Élő isTENNőK orszáGA
Sipos erzsébet fotókiállítása

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.
október 20. csütörtök 18.00
A visEGrádi HEGysÉG TErmÉszETi
ÉrTÉKEi
Szentendrey Géza vetített képes
előadása
PeTőFI kULTURáLIS
ÉS HAGyoMányőRZő
eGyeSÜLeT
Stéger köz
október 14. péntek 18.00
mAGyArorszáG És KözÉP-EuróPA
BizToNsáGi HElyzETE
NAPJAiNKBAN
kelemen András biztonsági szakértő előadása
október 21. péntek 18.00
dudás JózsEf szErEPE Az 1956-os
forrAdAlomBAN És szABAdsáGHArCBAN
Szekér nóra történész előadása
október 28. péntek 18.00
viETNám, A fElszálló sárKáNyoK
földJE
Dr. kovács Zoltán vetítettképes előadás

TáNC

Barcsay Jenő általános Iskola
kálvária út 18.
október 22. szombat 17.00–19.00
GöröG TáNCHáz
Zenél az Akropolis Compania

szíNHáz

Pest Megyei könyvtár
október 19. szerda 19.00
dumAszíNHáz
A PEsszimizmus ElőNyEi
kőhalmi Zoltán önálló estje

GyErEKEKNEK

Skanzen
Sztaravodai út
október 21. péntek 17.00–23.55
időuTAzó dA viNCi PizsAmAPArTi
Időutazás, kalandtúra, játék, ﬁlm, és alvás
7-13 éves gyerekeknek ajánlott

XXX. évf. | 18. szám

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

október 10. hétfő
16.30 eRneLLáÉk FARkASÉknáL
(81’)(16) – Hajdú Szabolcs ﬁlmje
18.00 A Lány A VonATon (112’)(16) –
főszereplő: emily Blunt
20.00 SZAMáRkÖHÖGÉS (86’)(12)
FILMPIknIk (LáMPáS- SoRoZAT,
ÖTVen60)
Házigazda: kertész József
október 11. kedd
16.35 TŰZ A TenGeRen (109’)(12) Berlini nemzetközi Filmfesztivál 2016.
Arany Medve
18.30 TonI eRDMAnn (162’)(16) (LÉLekMoZI SoRoZAT-DunaP’Art Filmklub)
október 12. szerda
16.15 VánDoRSóLyoM kISASSZony
kÜLÖnLeGeS GyeRMekeI (127’)(12)
18.30 AnyáM ÉS MáS FUTóBoLonDok A CSALáDBóL (108’)(12)
– AZ eLVeSZTeGeTeTT IDő SoRoZATART CAPITAL, a ﬁlm után beszélgetés
20.20 BRIDGeT JoneS BABáT VáR
(123’)(16)

október 13. csütörtök
17.00 kUBo ÉS A VARáZSHúRok
(98’)(6)
18.45 AZ UToLSó TAnGónk (85’)(12) –
Argentina legismertebb tangó-párosának története
20.15 TITkok ÉS VALLoMáSok
(108’)(16)
október 14. péntek
16.15 kUBo ÉS A VARáZSHúRok
(98’)(6)
18.00 BRIDGeT JoneS BABáT VáR
(123)(16)
20.15 TITkok ÉS VALLoMáSok
(108’)(16)

október 15. szombat
15.00 kUBo ÉS A VARáZSHúRok
(98’)(6)
16.50 TITkok ÉS VALLoMáSok
(108’)(16)
18.45 eRneLLáÉk FARkASÉknáL
(81’)(16) – Hajdú Szabolcs ﬁlmje
20.15 FLoRenCe A TÖkÉLeTLen HAnG
(110’)(12) f: Meryl Streep és Hugh Jackmann
október 16. vasárnap
15.15 kUBo ÉS A VARáZSHúRok
(98’)(6)
17.00 A BARáTSáGoS óRIáS (117’)(6)
Steven Spielberg családi ﬁlmje
19.05 TITkok ÉS VALLoMáSok
(108’)(16)

október 17. hétfő
16.00 A Lány A VonATon (112’)(16) –
főszereplő: emily Blunt
18.00 TITkok ÉS VALLoMáSok
(108’)(16)
20.00 kőbe vésett selymek, ékszerek,
öltözékek Angkor falain – Száva Borbála előadása

október 18. kedd
17.00 AZ UToLSó TAnGónk (85’)(12)
18.30 PóCSPeTRI (108’) (LáMPáS SoRoZAT-ÖTVen60) utána beszélgetés
20.20 MÉRGeS BUDDHA (98’)(12) –
ﬁlm a sajókazai buddhista
gimnáziumról…

október 19. szerda
15.15 kúT (97’)(16) – Gigor Attila ﬁlmje
17.00 MÉRGeS BUDDHA (98’)(12) – ﬁlm
a sajókazai buddhista gimnáziumról…
18.40 eRneLLáÉk FARkASÉknáL
(81’)(16) – Hajdú Szabolcs ﬁlmje
20.05 BRIDGeT JoneS BABáT VáR
(123)(16)
október 20. csütörtök
17.45 ÉReTTSÉGI (128’)(16) – Cannes-i
fesztivál 2016. – legjobb rendezői díj
20.00 InFeRno (121’)(16) f: Felicity
Jones és Tom Hanks
október 21. péntek
16.00 VánDoRSóLyoM kISASSZony
kÜLÖnLeGeS GyeRMekeI (127’)(12)
18.15 TŰZ A TenGeRen (109’)(12)
Berlini nemzetközi Filmfesztivál 2016.
Arany Medve
20.10 InFeRno (121’)(16) f: Felicity
Jones és Tom Hanks

október 22. szombat
14.30 PeRGő kÉPek – A TeMPLoMDoMBI ISkoLA VIZUáLIS MŰHeLyÉnek
kIáLLÍTáSA
15.00 PIZSAMAPARTI (79’)(6) családi
ﬁlm kicsiknek-nagyoknak
17.00 VASGyÖkeRek (63’)(12) – DÍSZBeMUTATó - rendező: Varga ágota
18.15 AZ UToLSó TAnGónk (85’)(12) –
Argentina legismertebb tangó-párosának története
20.00 InFeRno (121’)(16) f: Felicity
Jones és Tom Hanks
október 23. vasárnap
14.00 GóLyák (92’)(6)
15.45 VánDoRSóLyoM kISASSZony
kÜLÖnLeGeS GyeRMekeI (127’)(12)
18.00 SZeRenCSÉS DánIeL (89’)(12)
(LáMPáS SoRoZAT-ÖTVen60)
19.40 InFeRno (121’)(16) f: Felicity
Jones és Tom Hanks

október 24. hétfő
18.00 InFeRno (121’)(16) f: Felicity
Jones és Tom Hanks
20.05 ÉReTTSÉGI (128’)(16) – Cannes-i
fesztivál 2016. –legjobb rendezői díj
október 25. kedd
16.40 CASABLAnCA (102’)(12) eredeti,
angol nyelvű vetítés, magyar felirattal!
18.30 TISZTA SZÍVVeL (101’)(16)
(LÉLekMoZI SoRoZAT-DunaP’Art Filmklub)
20.20 TŰZ A TenGeRen (109’)(12) Berlini nemzetközi Filmfesztivál 2016.
Arany Medve

október 26. szerda
16.40 kUBo ÉS A VARáZSHúRok 18.30
ÉJFÉLkoR (91’) (LáMPáS SoRoZATÖTVen60)
20.05 InFeRno (121’)(16) f: Felicity
Jones és Tom Hanks

október 27. csütörtök
15.15 GRAFFALo ÉS BARáTAI(108’)(6)
17.15 kúT (97’)(16) Gigor Attila ﬁlmje
18.35 kITÜnők – Török katalin beszélgetéssorozata
19.05 HALáL SZARAJeVóBAn (85’)(16)
Berlini nemzetközi Filmfesztivál 2015.
Zsűri nagydíja
20.40 JUTALoMJáTÉk (89’)(12) – edelényi János ﬁlmje
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Csiri-biri torna
a legkisebbeknek

Az országos népszerűségnek örvendő Csiri-biri mozgásfejlesztő
torna egy olyan 45 perces dalolós, mondókázós, irányított foglalkozás, ahol a gyermek a hétköznapitól eltérő mozgásformákkal ismerkedhet meg.
A torna minden egyes mozzanata fejlesztően hat gyermeke mozgásfejlődésére, mozgásérzékelésére, egyensúlyérzékére, ritmusérzékére, zenei hallására. A foglalkozáson fontos szerepet kapnak a
nagy- és ﬁnommotorikus mozgásokat fejlesztő gyakorlatok és
mozgásfejlesztő eszközök.
A Csiri-biri tornán a járni tudó, izgő-mozgó kistornászokat várjuk.

Mivel torna foglalkozásaink nem épülnek egymásra, a csatlakozás
év közben bármikor lehetséges!

Alkalmi jegy ára: 1500 Ft
10 alkalmas bérlet 12 000 Ft (6 hónapon belül használható fel)

Testvérkedvezmény: 50%

előzetes jelentkezés nem szükséges.

Foglalkozásainkon megvásárolható a tornán elhangzó dalokat és
mondókákat tartalmazó Csiri-biri torna-tár c. könyvünk.
Bővebb információ: www.csiri-biri.hu

Foglalkozásvezető: orszáczky Ildikó

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

2016 | október 10.
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szentendreiek a vvv-n

idén két szentendrei vívó jutott be ismét
a veterán vívó világbajnokságra

dr. Póka lászló a szentendrei Honvéd Kinizsi sE,
münnich dénes a szentendrei Párbaj vívó Club színeiben jutott be az idei veterán vívó világbajnokságra. A magyar veterán vívóranglista alapján – ahol
korosztályukban ők is az első négy közé kerültek –
kvaliﬁkálták magukat az október 11–16. között, a
németországi stralsundban megrendezésre kerülő
világszintű megmérettetésre.

Sportpályafutások:

dr. Póka lászló (70+)
1964-ben kezdett el öttusázni a Pécsi Dózsa, majd a MAFC színeiben,
ahol országos versenyeket, vidékbajnokságokat nyert. Triatlonban
sokszoros országos és orvos bajnok volt. közben az oSC-ben vívott,
ahol I. osztályú minősítést szerezett Tari István mesteredző irányításával. 2006-ban újra elkezdte a vívást, és néhány évig Leányfalun
Héri Lászlóhoz járt párbajtőrözni. Öt éve rendszeres résztvevője vívósporttársával, Münnich Dénessel, a veterán és „B” kategóriás vívóversenyeknek. Póka László többször nyert korosztályában Veterán
oB-n első helyezést párbajtőrben, orvos világversenyeken állt a dobogó valamennyi fokán. A várnai
Veterán Vívó Vb-n a 70+ kategóriában, egyéniben 12., párbajtőr csapattagként 5. helyezést ért el.
Jelenleg unokáival a Szentendrei
Honvéd kinizsi Se öttusaszakosztályában és a Jakab Péter által vezetett Párbaj Vívó Clubban folytatja
edzéseit.

münnich dénes (50+)
1965-ben kezdett el vívni Debrecenben, a DVSC vívószakosztályában. Itt tanulta meg a tőr- és a
párbajtőrvívás alapjait. Fülöp Gyula
mesteredző irányítása alatt II. osztályú ifjúsági aranyjelvényes sportoló lett. 25 éves kihagyás után tíz
esztendeje kezdett el ismét vívni
Leányfalun. Három éve már a szentendrei Párbaj Vívó Clubban edz és
készül vívósporttársaival a versenyekre. Jelenleg Bajnógel Zsolt
vívómester készíti fel a VB-re. Veterán csapattársa, dr. Póka László
révén kapcsolódott be az elmúlt években a hazai párbajtőr-versenyekbe, ahol Veterán oB-n korosztályában, párbajtőrben kétszer volt
harmadik helyezett.
A szentendrei veterán vívók felkészülési edzései, hétfőnként este hét
órától a Barcsay Jenő általános Iskola kis tornatermében megtekinthetők.

A hatnapos Veterán Vívó VB eseményen a női és férﬁ versenyzők
három fegyvernemben – kardban, tőrben és párbajtőrben – mérik
össze erejüket egyéniben és csapatban is. De a veterán vívásban
egyéniben három külön korosztályban (50+, 60+, 70+) kell pástra lépniük az indulóknak, míg egy csapatban mind a három életkor képviselői vívnak. előzetes felmérések alapján idén közel ötven ország,
több mint hatszáz veterán vívója méri össze erejét.
A 32 főből álló magyar veterán válogatott résztvevő között is vannak
nagy sikereket megélt vívók, mint Dömölky Lídia (70+), aki kétszeres
olimpiai aranyérmes tőröző, és ott lesz dr. Pap Jenő (60+) is, aki kétszer volt felnőtt világbajnok párbajtőrben, Veterán VB-n pedig aranyérmes. A női párbajtőrözőknél Hoffmann Ibolya (60+) minden
bizonnyal éremesélyekkel indul, hiszen ő már nyert Veterán eb-t,
illetve Veterán Világbajnoki arany- és bronzérmet.

További információ: http://veteran-hunfencing.eu/?page_id=5440
http://fecht-wm-stralsund-2016.de/schedule/
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Kezdődik
a szaunaszezon
SPORT
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A Magyar Fürdőkultúra napján indul az új szaunaszezon Szentendrén az
ország és a világ legjobb szaunamestereivel! Szezonnyitó hétvége október 8-án a holland legendával, Rob keijzer háromszoros szaunamester
világbajnokkal, a 2016-os év világbajnokával! Gyere, szaunázz velünk, és
élvezd különleges programjainkat a világbajnokság hazai fordulójának is
otthont adó, csodás Mesterszaunában.

Gyaloglóedzések:

Kedd

09.00-11.00

NORDIC Pilis

Csütörtök

14.00-16.00

NORDIC Pilis

Szerda

Szombat

10.00-12.00
18.30-20.30

09.00-11.00
15.00-17.00

Lengyel Krisztina edző

www.meetingmyself.hu
info@meetingmyself.hu
06 20 941 3833

Egész évben tematikus napok 16:00 órától
Kedd: klasszikus* szauna és wellness nap vidám szaunaprogramokkal,
show programokkal, bőrápolással, mézzel, avokádóval... ahogy kell!
szerda: női nap – egy este a nőknek, lányoknak, hölgyeknek, csajoknak
– egy este, ami csak róluk szól. Férﬁaknak tilos a belépés!
Csütörtök: Relax nap. nyugtató, csendes, pihentető, egészséges, a testet
és a lelked is edző szaunaprogramok a hagyományos szaunázás szerelmeseinek.
Péntek: klasszikus* szauna és wellness nap vidám szaunaprogramokkal,
show programokkal, bőrápolással, mézzel, avokádóval... ahogy kell!
szombaton este: Időről időre tematikus éjszakai programok az ország
és a világ legjobb szaunamestereivel.
vasárnap: Vidám feltöltődés a következő hétre – szaunaprogramok mindenkinek gyümölcsökkel, mézzel, avokádóval...
További részletek és aktualitások a facebook.com/aufguss.hu oldalon
folyamatosan az egész szezonban.

Egészség, tisztaság, méregtelenítés, edzettség, vidámság és szórakozás szentendrén, az ország legjobb mesterszaunájában!
A V8Wellness a belga Loylymasters csúcsminőségű, 100%-ban természetes szaunaolajak és anyagok hazai bemutató szaunája és képviselője,
így programjainkon Loylymasters illóolajakat használunk.
*A szaunaprogramokon való részvétel az egészséges és helyes szaunázási

szabályoknak megfelelően fürdőruha nélkül, törölköző vagy lepedő használatával lehetséges. A keddi és pénteki napokon a szauna és wellness klasszikus
szabályainak megfelelően a teljes wellness részleg fürdőruhamentes terület
16:00 órától. Egyéb napokon a wellness részleg (a szaunaprogramok kivételével) fürdőruhában vehető igénybe. Törölköző, lepedő használata kötelező; lepedő a helyszínen bérelhető.

szaunamester-képzés
szentendrén!

Sport, előadóművészet, mozgás,
kreativitás, aromaterápia,
egészséges életmód, vidám társaság,
lehetőségek itthon és külföldön.
Érdeklődj az info@aufguss.hu címen

NORDIC Hármashatár-hegy
NORDIC 2:1 Szentendre
NORDIC Hármashatár-hegy
NORDIC Pilis

magyar lovas
siker ázsiában
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SPORT

A nomád kultúra és hagyományok ünnepén,
a Kirgizisztánban rendezett második Nomád
világjátékokon 53 ország sportolói vettek
részt. Hazánkat a magyar Turán Alapítvány
által delegált válogatott és a magyar bothúzó
válogatott képviselte. A versenyről, a lovasíjászat helyzetéről stefanek Attila, a csapat
szentendrei tagja számolt be lapunknak.

A verseny

A szervezők felkérésére a megnyitóünnepségen a mi csapatunk tartotta az egyik főbemutatót, óriási sikerrel. Számunkra elsősorban
nem a versenyzés, hanem a bemutatkozás
volt a cél, bár a szervezők meghívása a versenyre szólt. A díszmegnyitón szereplők mellett a magyar küldöttség 13 fős csapata hét
sportágban – lovasíjászat, tradicionális íjászat, íjász távlövés, lovas birkózás, kirgiz birkózás, övbirkózás, bothúzás – versenyzett. A
versenyt remek eredménnyel zártuk: lovasíjászatban az első, illetve a harmadik és negyedik helyet szereztük meg, távlövészetben,
bothúzásban és birkózásban ezüstérmesek
lettünk.

Kirgizisztán

Vannak, akik még jurtában élnek, de már inkább csak az udvaron látni jurtát, egyre kevesebben laknak benne. A helyiek még őrzik a
tradíciót, de láthatóan barátkoznak a nyugati
életstílussal is. Sokan lovagolnak, de nem úgy,
mint mi, hobbiként, túralovasként, hanem hétköznapokban is. A ló a mindennapos közlekedési eszközük.

A lovasíjászat

Tíz éve kezdtem lovagolni, tulajdonképpen a
kislányomnak kerestem lovaglási lehetőséget.
kelemen Zsolt lovardájába kerültem, kipróbáltam, és rögtön ott is ragadtam. Heti 3-4 alkalommal edzek, a lovagláson túl külön
gyakorolom a szablyavívást és az íjászatot. A

lovasedzések is többfélék: van idomító, terepés fegyveres edzés. nagyon férﬁasnak tartom
ezt a sportot, nincs is férﬁasabb egy lovas harcosnál, egy lovas katonánál. nem könnyű
uralni egy 4-500 kilós lovat.
A magyar csapat jó eredményei kassai Lajos
csapattársunknak köszönhető. ő feljutott a
csúcsra, világhírű lett. ő fejlesztette a lovasíjászatot sporttá, ami azt jelenti, hogy már
vannak edzők, edzéstervek, vannak pályák.
Azért vagyunk sikeresek a világversenyeken,
mert amíg a többiek csak „gyakorolgatnak”,
addig a magyarok edzenek. És ez meglátszik
az eredményeken.

A lovak

A lovak viselkedése 90%-ban kiszámítható, ha
nem, akkor úgy mondjuk, hogy rontott a ló, az
ember rontotta el. Ha a huszároknál a ló balesetet csinált, akkor feljebb került egy tiszthez, ha ott is volt vele gond, a kiképzőkhöz
került. Ha ő sem boldogult vele, le kellett lőni
a lovat. Az erőszakmentes lónevelés híve vagyok, ami azt jelenti, hogy az embernek határozottnak és konkrétnak kell lennie. A
ménestörvénynek kell uralkodni: van egy ﬁ-

Balatonman triatlonverseny

Szeptember 10-én rendezték meg a Balatonman középtávú triatlonversenyt (1900 m úszás, 90 km kerékpár, 21 km futás) Balatonfüreden, amelyen csapatunk, a V-8 team a szokásos kötött váltó formában
indult. A budapesti Ironman kánikulája után reménykedtünk a kicsit
hűvösebb időben, de az égiek nem hallgattak meg minket, a verseny
napján 30º C volt.
Az úszásban két kört kellett teljesíteni a Balatonban kijelölt pályán. A
váltót a második helyen hoztam ki 1,5 perces hátrányban. Zolinak (Hivessy Zoltán) nehezítette a dolgát, hogy a kijelölt bringapályában 1100
m szintemelkedés volt – ez ilyen tempónál, ebben a melegben nagyon
tud fájni. Zoli teljesen kihajtva magát 31-es átlagot tekert. A futást hat
perc lemaradással kezdtük az első váltótól, amit már nem tudtunk behozni, és így végül a második helyen zárt csapatunk.
Szeretnénk megköszöni a szentendrei V-8 Uszodának, valamint a
Mind System Consulting kft.-nek a versenyekhez nyújtott egész éves
támogatást, és reméljük, jövőre is folytatni tudjuk az együttműködést.
A V-8 triatlon team nevében
n HARGITAI GáBoR

gyelmeztetés, utána ijesztés, végén pedig
büntetés következik, és akkor vége a párviadalnak. Soha nem ütöm a lovat, a lovat nem
szabad bántani, de ha „kéri”, megadjuk neki.
Fontos, hogy a ló tisztelje az embert. Az embernek kell uralkodnia, de nem erővel. A ló az
erősebb, ez egyértelmű, ezért az embernek az
eszét kell használnia, és úgy kérni a feladatot,
hogy a ló szívesen megcsinálja.

A jövő

47 éves vagyok, a lovaglás tart karban. Főleg
bemutatókon veszek részt, nem a versenyeken. A versenyen aranyérmet szerzett csapattársam idősebb nálam. Van, aki még 70
évesen is lovagol, sőt ismerek egy 80 év körüli
huszárt is, aki ugyan már nem versenyez, de
rendszeresen lovagol. Lassan már az utánpótlással kellene foglalkoznom, de minél többet
gyakorolom, annál inkább úgy érzem, hogy
nem tudok semmit. Sajnos nem látom az utódokat, a ﬁatalokat nem nagyon érdekli ez a
sport. A családomban szerencsére nem így
van: nagylányom már 10 éve lovagol, s két
ﬁam, akik 7 és 9 évesek, szintén lovagolnak, illetve gyalogosként segítenek a bemutatókon.
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HIRDETÉS
AdásvÉTEl

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

állásT KíNál

A Bárczi Gusztáv iskola (Szentendre,
kovács László utca 3.) karbantartófűtőt keres 2016. október kezdéssel,
heti 20 órában, félállásra. A munkakör
betöltésének feltétele: kazánfűtői végzettség igazolása. Jelentkezni lehet
önéletrajzzal és iskolai végzettséget
igazoló dokumentumokkal a
barczi@chazar.hu e-mail címen, vagy
postai úton.

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. 06-30618-6230.

Szentendrén újonnan nyíló cukrászdánkba pultoslányt keresünk. Tel. 0630-940-2652

Turistacentrumban, szentendrei üzlet
angolul beszélő munkatársnőt keres
heti 2-3 napra. Tel. 06-20-923-2244.

Szentendrei ABC-be pénztárost és árufeltöltőt keresünk. Jelentkezés korhatártól függetlenül fényképes
önéletrajzzal: abcuzletabc@gmail.com

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

KiAdó lAKás

Garázs kiadó a kossuth u. 23. szám
alatt. Tel. (26) 313-107.

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-340-1392.
3-4 szobás, kertes családi házat
(házrészt) bérelnék hosszú távra
kutyával. Tel. 06-70-243-6035.

lAKás, iNGATlAN
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.

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.

Visegrádon, a Gulyás csárdába szakácsot keresünk. Tel. 06-20-960-7833.

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

EGÉszsÉG

oKTATás

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

Érszűkület kezelés, nehézjárás, görcs –
Mofetta-kezelés. Tel. 06-30-340-1392.

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. 06-30855-3543.

XXX. évf. | 18. szám
Felsőfokú matematikából (differenciálés integrálszámítás, mátrixok stb.) korrepetálást, zárthelyire és vizsgára felkészítést vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

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
Magas áron vásárolok mindennemű régiséget, bútorokat (koloniált is), órákat, festményeket,
porcelánokat, kerámiákat, bronzokat, ezüstöket, kitüntetéseket, érméket, szőnyegeket, csipkéket,
varrógépet, hanglemezeket, hagyatékokat(!) díjtalan kiszállással,
értékbecsléssel. Medveczky Zsuzsanna, 06-20-365-1042.

szolGálTATás

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

Gyermekfelügyelet vállal – egész napra
is – megbízható, empatikus, referenciával és bébiszitter-oklevéllel rendelkező
pedagógus. Tel. (26) 386-858.

Szakképzett gyógymasszőr várja a gyógyulni és ellazulni vágyókat hétfőnként
az Aphrodité Szépségszalonban. Szabó
emese enikő, 06-30-612-4733.
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.

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

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. 06-20-4371153.

kiadó Szentendrén, a Bogdányi utcában,
exkluzív belvárosi környezetben 25 nmes iroda (üzlethelyiség) szolgáltató cégeknek, tervezőirodának stb.
mellékhelyiséggel és teakonyhával. Bútorozva vagy bútorozatlanul. ár: 50 000
Ft + rezsi. Tel. 06-20-211-3777.
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HIRDETÉS
nysz.: 13-0323-04
„Használható nyelvtudás”

október 17-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)

A dmrv zrT. Az AláBBi PozíCióKBA KErEs muNKATársAKAT
szENTENdrE És voNzásKörzETE muNKAvÉGzÉsi HEllyEl.
•

ElEKTroNiKAi mŰszErÉsz
vízmÉrő lEolvAsó

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölésével
2016. október 14-ig a DMRV ZRT. 2600 Vác, kodály Zoltán út 3.
postacímen vagy az oneletrajzok@dmrvzrt.hu e-mail címen lehet.

DMRV ZRT.

A szent Kozma és damján rehabilitációs szakkórház
(visegrád, Gizella-telep) felvételt hirdet

• Betegfelvételiés dokumentációs részlegére
• Betegfelvételi ügyintéző orvosírnok munkakör ellátására

A munkakör betöltésének feltételei:
• Érettségi
• Gyakorlott szintű számítógépes ismeret; táblázatkezelő, szövegszerkesztő,
levelező programok magabiztos, önálló
használata
• Büntetlen előélet
• Határozottság, nagyfokú empátia, türelem, jó kommunikációs készség
Előnyt jelent:
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Főnix program ismerete
• Gépírás

Főbb feladatok:
• A fekvőbetegek felvételével, távoztatásával kapcsolatos adminisztráció ellátása beutalók naprakész vezetése,
kórlapok összegyűjtése, statisztikák készítése szakrendeléseken dolgozók
munkájának segítése
• Csoportvezető helyettesítése, betegek
felvételének ütemezése
Jelentkezéshez szükséges:
• Szakmai önéletrajz

MATOLA SZERVIZ

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

•

•
•

Végzettséget igazoló dokumentum másolata
Motivációs levél
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Jelentkezési határidő:
2016. október 19.
•
•

karbantartó (víz-gáz-központi fűtés
szerelő/karbantartó, csőszerelő/vezeték és csőhálózat szerelő, vagy ezekkel
egyenértékű szakképesítés)
ápoló (oKJ 54, Híd, vagy felnőtt szakápoló)

Jelentkezéshez szükséges:
- szakmai önéletrajz
- szakképesítést igazoló okmányok másolata

*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, 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

marathon-foods Kft.

Gyorsfagyasztott termékeket
gyártó cég (húskészítmények,
péksütemények, tészták)
munkatársakat keres

- Pék
- Betanított munkást (csomagolás,
előkészítés)
- Hűtőgépész (hűtési rendszer,
kompresszor karbantartása)
- Hűtőraktárost (készlet kezelése,
targoncázás, anyagmozgatás)
- Gépekezelő/Géplakatost (gépek
kezelése, működetése, előny: élelmiszeripari tapasztalat )
- Villanyszerelőt (gépek kezelése,
karbantartása)

- Élelmiszer technológust (pékségi,
húsfeldolgozási, egyéb élelmiszeripari tapasztalattal, előny: csoportvezetői tapasztalat)
- Műszaki vezetőt (előny: élelmiszeriparban szerzett tapasztalat, hűtőrendszer ismeret)
- Élelmiszermérnököt , (követelmény: minőségbiztosítási gyakorlat, angolnyelv-tudás,
számítógép-kezelése, előny: BRC,
IFS ismeret)

Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal,
Marathon-Foods kft.
2000 Szentendre, kőzúzó köz 6.
e-mail: ofﬁce@marathonfoods.hu

Jelentkezési határidő:
2016. október 19.

A munkakörökkel kapcsolatban
bővebb információ:
telefonon: 26-801-700/1350.
a szakkórház honlapján:
www. visegradikorhaz.hu
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep,
e-mail: humpol@visegradikorhaz.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

BirToK ElAdó szENTENdrÉN
a sztelin-patak partján
A város egyik legnagyobb, 3018 nm területű
összefüggő ingatlana.
Az ingatlanon 4 épület található.
A nagyobb lakóház 3 szintes, 2004-ben épült
keleties, luxus kivitelben készült.
Az ingatlan ősfákkal, közvetlen
patakparttal rendelkező területe lenyűgöző.
Az egész évben folyó Sztelin-patak partján
honos növények: hóvirág, bambusz, vízililiom,
menta, medvehagyma található.
Érdeklődni lehet: 06-30/932-1074
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