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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
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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/
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InterjÚ Gyürk dorottyA kuLturáLIs ALpoLGárMesterreL

Itt van az 1956-os forradalom jubileumi emlékévének legfontosabb ünnepe, és ezzel párhuzamosan véget érnek a hagyományteremtő szándékkal megszervezett Art Capital kiállításai és rendezvényei is. szentendre rendhagyó ’56-os megemlékezéseiről és az önkormányzat által
támogatott, a Ferenczy Múzeumi Centrum által megszervezett és levezényelt képzőművészeti fesztiválról, a város művészeti életéről kérdeztük
szentendre kulturális alpolgármesterét, Gyürk dorottyát.

Fotó: Deim Balázs

mát láthattuk Kovács Ákos irodalomtanár rendezésében. A Városháza Galériában mostanában előkerült ’56-os relikviákból és a Vajda
Lajos Stúdiónak a forradalom előtt tisztelgő
alkotásaiból nyílt kiállítás, de konferenciát is
rendeztünk arról, hogyan élték meg ’56-ot Erdélyben, Szentendre testvérvárosaiban. A
P’Art Moziban pedig a forradalom évfordulójának előestéjén vetítették a Vasgyökerek
című dokumentumﬁlmet, ami egy zilahi származású orvos és szobrász életét mutatja be.

A jubileumi emlékév legfontosabb programjaként igazán formabontó módon, installációkkal, hang- és fényeffektusokkal ünnepelte a
város az ’56-os forradalom 60. évfordulóját.
Valóban, a forradalom 60. évfordulóján kortárs művészeti reﬂexiók idézik meg a Szentendrén történteket. 12 szentendrei művészt
kértünk fel installációk tervezésére, a nyolc
pályamű közül hét valósult meg eredeti, ’56os helyszíneken. A public art művek október
23-tól november 4-ig láthatók, hallhatók a
város különböző pontjain, a Fő téren, a Városházánál, vagy éppen a posta előtt. Csak egyet
említenék a megvalósult projektek közül: Tóth
Eszter installációját a Fő térnél. Ahol 1956. október 24-én a Pestről jött egyetemisták egy teherautó platójáról felolvasták követeléseiket,
és arra buzdították a ﬁatalokat, hogy szerezzenek fegyvert és harcoljanak a szabadságért.
Itt az egyik sikátorban a Vörös csillag című,
3,5 x 3,5 méteres térinstalláció idézi az akkor
történteket; az installáció a levert, de zuhanás
közben megakadt önkényuralmi jelképet ábrázolja. (Írásunk az installációkról lapunk 24.
oldalán.) Mindezek mellett természetesen hagyományos módon is megemlékeztünk a
forradalomról, a Pest Megyei Könyvtár színháztermében ünnepi keretek között adtuk át a
városi kitüntetéseket, a Szentendre 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.
Végül a Térszínház és a Ferences Gimnázium
diákjai előadásában a Darázsfészek című drá-

Amit most hallottunk, az egy nagyvárosnak is
becsületére válna, de hát szentendre éppen
erős művészeti öröksége révén nem csak egy
város a sok közül. talán éppen ezért is lehet
most ’56-ot a kortárs képzőművészet alkotásaival ünnepelni, és ezért is indult el hagyományteremtő célzattal augusztus végén az
Art Capital kortárs képzőművészeti fesztivál.
kérem, készítsen egy gyors számvetést a
„nulladik” évről!
Mivel Szentendrét újra a képzőművészetek
meghatározó központjává, fővárosává szeretnénk tenni, a már meglévő programjaink mellett útjára indítottuk a Ferenczy Múzeumi
Centrummal közösen az Art Capital fesztivált,
amelynek kurátora az FMC főigazgatója, Gulyás Gábor volt. Ő pedig – a fesztivál felvezetőjének is tekinthető Shiota-installáció mellett
– az Art Capital központi kiállítására idehozta
a világhírű Marina Abramovič és Bill Viola különleges videómunkáit. Ugyancsak nagy sikert arattak Vincze ottó úszó billiárdgolyói, a
River-Poolnak valóban sikerült felkelteni a ﬁgyelmet, az emberekben tudatosult, hogy valami újnak lehetnek tanúi Szentendrén.
Rendkívül népszerűek voltak az alkotóval
szervezett csónakos vezetések is. Az Elvesztegetett idő című kiállítást, efZámbó István
tárlatával együtt még meg lehet nézni, de a
megújult Anna Margit tárlat is itt marad nekünk. Mint ahogy FeLugossy Laca a zen-buddhizmust és az alkotó sajátos humorát ötvöző
szövegeit is lehet még olvasgatni az Art Capital végéig. Az biztos, hogy több ezren látták a
fesztiválhoz kapcsolódó húsz kisebb-nagyobb
kiállítást, és élénk volt az érdeklődés a kísérő
programok iránt is. A szakma, a művészek is
jól fogadták a kezdeményezést, s mivel Szentendre továbbra is a képzőművészet fővárosa
szeretne maradni, ígérem, lesz folytatása az
Art Capitalnak.

Az Art Capital mellett azért még voltak más
izgalmas dolgok is a nyárutó és az őszelő időszakában...
Igen, a Szentendrei Teátrum nagy sikerű előadásai mellett az összművészeti fesztiválun-

kat, a XI. Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál három napját kell megemlítenem, ami az
idén különösen színesre és tartalmasra sikerült. Újdonság volt a Házak, udvarok, házigazdák Szentendrén sorozat, ahol nem hivatásos
képzőművészek életébe is bepillanthattunk. A
Városi Vendégházban helyi művészek ételfesték-performanszát láthattuk a Lakástárlat Alapítvány szervezésében. Nagy sikere volt a
Kóstolj bele Szentendrébe! és az Egy falat
Szentendre elnevezésű programoknak is. De
volt dadaista irodalmi est az egykori Széchenyi-vadászkastélyban, és közös áthajózás is a
szigetre, ahol irodalmi idézetekkel nézhettük
a naplementét. A három napot a biztosan mindenki számára emlékezetes fényfestés, a
Fényfőtér zárta vasárnap este.
Persze az élet nem áll meg, a Posta előtti tér
átépítése és kertészeti rendezése után az eredeti koncepciónak megfelelően folyton megújuló szabadtéri kiállítások helyszíne lesz, így
a kortárs művészet akaratlanul is helyet kap
majd az emberek mindennapjaiban.
A volt Rodin Cafe helyén megnyílt az ofﬂine
Center, ahol a Baptista Gyülekezet közreműködésével a középiskolás korosztály találhat
magának értelmes elfoglaltságot. Mindjárt
kezdve azzal, hogy saját maguk hozták
rendbe, tették hangulatosabbá a belső tereket. A különféle programok mellett színpad is
működik majd, a nagy üvegfelületeken pedig
kiállítások várják majd az arra járókat. No és
persze lesz ingyen wiﬁ is, de biztos vagyok
abban, hogy itt nem azt látjuk majd, hogy a
ﬁatalok külön-külön, kis szigetként ülnek, mobiljaikba mélyedve. Visszatérve a művészethez és a magunk teremtette hagyományokhoz: október elején ismét volt Művésztea
a Lakástárlat Alapítvánnyal; a polgármester
úrral ezúttal Buhály József, Kemény Zoltán és
Krizbai Sándor művészeket láttuk vendégül,
akiknek a minikiállítását meg is lehet nézni a
hivatalban. Új kezdeményezésként útjára indult a Szentendrei Kreátor is, ami egy komoly
lehetőség a műkedvelő felnőtteknek arra,
hogy alkotókat és különféle technikákat megismerve maguk is alkothassanak.
Végül felhívnám a szentendreiek ﬁgyelmét
egy páratlan lehetőségre: október 13. és november 12. között a régi MAHART állomáson
horgonyoz a felújított Lajta monitorhajó,
amely még az osztrák Magyar Monarchia idején negyven évet járőrözött a Dunán, részt vett
az első világháború harcaiban is. A sokat
látott hadihajót a diákcsoportok ingyenesen
látogathatják. (Az egykori hadihajóról bővebben lapunk 24. oldalán olvashat.)
n T. J.
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pályázat

bérbeadó ingatlan

őszi munkák a városban

XXX. évf. | 19. szám

A növényzet nyesése, rendezése a 11-es útnál

Fák gondozása a Bükkös-pataknál

A Forrás utcai árok rendbehozatala

Ároktisztítás a Forrás utcánál

Kátyúzás a János utcánál

A Kaptató utca vízelvezetése a Forrás utcai árokba

Fűnyírás...

...és gyomlálás a Posta előtti parkban

Kátyúzás...

...és útburkolatjavítás a Római sánc közben

szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
a szentendre 2369 hrsz-ú,
kucsera Ferenc u. 5. szám alatt álló
27 m2 alapterületű
önkormányzati tulajdonú lakás
piaci alapon történő bérbeadásáról

Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján vehető át,
illetve
a www.szentendre.hu/ingatlanportal
weboldalról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
november 18. 10:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
a szentendre, dumtsa jenő u. 12. fszt. 5.
szám alatt álló 40 nm alapterületű önkormányzati tulajdonú lakás, piaci alapon
történő bérbeadására.
Minden szükséges információt
a pályázati kiírás tartalmaz, amely
a Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján
vehető át, illetve
a www.szentendre.hu/ingatlanportal
weboldalról tölthető le.

A pályázatokat a hivatal Iktatójába
november 18. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

testületi hírek
2016 | október 24.

Az október 13-i képviselő-testületi ülés Szegedi István eskütételével kezdődött, aki Fekete János képviselő mandátumról való
lemondása miatt lett a TESZ (Társaság az élhető Szentendréért Egyesület) képviselőcsoport tagja. Az ülést Verseghi-Nagy Miklós
polgármester 17.38-kor berekesztette, ezután
a szeptember 25-én elhunyt Tolonics Gyula
képviselő tiszteletére emlékülést tartottak.

vsz-beszámoló

A képviselők elfogadták a Városi Szolgáltató
nZrt. I. félévi közszolgáltatási beszámolóját,
mely részletezi az egyes szakfeladatok eredményeit. Bár az egyenleg negatív eredménynyel zárult, tehát a VSZN Zrt. javára pótkompenzáció lenne megállapítható, de ennek
oka túlnyomórészt a szezonalitás, ami az éves
elszámolásban valószínűleg kiegyenlítődik,
ezért a társaság most nem élt pótkompenzációs igénnyel.

szMsz-módosítás

Tolonics Gyula képviselő halála és Fekete
János képviselői mandátumról való lemondása miatt szükségessé vált az önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a bizottsági struktúra tekintetében,
mivel jelenleg két bizottság – a Kulturális és
Turisztikai Bizottság és a Jogi, Vagyonnyilatkozat-vizsgáló és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – nem tud ülést tartani a képviselők és
nem képviselők nem megfelelő aránya miatt.
A módosítás nyomán a Kulturális és Turisztikai Bizottságban Fekete János helyére Szegedi István képviselőt (TESZ) választották
meg, illetve összevonták a Jogi és a Városfejlesztési Bizottságot. Az így létrejövő Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság elnökének Kun Csaba képviselőt, tagjainak pedig
Kubatovics Áron, Magyar Judit, Zakar Ágnes,
Horváth Győző, Holló István képviselőket, valamint dr. Vass Péter, dr. Kőrösi Tibor, Lontai
Tamás, Vadkerti István külsős tagokat választották meg.

A közterület-használat
felülvizsgálata

A téli időszakban a vendéglátósok kedvezményes közterület-használata miatt módosítani
kellett volna az ezt szabályozó rendeletet, de
ez olyan mértékű lett volna, ami indokolttá
tette egy teljesen új rendelet elkészítését. A
rendeletmódosítás a TDM Kft. bevételeit érintik, azonban a Kft. – a testület korábbi döntése
alapján – 2017. január 1. napjától végelszámolás alá kerül, ezért a bevétel-csökkenésnek
nincs jelentősége.

kőzúzó utcai sportpálya
fejlesztése

A Dunakanyar Sportegyesület 2011 óta minden évben pályázik az MLSZ TAo-programján
keresztül, az általa 2029-ig bérelt, Kőzúzó
utcai sporttelep fejlesztésére. Az Egyesület az
idén kiírt pályázaton is indul, melyhez a képviselők megadták a tulajdonosi hozzájárulást.

VÁROS
Az egyesület az alábbi fejlesztésekre kíván
pályázni: • kis tornaszoba burkolása (4,4 M
Ft), • strandfutball-pálya építése (8,5 M Ft) •
műfüves kispálya építése (36,8 M Ft) • területrendezés (2,2 M Ft) • térkövezés (4,6 M Ft) •
labdafogóháló tartószerkezettel (12,7 M Ft).

villamosenergia-beszerzés

Eredményesen lezárult a 2017-re vonatkozó
villamosenergia-beszerzés tárgyú, nemzeti
nyílt közbeszerzési eljárás, valamennyi beérkezett ajánlat érvényes volt. A nyertes mindkét rész– közvilágítási villamosenergia, illetve
intézményi és egyéb villamosenergia – esetén
az MVM Partner Zrt. lett. Az idei árakhoz képest a megtakarítás várhatóan 7,2 millió Ft
lesz.

oktatási célok támogatása

A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben 2 millió Ft-ot különített el oktatási igazgatási célokra, melyből 1,75 millió Ft még
felhasználható. Ebből az összegből a Petzelt
szakiskolának tanulmányi kirándulás és szakmai gyakorlati nap megtartására 100 000 Ftot, a Szentendre Városi óvodák részére
fejlesztőeszközök vásárlására 150 000 forint
támogatást szavaztak meg a képviselők.

Forgalomszabályozás, közúti
fejlesztés

A képviselők döntöttek több – kerékpárosokat
és gépjárműveket egyaránt érintő – forgalomtechnikai változásról.
• A Dunakorzón kialakított kerékpáros nyom
továbbvitele a Bükkös híd északi oldalán
kezdődő kerékpárútig. Különösen indokolttá teszi a kijelölést, hogy itt a kerékpárosok csak az úttestet keresztezve tudnak
ráhajtani a kerékpárútra.
• Kétirányú kerékpáros közlekedés kijelölése az alábbi egyirányú utcákban: Kossuth Lajos utcának a Paprikabíró és a
Római sánc utca közötti szakaszán; Egres
útnak a Daru piac és a 11-es főút közti szakaszán; Iskola utcának a Temető és az
Arzén utca közti szakaszán; a Vitéz utca
teljes egészében.
• A Dunakorzó felől a Pannónia utcába a kerékpárosok jelzőlámpás gyalogátkelőhelyen történő átvezetése, illetve a parkoló
és a meglévő járda között egyirányú kerékpárút építése.
• A Rózsa utca felől az Irányi Dániel utcában
a jobbra kanyarodási tilalom megszüntetése.
• Pismányban, a Barackos úton a lefelé tartó
forgalom számára 3,5 tonna összsúlyú tehergépjárművel behajtani tilos KRESZtábla kihelyezése.
• A Fulco deák utca elejére az Autóbusszal
behajtani tilos tábla helyére egy 7,5 tonna
súlykorlátozó KRESZ tábla kihelyezése, illetve egy gyalogátkelőhely lehetőségének,
forgalomcsillapító sziget építésének megvizsgálása.

FMC-tájékoztató

A képviselők tájékoztatást kaptak a Ferenczy
Múzeumi Centrum szeptemberi bevételeiről
és kiadásairól. A Múzeum augusztus 27-én el-

indította Szentendre városa Art Capital elnevezésű, nagyszabású, nemzetközi és hazai
művészekre építő kortárs művészeti fesztiválját, amelyben 20 kiállítás, 60 program és 90
alkotó szerepel. Az október 16-ig tartó programsorozatban a múzeumi munkatársak
tárlatvezetéseket, performanszokat, koncerteket, irodalmi esteket, művészeti beszélgetéseket és előadásokat, ﬁlmvetítés-sorozatot és
múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveznek. A Múzeum elindította és folyamatosan
működteti az Art Capital program honlapját és
megjelentette az Art Capital magazint.
A Múzeum szeptemberben 19,19 millió Ft dologi kiadást teljesített (közüzemi díjak, kommunikációs kiadások, üzemanyag, kiállítások
szervezése, anyagbeszerzés). A saját bevétele volt (jegybevétel, régészeti bevétel)
augusztus 20-tól, a szeptemberi kalkulált adatokkal számolva 19,38 millió Ft. A múzeum
közalkalmazotti engedélyezett létszáma
2016. június 1. napjától 133 fő.

Útépítés

A képviselő-testület elbírálta az 1+1 út- és járdaépítési programra beérkezett kérelmeket. A
döntés értelmében a Szentendrei Evangélikus
óvoda számára 442 080 Ft, a Kertész utcai
Úttársaság számára 131 000 Ft, a Ribizli utcai
Úttársulás számára 4 786 592 Ft fejlesztési
támogatást nyújt.

emlékülés tolonics Gyula
tiszteletére

A testületi ülés emléküléssel fejeződött be,
melyet a nemrég elhunyt Tolonics Gyula önkormányzati képviselő tiszteletére rendezett
az önkormányzat. Az elhunyt képviselőről
nemcsak a jelenlegi, hanem az előző ciklusokban együttműködő képviselők és polgármesterek is megemlékeztek.

Időközi választás január 15-én

A Helyi Választási Bizottság október 18-án hozott határozatában január 15. vasárnapra
tűzte ki az időközi önkormányzati képviselőválasztást a Szentendre 7. számú egyéni választókörzetben. A választás kiírása a korábbi
választókerületi képviselő, Tolonics Gyula halála miatt vált szükségessé.
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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.

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.

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

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

Fórum a pismányi forgalmi
változásokról

Lakossági fórumot tartott az önkormányzat október 20-án a pismányi forgalmi változásokról.
A lakosság kifogásolta a Barackos út egy szakaszának kétirányúsítását, valamint a hiányzó
járda pótlását kérte a városvezetéstől. A felvetésekre útügyi szakember válaszolt a helyszínen,
hangsúlyozva, hogy a gyűjtőutak a környék forgalmának levezetésére szolgálnak. Az ügyben
az illetékes Városfejlesztési Bizottság a lakossági észrevételek ﬁgyelembe vételével dönt az
október 24-i ülésén.

§

ki örököl utánunk, ha végrendelkezünk,
és ki örököl akkor, ha nem?

A köztudatban él egy olyan kép, mely szerint amennyiben végrendelkezünk, megnevezünk
egy vagy két személyt örökösünknek, akkor teljes vagyonunk a megnevezett személyekre
száll. Azonban ez nem minden esetben van így.
A magyar öröklési jogszabályok egyszerűsítve két részre oszthatóak. A törvényes öröklésre,
amely azt jelenti, hogy végrendelet hiányában utánunk gyermekeink, házastársunk örökölnek, a másik lehetőség pedig a végrendelet. Fontos azt tudni, hogy amennyiben a végrendelet mellett törvényes örökösök is vannak, akik adott esetben a végrendeletbe nem
kerültek bele, nem esnek el teljes örökségüktől. Létezik ugyanis egy „köteles rész“ megnevezésű fogalom, amely, mint nevéből is kitűnik, egy olyan kötelező rész, amelyet az örökösök akkor is követelhetnek, ha egyébként a végrendeletben nem szerepelnek.
Ha azt szeretnénk, hogy leszármazónk vagy házastársunk egyáltalán ne örökölhessen utánunk, a törvényben meghatározott szigorú okokra hivatkozva lehet ezt csak megtenni.
Ajánlott, hogy az öröklési szabályokról mind a végrendelkező, mind az örökösök megfelelően
tájékozódjanak, hiszen sok kellemetlen helyzettől kímélik meg magukat a család tagjai.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű, teljes körű jogi tanácsadásért forduljon jogi képviselőhöz.
dr. pazicski Fruzsina
ügyvéd
2000 Szentendre, Rózsakert 2. fsz. 2.
Mobil: 06-20-284-27-72
E-mail: pazicski@drpazicski.hu
www.drpazicski.hu

Fórum az otthon Melege programról
2016 | október 24.

VÁROS

A városháza dísztermében tartottak lakossági fórumot október 19-én a programban érintett lakók, a kivitelezők, a műszaki ellenőrök, illetve
az illetékes minisztérium és az önkormányzat képviselőinek részvételével.
a lehetőséggel, hiszen a mostani fórum konkrét dolgok megvitatására nem alkalmas. Kérte
a lakástulajdonosokat, hogy az épületek falán
lévő műtárgyakat – klímaberendezéseket, parabolaantennákat – távolítsák el, mert a kivitelezőknek hozzá kell férniük a falhoz.

dr. török balázs
városfejlesztésért felelős alpolgármester bevezetőjében elmondta, hogy a magyar állam
által elindított otthon Melege Program lényege, hogy a beruházás költségét 50%-ban a
lakosság, 50%-ban az állam ﬁnanszírozza. Az
önkormányzat a lakók érdekében vállalt szerepet: pályázat elkészítését, illetve a projekt
menedzsmentjét támogatta. A programra 25
társasház jelentkezett, a vidéki városok közül
Győr után Szentendrén nyertek legtöbben pályázati támogatást.

kozlovszky zsuzsanna
az NFSI képviselője (a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által alapított pályázatkezelő cég)
a pályázat menetéről nyújtott átfogó képet, illetve ismertette a különféle határidőket, melyből a legfontosabb: a beruházást 2017
júniusáig kell befejezni. Mint mondta, a rendelkezésre álló időn belüli ütemezés a lakosság dolga. A korábbi pályázatokhoz képest
újdonság, hogy most a műszaki ellenőrökkel
az állam kötött szerződést. országosan a társasházak felében kezdődött el a kivitelezés,
Szentendrén 15 háznál, vagyis 60%-nál. A több
mint 400 támogatott társasház közül eddig öt
háznál fejeződött be a korszerűsítés.

vadnai tímea
projektkoordinátor elmondta, hogy a kivitelezés megszervezését nehezíti a szakemberhiány, a beszállítói késések. Jelenleg 100
szakember végzi a kivitelezést. A munka haladása részben az időjárás függvénye, de felhívta a ﬁgyelmet arra is, hogy ha védett állatok
vannak a homlokzaton (pl. fecske, denevér),
akkor a munkát leállítják, és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park munkatársai ellenőrzik.

A műszaki ellenőrök
elmondták, hogy a közös képviselővel tartják
a kapcsolatot, illetve röviden beszámoltak az
ellenőrzésük alá tartozó házak felújításának
jelenlegi állásáról, a felmerült problémákról.
Elmondták, hogy a téli időszakban is lehet hőszigetelést végezni, mert az anyag és a technológia ezt megengedi.

káldy Györk
műszaki koordinátor az általános műszaki
problémákról beszélt, mert mint mondta, minden épületben más a gond. Mostanra a beruházás nagyjából 50%-ban indult el, ez
megfelel az országos aránynak. Elmondta,
hogy augusztusban az egyik ablakgyártó viszszalépett kapacitáshiányra hivatkozva, ezért
új gyártót kellett keresni. Most intenzív munka
folyik, hogy az ablakcseréket november végéig befejezzék. Több társasháznál fűtéskorszerűsítés előzte meg a homlokzati
hőszigetelést, a gépészeti munkák őszre befejeződtek. Itt az okozott nehézséget, hogy
néhány lakásban ragaszkodtak az egyedi fűtéshez. Elmondta, hogy padlás- és pincefödém hőszigetelését télen is lehet végezni.
Hozzátette, hogy a munkát nagyban hátráltatta, hogy néhány épületben nagyon sok volt
a szemét, így a kivitelezőkre hárult a lomtalanítás. Ő is megerősítette, hogy a homlokzati
hőszigetelést télen is lehet végezni, de szeretnének karácsony után levonulni, és tavasszal
folytatni a munkát. Felhívta a lakók ﬁgyelmét
a heti szintű kooperációra, mert ez az a fórum,
ahol a lakosok találkozhatnak a műszaki ellenőrökkel. Kérte a lakókat, hogy éljenek ezzel

kérdések és válaszok
A lakók panaszolták, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást a munka elkezdéséről, és
kérdezték, ki a felelős, ha például a falon lévő
klímaberendezés megsérül. Válasz: a szerződés szerint az okozott kárt a kivitelező téríti
meg, a szerződések a közös képviselőknél
megtekinthetők. Az érintett kivitelező viszont
azt nehezményezte, hogy nem tudták felállítani az állványt a klímaberendezés miatt,
hiába kérték a lakót a leszerelésére.
Az egyik lakó egy korábbi beruházás kapcsán
az azóta keletkezett repedés miatt reklamált.
Válasz: a garanciális javítás keretében kell a
kivitelezőnek a javítást elvégeznie.
A legtöbb kérdés az ablakcsere időpontjára
vonatkozott, mert sok lakó szerint ez a folyamat nagyon rosszul áll, elhangzott már sok
dátum, amit nem tartottak be, és vannak olyan
épületek, ahol még fel sem mérték az igényt,
és már javában a fűtési szezonban járunk. Válasz: az ablakcserét technológiailag hidegben
is el lehet végezni, és november végéig szeretnék minden épületben befejezni.
Az egyik kivitelező elmondta, hogy ők nem
kellemetlenkedni akarnak a lakóknak, nekik is
az a céljuk, hogy a lehető leggyorsabban befejezzék a munkát, de vannak olyan lakók,
akikkel nem tudnak együttműködni. Mint
mondta, sok gondot okoznak az ablakredőnyök, mert vannak lakók, akik nem akarják leszerelni, mert akkor tönkremegy, de a redőny
lábazata a párkányra van szerelve, azt pedig
nekik le kell szedni, különben a műszaki ellenőrök nem veszik át a munkát.
A mintegy kétórás fórum után egyértelmű volt,
hogy szükség van további egyeztetésekre,
megbeszélésekre a lakók és a kivitelezők között a problémák megoldása érdekében.
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büfé bérleti pályázat
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kertI zÖLdHuLLAdÉk beGyŰjtÉs

szentendre város egészségügyi
Intézményei (kanonok utca 1.)
pályázatot ír ki a büfé (24 m2-es
helyiség) bérbevételére.

A pályázat benyújtásának határideje:
november 22. 9.00 óra

A pályázat benyújtásának helye: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
Titkársága, Kano-nok utca 1.
Módja: a pályázat benyújtható személyesen, vagy postai úton, az alábbiakban leírt
formában (ha példányok között eltérés
adódik, az eredeti megjelölt, vagy a kiíró
által eredetinek választott pályázati példányban foglaltak az irányadók).

A pályázatokat a 2. számú melléklet kitöltésével a megjelölt helyre 1 db zárt,
cégjelzés nélküli borítékban, 2 példányban (1db eredeti - „EREDETI PéLDÁNy”megjelöléssel, 1db másolat), kötve vagy
fűzve, számozott lapokkal, magyar nyelven kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Helyiség bérbevételi ajánlat –
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei”. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni, „EREDETI PéLDÁNy”
felírással ellátni. Ennek elmulasztása
esetén az ajánlatkérő választ a beérkezett példányok közül és a továbbiakban
azt tekintendő eredeti példánynak.

A pályázat bontásának időpontja:
november 22. 09.00 óra (SZEI titkárság,
Kanonok utca 1.)

Licittárgyalás: november 22. 10:00 óra
(SZEI titkárság, Kanonok utca 1.), Az induló licit ár a benyújtott legmagasabb
összegű bérleti díj. A nyertes ajánlattevő
az eredményhirdetéstől számított 30
napon belül köteles bérleti szerződést
kötni a kiíróval.

A részletes pályázati kiírás letölthető a
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei honlapjáról vagy személyesen is át
lehet venni az intézmény titkárságán (telefon: 26/ 501-440)

I. ütem: november 26. szombat

Püspökmajor-lakótelep és környéke (László telep – Kovács L. u. – Dunakanyar krt. – Vasúti
Villasor által határolt terület); Pannónia telep (Vasúti Villasor – Pannónia u. – Telep u. – Dera
patak által határolt terület)

II. ütem: december 3. szombat

Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdűlő – Papsziget – Szarvashegy városrészek, valamint az Ady
Endre út; Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt. – Cseresznyés út – Napos sétány által határolt terület)

III. ütem: december 10. szombat

Belváros (Dunakanyar krt. – Duna által határolt terület); Izbég (Kovács L. u. – Füzespark – Vasvári-ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu által határolt terület)

A kerti zöldhulladékot zsákokban szállítjuk el, illetve darabolva. A zsákokba helyezhetők: lomb,
fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom. A vastagabb faágakat, dísznövényeket darabolva (maximum 1 m hosszig), összekötve helyezzék a zsákok mellé.

Kérjük, hogy a kerti zöldhulladékot legkésőbb az ütemtervnek megfelelően szombaton 6.00
óráig helyezzék ki. A késve kihelyezett zöldhulladékot nem áll módunkban elszállítani. Amennyiben a munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban háztartási-, vagy egyéb hulladékot találnak,
azt nem szállítják el.
További információ: www.vszzrt.hu, (26) 300 407

Köszönjük együttműködésüket, hogy külön válogatva gyűjtik a kerti zöldhulladékot.

Haszonállat-tartók ﬁgyelmébe

Az utóbbi időben több bejelentés érkezett a rendőrséghez a haszonállattartással kapcsolatban,
elsősorban amiatt, hogy az utcákon gazdátlanul sétáló lovak és szarvasmarhák tűnnek fel.

A rendőrség felhívja a ﬁgyelmet, hogy az állattartók a törvény szerint kötelesek gondoskodni
az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A törvénnyel összhangban megjelent kormányrendelet pedig meghatározza
az állatvédelmi bírság mértékét. A bírság alapösszege tizenötezer forint, melyhez szorzók kerülnek alkalmazásra a
jogsértés körülményeitől függően. Például ha
a tartás az ember
egészségét, testi épségét veszélyeztette, ötszörös a szorzó, ha a
tulajdonos az állat szökésének megakadályozásáról nem, vagy nem
megfelelően gondoskodott,
hatszoros
szorzó kerül alkalmazásra.

kerékpárosbarát fejlesztések a 11-es út
szentendrei szakaszán
2016 | október 24.

A városfejlesztési iroda saját beruházási keretéből elkészíttette több új jelzőlámpás csomópont tervét és a 11-es út kerékpározását
lehetővé tevő forgalomtechnikai tervet. A tervezési projektek célja az volt, hogy a 11-es
számú főút közlekedési rendszerében –
összhangban az 1988. évi I. törvényben meghatározottakkal – valamennyi közlekedő számára biztosítani kell a közlekedés feltételeit.
Az elkészített tervek megvalósítása valamennyi közlekedési ág számára jobb feltételeket teremt majd.

A 11. sz. főútra ezért elkészült egy forgalomtechnikai terv a Pomázi úttól a Határcsárdáig,
amely a kerékpározás lehetőségeinek megteremtésén túl olyan elemeket is tartalmaz,
amely a gépjárművezetőknek is kedvező lesz.
Ilyen pl. az a javasolt beavatkozás, amely a
forgalom elől elzárt területek rovására a jelenlegi balra kanyarodó sávok lehetőség szerinti
meghosszabbítását tartalmazza (pl.: Pomázi
útnál, a szélső forgalmi sávokban lévő megsüllyedt aknák szintbe helyezése).
Azokon a szakaszokon, ahol meglévő kerék-

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

VÁROS

párút van, ott kerékpáros nyom burkolati jelek
lesznek a szegélyvonal mellett. A kerékpárral
közlekedők pedig (életkoruk, ﬁzikai állapotuk
és közlekedési jártasságuk szerint) választhatnak, hogy a meglévő kerékpárutat használják, vagy a 11. sz. főutat. A 11-es út forgalmi
sávjainak elrendezése (az út közepén végigfutó záróvonal helyben tartásával) úgy fog változni, hogy a belső forgalmi sávok a
csomópontok közötti szakaszon 2,75 m szélesek, a csomópontokban 3,0 m szélesek lesznek. A szélső forgalmi sáv 4,0-4,35 m közötti
szélességű lesz.
A szélső forgalmi sávban akár egy autóbusz
és egy kerékpáros is elfér egy időben, forgalmi
sávváltás nélkül.
A tervezett kialakítást a Magyar Közút Nzrt.
Pest Megyei Igazgatósága és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ véleményezte és elfogadta. Ezt követően a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium engedélyezte a megvalósítást.
A megvalósítás menete a következő lesz:
• A Magyar Közút Nzrt. Pest Megyei Igazgatósága a közútkezelői hozzájárulásában előírta,

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.

hogy a tervezett kialakításra el kell készíttetni
a közlekedésbiztonsági auditot. Ennek elkészítése után egyeztetésre kerül sor az auditor,
a megrendelő és a tervező között, amelyet a
Magyar Közút Nzrt. Pest Megyei Igazgatóságnak kell benyújtani.
• Az auditori jelentés alapján a tervező mind a
terven, mind a költségvetési kiíráson szükség
szerint átvezeti azokat a tételeket, amelyek
módosítandók. A költségvetési kiírásokat a
Magyar Közút Nzrt. és a hivatal áttekinti,
egyezteti és véglegesíti.
• Az esetleges módosítások elvégzését követően a Magyar Közút Nzrt. és a hivatal a kivitelezővel szerződést köt, aki a munkálatokat
elvégzi.
•A forgalomkorlátozási terv jóváhagyása és a
kivitelező kiválasztása után kerül sor a munkaterület átadására és a kivitelezési munka
megvalósítására. A tervezett munkálatok elvégzésére – a további előkészítő munkálatok
időigényének ﬁgyelembe vételével – várhatóan 2017. év első félévében kerülhet sor.

felhívás

népszavazási plakátok
eltávolítása
Tisztelt Választók!

Több lakossági észrevétel is érkezett Hivatalunkhoz az országos népszavazással
összefüggésben városszerte kihelyezett
plakátokkal kapcsolatban, melyek esztétikailag rontják a szentendrei városképet.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a plakátok elhelyezésére és eltávolítására vonatkozó
szabályokat a Választási eljárásról szóló
törvény rögzíti, mely szerint a plakátot az,
aki elhelyezte, vagy akinek az érdekében
elhelyezték, a szavazást követő 30 napon
belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét
viselni.
A plakátokat kihelyező szervezeteknek
tehát november 1-jéig van lehetőségük
intézkedni azok eltávolításáról, mely kötelezettségük elmaradása esetén az önkormányzat gondoskodik valamennyi
plakát leszedéséről a kihelyező költségére.
Kérjük a plakátokat kihelyező szervezeteket, hogy fenti határidőig tegyenek eleget
jogszabályban előírt kötelezettségüknek,
és gondoskodjanak az általuk kihelyezett
plakátok eltávolításáról, a felületek megtisztításáról.
n

DR. GERENDÁS GÁBoR
JEGyZŐ
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nagy könyvtári beavatás
KULTÚRA

Már több mint tíz éve, hogy októberben
könyvtári napokat tartanak országszerte.
Idén 3-tól 9-ig tartották az országos könyvtári napok rendezvénysorozatot, melyhez a
pest Megyei könyvtár is csatlakozott. ezen a
héten kiállítások, könyvbemutatók, előadások, gyermekprogramok invitálták a könyvtárba az érdeklődőket.
Az idei szlogen szerint most egy Nagy Könyvtári Beavatás részesei lehettek a résztvevők,
vagyis az volt a cél, hogy a hét során kerüljenek középpontba azok a lehetőségek, amelyek az tájékozódáshoz, ismeretszerzéshez, a
kulturált közösségi együttléthez nyújtanak segítséget, és megszólítsák azokat is, akik még
nem járnak rendszeresen könyvtárba.
A Pest Megyei Könyvtár valamennyi korosztályra gondolva, tartalmas programokkal tervezte meg a hetet, melyek újdonságokat is
kínáltak a rendszeres könyvtárlátogatóknak
éppúgy, mint azoknak, akik ezekben a napokban ismerkedtek meg a sokszínű könyvtári
szolgáltatásokkal.

1

1. Szakács Adrienn krízistanácsadó, szakpszichológus Szorongás az óvodában, iskolában
címmel tartott előadást.

2. Molnár Krisztina Rita, a nagy sikerű Maléna
kertje írója rendhagyó irodalomórát tartott általános iskolásoknak.

3. A Zsíros kenyér extrákkal című programsorozat vendége gróf Nádasdy Borbála író volt,
aki családjának múltjáról, franciaországi tapasztalatairól, hazaszeretetéről beszélt bölcs
életszemlélettel.

4. Fodor Pál turkológus, az MTA főigazgatója
a magyar–török kapcsolatokról tartott előadást. A nagy sikerre való tekintettel a rendezők tervezik a beszélgetés folytatását. Az est
házigazdája Szakács Áron történelemtanár
volt.
5. A Dunakanyar kincsei videópályázaton a
zsűri – Szabados Tamás rendező-operatőr és
Pacskovszky József ﬁlmrendező Wiesner
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András Az 1700 éves város című kisﬁlmjét
ítélte a legjobbnak (képünkön). Második Serfőző György Szerb búcsú című, harmadik
Tamás Réka Zita A dunakanyar közösségi
élete című kisﬁlmje lett. A közönség és a PMK
különdíjasa Dombos János Isten hozta Szentendrén! című kisﬁlmje lett.
6. A digitális videókészítés alapjai (forgatókönyv, storyboard, plánok) címmel tartott előadást Polgár Zsuzsanna könyvtáros a II.
Rákóczi Ferenc iskola diákjainak .

7. Magyarságkincsek címmel tartott kézműves foglalkozást alsó tagozatosoknak Kalóz
Zsóka csipkedesigner.

8. A Pest Megyei Könyvtár legfrissebb kiadványát a két szerző, Vadadi Adrienn meseíró és
Igor Lazin illusztrátor mutatta be a gyerekkönyvtárban, majd a kézműves foglalkozáson
Szöszt és Möszt készíthettek a gyerekek.

9. A Body-Holly Dance Club növendékei az
előcsarnokban tartották meg az egyesületükbe invitáló torna- és táncbemutatójukat.

n N. E.
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Repültek a piros pamutgombolyagok, szövődött a háló a vasárnap délelőtti emberáradatban a Fő tér Képtár előtti felén. Felnőttek és
gyerekek, helybeliek és turisták kapcsolódtak
be a játékba a Ferenczy Múzeumi Centrum
munkatársainak biztatására. Az Art Capital
fesztivállal egyidejűleg, október 16-án záruló
nagysikerű Shiota-kiállításnak talán nem is lehetett volna stílusosabb befejezése, mint ez a
délelőtti közös alkotás. Chiharu Shiota világhírű japán művész Emlékeső című installációja sűrű piros fonalhálóból épült, amelyre különböző méretű kulcsokat rögzített. A huszonezer kulcs felajánlásból gyűlt tavasszal össze,
beépítve a műbe mindannyiunk életének egy
kis darabját, emlékét.
A teret hamarosan az egyre sűrűbbé váló piros
háló fedte, a tavasziasan meleg időben sétálók és kiváncsiskodók ugyan először kissé
meglepődtek, de hamar játszótársakká váltak
– ki-ki vérmérséklete és bátorsága szerint. A
háló alatt kúsztak, játszottak a gyerekek, belebelegabalyodva a fonalrengetegbe. Egy hatalmas játéktérré alakult a Fő tér, mialatt a
Képtárban a látogatók özöne búcsúzott a tárlattól. Aki ezen az utolsó hétvégén nézte meg
a tárlatot, a múzeum shopjában az ott elhelye-

zett nyereménykereket elforgatva megjelenő
Shiota-ajándékot kapott. A téren hálót szövögetők pedig a bontáskor karkötőket készítettek a gyerekeknek, vagy eltettek emlékül egy
kis darab piros fonalat. Így emlékezve a nagyszerű tárlatra.
Shiotának már szinte védjegye a szinte átláthatatlan fonalháló, amely szimbolikus teret

Lengyel start – egy napig

Az Art Capital kortárs képzőművészeti fesztivál utolsó kiállítása október 13-án pályakezdő művészeket mutatott be. A nagy hagyományú
lengyel képzőművészet ﬁatal alkotói állítottak ki egynapos pop up kiállítás formájában a Városi vendégházban. A Lengyel start címmel
megrendezett érdekes, friss szellemű tárlaton válogatást láthattunk a
közel kétszázéves Krakkói Képzőművészeti Akadémia és a Katowicei
Képzőművészeti Akadémia nemrég végzett festő hallgatóinak legújabb
munkáiból. A ﬁatal lengyel alkotóknak ez volt a magyarországi bemutatkozása. A katowicei akadémiához köthető, 2012-ben elindított
„nomád” művészeti projekt, a Travel Agency Németországban és

jelek és jelképek ’56-ról

formál az emberi kapcsolatokat jelképező hálókból. Ezen a vasárnap délelőttön pár órára
Szentendre Fő terén is felépült ez a háló.
Örömmel, játékosan, együtt. Ahogy a tárlat a
kulcsok gyűjtése révén a közösségé vált, a
búcsú is közös lett.
n RAPPAI ZSUZSA

Fotó: Deim Balázs

behálóztuk
a Fő teret
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Lengyelországban végzett ifjú művészei már nemzetközileg is elismertek – többek között Bécs, London és Tokió rangos galériáiban is kiállítottak. Fő témájuk a migráció és az identitás keresése. A lengyel
kiállítók legﬁatalabbja, a mindössze 26 éves Paulina Stasik máris több
nemzetközi és lengyel művészeti díjat nyert.
A Városi vendégház különböző szintjein látható alkotások jól mutatták
a lengyel képzőművészet legﬁatalabb generációjának új műfajait, legfőbb témáit. A különleges tárlaton a kiállító művészek (Ewa Zasada,
Malgorzata Szandala, Pawel Mendrek, Dawid Czycz, Juliusz Kosin,
Agata Kus, Pawel Slota, Justyna Smolen, Cyryl Polaczek és Paulina
Stasik) személyesen is jelen voltak.
n R. ZS.

A tárlat különlegessége, hogy a különböző műfajú és technikájú alkotások egyénileg értelmezett jelek és jelképek révén emlékeznek meg
az ’56-os eseményekről.
A kiállítás kurátorai: Tölg–Molnár Zoltán festőművész, Rieger Tibor
szobrászművész és Nagy Judit textilművész. A november 20-ig megtekinthető kiállítást Jelenczki István ﬁlmrendező és képzőművész nyitotta meg.

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.

Fotó: alkotomuveszet.hu

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának alkalmából nyílt kiállítás jelek és jelképek ’56-ról címmel október 18-án
a szentendrei MAnk Galériában. A mintegy tizennyolc kiállító között
egyenlő arányban találhatók festő-, szobrász- és iparművészek.
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A Néphagyományőrző óvodapedagógusok Egyesülete és a Szentendrei óvónők Néphagyományt éltető Közössége október 14-én tartotta
hagyományos őszi találkozóját a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban A
kismalactól a disznótorig címmel, melyre idén is nagyon sok óvónő érkezett az ország minden tájáról, sőt a határon túlról is. Az egész napos
program során előadások, bemutatók, kézműveskedés, dalos és
ügyességi játékok keretében ismerkedhettek meg az óvónők a mangalica tartásával, a disznóneveléshez, a disznóvágáshoz kapcsolódó
munkákkal, a társasmunkák szokásaival.
A nap sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az egyik résztvevő köszönőlevele, amelyet szerkesztett változatban közlünk.

tam, hogy disznóvágásra vagyok hivatalos: nem vittem pálinkát, amit
jó magyar ember egy ilyen napon nem felejt el.
Inni kellett volna Rátok, a böllérre, a disznóra, az éles késre, a jó szalonnára, a kegyes időre, Istenre, hogy el tudtam menni… és még sok
mindenre. Most emelem poharam: „Isten, Isten”, Rátok és Mindenkire,
aki ott volt!
2016. Mindszent havának 15. napján
n ÁCS JóZSEFNé ERDŐS EDIT
NéPHAGyoMÁNyŐRZŐ MUNKAKÖZÖSSéGVEZETŐ, TATA

teréz-nap szentendrén

Megint volt egy hagyományéltető nap, Szentendrei Lányok, megint kitettetek magatokért!
Nagyon örülünk, ha mehetünk a Skanzenbe, a Teréz-napra, mert mindig
meg tudtok újulni, mindig meg tudtok lepni minket. Most sem volt ez
másként! Megint kaptunk tőletek néprajzi ismereteket, ötleteket, dalos
játékokat, és legfőképpen tudást, amit kamatoztathatunk.
én felnőttként éltem át a disznóvágás „örömét”, ami akkor nem volt
nagy élmény a sok munka miatt, de a belőle készült pecsenye, húsleves
kárpótolt mindenért. Most is érzem az ízét a számban, ha rágondolok.
Most könnyebb volt a helyzetem, mert más dolgozott, én meg csak
néztem, hogy a 140 kg-os disznót milyen gyorsan, szakszerűen darabolják. Egy valamit hiányoltam, és ez jobbára az én hibám, hiszen tud-

Újabb elismerés a szankovits-késeknek

szankovics tibor népi iparművész a Magyar kézművesség – 2016 és Menyegző és kézművesség címmel meghirdetett országos pályázatra
Menyegzői kések (jegyajándék) címmel beadott készlete az emberi erőforrások Minisztériuma alkotói nagydíját érdemelte ki.
pályázaton – mintegy 300 alkotás közül – ismerte el munkáit alkotói nagydíjjal a néprajzkutatókból és iparművészekből álló zsűri. A
méltatásban kiemelték az alkotások egyedi
tervezését és formavilágát, a kiváló minőséget és kivitelezést, valamint azt, hogy ezek a
kések az esztétikum mellett használati értékkel is rendelkeznek.

egyedi kidolgozás, különleges
cizellálás

Múzeum és alkotóműhely

Szankovits Tibor ország- és világszerte elismert, különleges és kiváló minőségű késeit,
melyet a médiában a kések Rolls Royce-ának
is neveznek, a Dumtsa utcai Késesházban
csodálhatjuk meg. A múzeumban, mely egyúttal alkotóműhely is, az érdeklődők megismerhetik az egyedi kések, bicskák készítésének
műhelytitkait. Négy vitrin mutatja be a díjnyertes bicskákat, az antik késeket, a családi ereklyéket, a késkészítéssel kapcsolatos szerszámokat. A műhelyben most elsősorban hagyományos magyar bicskákat készítenek, melyeknek hazánkban nagyon komoly múltja
van. E szép formáknak és díszítéseknek a
megőrzést tartják a legfontosabb céljuknak.
Szankovits Tibor tudását, hagyományőrző
munkásságát a vásárlókon kívül a szakmai is
elismeri. A Népművészet Mestere cím mellett
számos egyéb elismerés és díj birtokosa,
kései kivétel nélkül zsűrizettek. Legutóbb a
Magyar Kézművességért Alapítvány által kiírt

Laikusként talán el sem tudjuk képzelni,
mennyi részletre kell odaﬁgyelni egy kés elkészítésénél: az alapanyagok kiválasztása, a hőkezelés, a köszörűs munka mind-mind nagy
mesterségbeli tudást igényel. Tradicionális
szerszámokkal és gépekkel dolgoznak, és
rendkívül aprólékos munkával. Minőségi
német, osztrák és svéd acélt használnak, a kemencében hevített és olajban edzett penge a
kézi köszörülés és polírozás után nyeri el
végső formáját. Az egyedi kidolgozású, különlegesen cizellált pengék nyele készülhet cseresznyéből, barackból, szarvasagancsból,
bivalyszaruból, vagy a kedvenc alapanyagból,
diófából. A markolatot szabad kézzel készített
csontmetszetek díszítik, melyek különféle
életképeket, pásztorjelenteket ábrázolnak.
„A világ minden tájáról érkeznek hozzám vásárlók, akik számára a kiskakasos embléma,
vagyis a családunk logója, amely az összes
késemen szerepel, garancia a kiváló minőségre. Minden késem minősített népi iparművészeti termék, a díszítés formavilága pedig
magán viselő a magyarság szinte teljes szimbólumrendszerét” – mondja Szankovits Tibor.

Hatodik generáció

Szankovits Tibor kovácsműhelyben nőtt fel,
gyerekkora óta késekkel foglalkozik. A család
egyik őse 1883-ban nyitotta meg műhelyét, s
ma már két ﬁa – a hatodik generáció – viszi
tovább az örökséget.
„A késkészítés egy végtelen szakma, senki
nincs a mindentudás birtokában. Sajnos egyre
kevesebb késes műhely működik már az
országban, mindent elönt a gyári szalagon
előállított termék. Küzdünk azért, hogy megmentsük a magyar hagyományokat, a gazdag
forma- és díszítővilágot. Nagyon szép múltja
van a magyar késeknek, a legszebbek a magyar bicskák. A jó kés belesimul a kézbe, szép
és míves. Egy jól elkészített bicska értő kezekben sok-sok év múltán is kitűnően tud teljesíteni. Vannak vevők, akik 30-40 év múltán is
visszatérnek, hogy ﬁaikat megajándékozzák
egy késemmel” – zárta a beszélgetést Szankovits Tibor.

Levente Gála 2016
2016 | október 24.

utazás európában címmel a Levente Alapítvány szervezésében zempléni szabolcs kürtművész és növendékei adnak gálakoncertet a városháza dísztermében november 26-án, szombaton 18 órakor.

A Levente Alapítvány programjai

A Levente Alapítvány az idei évben igazán izgalmas évad elé néz, melynek nyitánya a novemberben megrendezésre kerülő Levente Gála. Az
idei koncert fellépője Zempléni Szabolcs kürtművész és a növendékeiből alakult kvartett.
Zempléni Szabolcs már 17 évesen a Concertino Prága Nemzetközi
Kürtverseny első helyezettje és miniszteri különdíjasa, a következő
években pedig több nemzetközi verseny győztese volt. 2005‐ben első
magyarként elnyerte a müncheni ARD Nemzetközi Zenei Verseny 1.
díját. Szólistaként fellépett többek között a Budapesti Fesztiválzenekar,
a Camerata Salzburg, a Bambergi Szimfonikusok, a Bajor Rádió Szimfonikus Zenekara közreműködésével olyan karmesterek, mint Fischer
Iván, yakov Kreizberg, Jonathan Nott vezénylete alatt. Szabolcs a londoni Trinity Music College és a Tokyo Music College vendégprofesszora, 2010‐től a trossingeni zeneművészeti főiskola kürtprofesszora. Első szólólemeze (Colours of the French Horn) 2011‐ben
jelent meg az oehms Classics kiadásában.
Szentendrén él fuvolaművész feleségével és három gyermekével.

KULTÚRA
Szlovéniában, Japánban, olaszországban, Franciaországban és az
Amerikai Egyesült Államokban. Rendszeresen koncerteznek hazai és
nemzetközi koncerttermekben, számos kurzust tartanak világszerte.
Az együttes egyik tagja, Kresz Richárd Szentendrén él, a Vujicsics
Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola tanára.
A versenyre nem csak az országból, hanem a világ minden tájáról
várunk versenyzőket. A fesztivál díszvendégei Steven Mead világhírű
euphónium művész, Kazuhiro Nakamura japán tubaművész és Hőna
Gusztáv, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem harsonaprofesszora.
A verseny és fesztivál a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap és Szentendre város Önkormányzatának támogatásával valósul meg. Az Alapítvány kuratóriuma reméli, hogy a Levente Alapítvány
programjai üde és tartalmas színfoltjai lesznek a város életének.

Az idei tanévben
a Levente Alapítvány a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával kurzussorozatot tervez megvalósítani a zeneiskola tehetséges növendékeinek, akik zenei pályára készülnek valamely hangszerből. Első
alkalommal Bodoky-Krause Annamáriát látjuk vendégül, aki a zongora
tanszakra látogat, és tanácsaival segíti a diákok felkészülését a sikeres
felvételi vizsgákra. A sorozat többi vendégtanára terveink szerint Dinynyés Soma (szolfézs-zeneelmélet), Zempléni Szabolcs (kürt), Anecke
Boecke (blockﬂöte), Ácsné Szily éva (hegedű) lesz.
2017 februárjában
jótékonysági Jazz-vacsorát tervezünk a zeneiskola Bösendorfer zongorájának felújítási költségeihez hozzájárulásként, melynek helyszíne
még szervezés alatt. A kellemes muzsikát a Bazsinka Mihály Trió szolgáltatja majd.

2017 tavaszán
a Levente Alapítvány és a Vujicsics Tihamér Zeneiskola közös szervezésében valósul meg az I. „In Medias Brass” Rézfúvós Kamarazenei
Fesztivál és Verseny.
A fesztivál és verseny az In Medias Brass Rézfúvós Együttes nevét viseli, akik 6 éves fennállásunk alatt hét jelentős, nemzetközi kamarazenei versenyen értek el helyezést: Dél-Koreában, Németországban,

kapcsolatteremtés énekkel, verssel

Szeptember 29. és október 2. között a Határtalanul! pályázat keretében Szolgálat és kapcsolatteremtés címén a Szentendrei Református Gimnázium 7/A osztálya Horvátországba utazott, ahol magyarlakta települések református gyülekezeteit és iskoláit látogatta meg. A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által biztosított 758 000 Ft segítségével vált valóra.
Nem kirándulókként, hanem a templomokban énekkel, verssel szolgálókként, Isten igéjét hordozókként telt utunk.
Meglátogattuk Kórógy, Laskó, Bellye, Rétfalu és Haraszti református gyülekezeteit, számukra iskolánk és gyülekezeteink jókívánságait vittük. Szentendreiként látogatást tettünk az eszéki ferences rendházban és a híres Péter-Pál templomban. Szállásunk a kopácsi Family kempingben sátrakban volt, ami külön izgalmassá tette az utat.
Az utunk során meglátogatott iskolákkal (Kórógy, Laskó, Eszék) kapcsolatfelvétel történt, amiből akár testvériskolai is válhat. A gyerekek
nyitottak, érdeklődők, barátságosak voltak.
Anyaországi magyar delegációként megkoszorúztuk a kórógyi emlékművet, ami a délszláv háború 25 évvel ezelőtti eseményére emlékeztet.
Koszorút helyeztünk a reformátor Sztárai Mihály laskói emléktáblájánál, és Laskón zenei világnapi koncertet adtunk. Köszönet a gyerekek
zeneiskolai felkészítő tanárainak. A befektetett munka nem volt hiábavaló, köszönjük, hogy örökre szóló élményekkel gazdagodhattunk, és
gazdagíthattuk tanítványainkat.
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jótékonyság

ruhagyűjtésés adományozás

A Szent Erzsébet Karitász közösség szeretettel vár mindenkit szerdánként 13.0016:00 között a Kanonok u. 2. szám alatt,
akiknek cipőre, ruhaneműre (gyermek és
felnőtt) van szüksége.
Az adományokat (kivétel műszaki cikkek)
ugyanazon a napon – vagy telefonos
egyeztetéssel – szeretettel fogadjuk. Kérésünk csak az, hogy minden konyhai eszköz, ruhanemű, cipő tiszta és hordható
legyen. érdeklődni: 06-20-430-7979

Adománygyűjtő vásár

A Szent Erzsébet Karitász Közösség adománygyűjtő vásárt rendez november 12-én,
szombaton 8-tól 15 óráig a Kanonok u. 2.
szám alatti hittanteremben. A befolyt öszszegből rászorulóknak tűzifát vásárolunk.
Mindenkit szeretettel várunk, előre is köszönjük a segítséget a rászorulók nevében.

Adventi ajándékozási felhívás

Szentendre Város Önkormányzata és a
Szentendréért Közalapítvány Adventi ajándékozás címmel közös pályázatot hirdet,
amelynek célja, hogy 100 szentendrei gyermek jusson karácsonyi ajándékhoz, és vegyen részt családjával egy szép adventi
ünnepségen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A Szentendréért Közalapítvány Kuratóriuma kéri a szociális gondozással és gyermekvédelemmel foglalkozó szentendrei
intézmények, egyesületek, szakmai vagy
érdekvédelmi szervezetek, oktatási intézmények vezetőit, hogy jelöljék Adventi
ajándékozásra azokat az általuk ismert, 114 év közötti gyermekeket, akik nehéz szociális helyzetben vannak, és a családnak
vélhetően szűkös keretek állnak rendelkezésre a karácsonyi ajándékozásra.

Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel kapcsolatos részletes tudnivalók a www.szentendre.hu honlapról letölthetők. A jelölés
határideje november 11. További felvilágosítás: kozma.krisztina@szentendre.hu

köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni Seres
Kálmánnak a Gondozási Központnak felajánlott hűtőszekrényt, és Rózsa Sándornak az idősek klubjának adományozott
fonalakat, melyeket a kézműves foglalkozásokon használunk fel.
n KECSKéSNé SIPoS ANDREA
INTéZMéNyVEZETŐ

nyári visszatekintés…

XXX. évf. | 19. szám

bár már javában tart az ősz, szívünket melengető érzéssel gondolunk vissza az idei nyárra.
Immár hetedik alkalommal vett részt iskolánk, a vujicsics tihamér zeneiskola az olasz testvériskolánk által megrendezett nemzetközi Ifjúsági szimfonikus zenekari kurzuson Miglianico-ban.

A felkészülés

Iskolánk jelenlegi és már végzett növendékei készültek nagy izgalommal és sok-sok munkával,
természetesen iskolánk tanárainak segítségével, a kéthetes zenei kurzusra. Bagi Boróka volt
fagottos növendékünk már zenei konzervatóriumban készül a zenei pályára, volt tanárával, Siposné Varga Edittel kiváló fagottszólamot alkotva erősítették a szimfonikus zenekart. Berta
Dorottya évekkel ezelőtt befejezte zeneiskolánkban a fuvolatanulmányait, azonban sok gyakorlással és Bajánné Babics Nóra tanárnő kitűnő felkészítésével bátran vállalta a zenekari játékot. Szilágyi István tanár kürtösei, Németh-Buhin Alba és Bereczky Zsolt is nagyszerűen
helytálltak a próbákon és a koncerteken is. Alba már rutinos zenekari kürtös, de Zsolt, aki 12
évesen, idén tavasszal, korosztályában megnyerte az országos kürtversenyt, életében először
játszott szimfonikus zenekarban, méghozzá nagy sikerrel! A csellistákat, Déri Klárát, Farkas
Boglárkát és Megyeri Petrát tanáruk, Négyessy Katalin nemcsak felkészítette, hanem a nemzetközi szimfonikus zenekar első csellistájaként, a kurzus tanáraként, a magyarokhoz csatlakozó lengyel csellistákkal együtt, közösen egy fantasztikus csellószólamot alakított ki a kint
töltött két hét alatt. Farkas Boglárka és Megyeri Petra az érettségi bankettről jöttek, és dolgoztak napi öt-hat órát, hogy elsajátítsák a kurzus zenei anyagát.

zenekar öt nemzet ﬁataljaiból

Idén is, mint eddig minden évben, a gyerekek olasz családoknál laktak, de most nyáron sokkal
kevesebb család tudta vállalni ezt a terhet. A ﬁatalok egy részét a városban található egyéb helyeken szállásolták el a szervezők. A nehéz anyagi helyzet ellenére az olasz zeneiskola vezetői,
Valeria di Febbo, Stefano la Sorda és Diego Tiberio fáradhatatlanul dolgoztak a kurzus lebonyolításán. Ez volt az idei kurzus sikerének titka, mert szívüket-lelküket tették bele, hittek a jó
ügyben, amit hálásan köszönünk!
Öt nemzet (csehek, magyarok, lengyelek, albánok és olaszok) diákjai és tanárai, kb. 90 fő alkotta a nemzetközi szimfonikus zenekart, és dolgozott együtt két héten át. Az előző évekhez
hasonlóan, a napi hat óra intenzív zenélés eleinte szólampróbák keretében zajlott, majd a tutti
próbák következtek. A nemzetközi ifjúsági szimfonikus zenekar karmestere idén is a kiváló zenész, pedagógus és operakarmester, Andrea di Mele volt. A kurzust négy nagysikerű koncert
zárta Miglianico-ban, San Vito-ban, Pescara-ban és Francavilla-ban, a tengerpart melletti sétányon.
A műsor nagyon szép, de legalább annyira nehéz volt. Beethoven: V. szimfóniája után, a koncert
második felében népszerű ﬁlmzenék csendültek fel: Star Wars, Jurassic Park, a Gladiátor, és
ráadásként a megunhatatlan Moment of Morricone, mely ennek a zenekarnak, a benne játszó
ﬁataloknak a közös zenélés örömét, örök barátságát jelenti. Minden koncert zászlós bevonulással kezdődött, az öt nemzet zenészei, diákok és tanárok, saját nemzeti lobogójukkal vonultak
be és foglalták el helyeiket a zenekarban.

A legsikeresebb kurzus

Természetesen a komoly munka mellett esténként a főtér megtelt ﬁatalokkal, de jó hangulatú
Pasta Party-t szervezett Dottore Dino de Marco, Miglianico volt polgármestere, a Mellanium
Fesztivál megálmodója, az Accademia Musicale Tollese di Miglianico legfőbb támogatója. Idén
adódott először, hogy ünnepélyes keretek között, egyenként vették át a diákok a kurzus elvégzését jelentő diplomát Andrea di Mele-től.
Tollóban Majorette bemutatón vettünk részt, melyet a Marching Band kísért, de többször eljutottunk a tengerpartra is, és élveztük a napozást, a tengert, és meg kell említenem, hogy a menzán idén a legnagyobb sikere az utánozhatatlan olasz pizzának volt!
Ha egy szóval kellene jellemeznem, hogy milyen volt az olasz kurzus, azt mondanám, fantasztikus volt, az elmúlt hét év legjobban sikerült zenei kurzusán vehettünk részt. Úgy gondolom
és érzem, hogy zenei tudásunkkal, emberi hozzáállásunkkal méltón képviseltük Zeneiskolánkat,
Szentendrét és Magyarországot!
n NéGyESSy KATA
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tanfolyamok és előadások
ötven év felettieknek

Örömmel értesítünk mindenkit, aki részt vesz vagy érdeklődik a
Szentendrei Önkormányzat segítségével szervezett szenior képzésünk felől, hogy október második hetében tizenegy tanfolyamunk indult el. Köztük olyan új tantárgyak, mint a szenior tánc,
illetve a német nyelv. Utóbbival immár háromra gyarapodott a
szentendrei szenioroknak tanított nyelvek száma, hiszen eddig
angolul és olaszul lehetett tanulni (terveink szerint tavasszal
elindítjuk a spanyol nyelvtanfolyamunkat is).
A kurzusokra november első hetéig még lehet jelentkezni a
06 30 692 47 46-os telefonszámon (a kurzusok listája a korkozpont.szentendre.hu oldalon olvasható el).

Mindezeken kívül folytatódik a Szeniorok Szentendrei Akadémiája
ingyenes előadássorozat is, a Városháza dísztermében. Ezúttal
november 9. szerdán, 15 órától dr. Boga Bálint, 78 esztendős geriáter előadására kerül sor, amelynek címe: A múlt teremtése narratív identitás – hogyan gondolkodnak az idősek önmagukról?
Az előadáson nem csak az ötven év felettieket, hanem minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Tanulni sohasem késő!

n DR. JÁSZBERéNyI JóZSEF
ARANyKoR KÖZPoNT SZENTENDRE

„Gyere velem akáclombos falumba…”

Magyarnóta délutánt rendezek balázs árpád emlékére november 12én, szombaton 15 órakor a pest Megyei könyvtár (pátriárka u. 7.)
színháztermében.

A műsorban fellépnek: B. Tóth Magda, Dömsödi Farkas Bálint, Kádár
Zsuzsa, Szabó Sándor, Lakatos Dóri, Kapi Gábor és a Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klub Ezüstfény együttese. Műsorvezető: Horváth László.
Kísér: oláh Kálmán és oláh Albert cigányzenekara

Belépőjegyek rendelhetők a (26) 315-508, 06-20-954-1093 telefonszámokon, vagy megvásárolhatók a helyszínen az előadás előtt a
2000 Ft-os áron.
Mindenkit szeretettel várnak!
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pályázati felhívás
a 2016. évi barcsay-díjra

Az évente odaítélt díjat 1989-ben, a Mester elhunyta után egy évvel
Barcsay Erzsébet, Barcsay Jenő festőművész testvére alapította
meg közérdekű közhasznú felajánlásával. 2006-ban a Barcsay-jogutód Kónya házaspár létrehozta a Barcsay Jenő Képzőművészeti
Alapítványt, mely a Magyar Képzőművészeti Egyetem által a művészeti anatómia tantárgyban kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóknak adható Barcsay-jutalom mellett – immár attól teljesen
függetlenül – minden évben Barcsay-díjat adományoz pályakezdő
ﬁatal művészeknek, akik olyan kvalitásos alkotásokat hoznak létre,
melyek méltó módon idézik és őrzik Barcsay Jenő szellemiségét,
alkotói következetességét és a művészet iránt érzett alázatát.

A pályázaton részt vehetnek – határoktól függetlenül – mindazok
a Kárpát-medencében, vagy a világ bármely táján élő, magyar ajkú,
felsőfokú tanulmányaikat már befejezett pályakezdő festőművészek, akik 2016. december 31-ig még nem töltik be 35. életévüket.
A Barcsay-díjjal oklevél, Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész
plakettje és pénzjutalom jár. A díjátadással egy időben nyitjuk meg
a kitüntetett művész(ek) kamarakiállítását.

Az átadó ünnepséget a várhatóan január 14-én, a Mester születésnapján, a Ferenczy Múzeumi Centrum Barcsay Jenő Gyűjteményében tartjuk meg, ahol – hagyományaink szerint – a 2016. évi
díjazottak kamarakiállításon mutatkozhatnak be.
A pályázat személyes leadásának, vagy postára adásának határideje: október 31.

Pályázni a művész által összeállított (összekapcsolt) portfólióval
lehet.
A portfoliónak tartalmaznia kell: a pályázó rövid szakmai életrajzát;
a pályázó elérhetőségeit; a portfolióban katalógust, ennek hiányában minimum 10, maximum 15 db jó minőségű színes fotót a művész által legjobbnak ítélt alkotásairól, feltüntetve a mű címét,
méreteit, technikáját és a készítés évét. (Nyomatékosan kérjük,
hogy a művekről készült fotókat áttekinthető rendszerben, összekapcsolva-összefogva küldjék el. Borítékba, mappába rakott, nem
rögzített fotókért/szövegekért felelősséget nem tudunk vállalni! CD
vagy DVD lemezre rögzített anyagot időhiányában nincs módunk
kiértékelni).
A portfoliókat csak abban az esetben tudjuk postán visszaküldeni,
ha megfelelő névértékű magyar bélyeggel és pontos címmel ellátott
borítékot is mellékelnek az anyaghoz. A válaszboríték nélküli dokumentációkat helyhiány miatt maximum HAT hónapig tároljuk, ezt
követően megsemmisítjük.
A Kuratórium várhatóan november 10. és 25. között hozza meg a
döntést, ezután a beküldött portfoliókat az Alapítvány székhelyén
vehetik át előre egyeztetett időpontban, november végéig személyesen is át lehet venni Szentendrén.

A pályázat eredményét november 30-tól a MAoE (http://www.alkotok.hu/) és a Ferenczy Múzeumi Centrum (http://www.muzeumicentrum.hu/) honlapján tesszük közzé, a díjazottakat személyesen
is értesítjük.

A pályázatra jelentkezők az alábbi címre nyújthatják be/ postázhatják pályázatukat, a portfoliót: Magyar Alkotóművészek országos
Egyesülete, 1055. Budapest, Falk Miksa utca 30. fsz. 2. Tel: 1-3112479, fax: 1-331-9304. E-mail: titkarsag.maoe@alkotok.hu
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anyanyelvünk

olimpiai fejek

Magam én nem sportoltam. Ámbár már
gyerekkoromban apámmal a Cserfő-hegyen szőlőmunkákat végeztem, kisgyerekkoromtól kerékpároztam, később nemegyszer kerekeztünk vele is, meg barátaimmal is a Balatonhoz, megkerültük a
tavat. Nyáron eveztünk, úsztunk, erdőt jártunk, asztaliteniszt játszottunk. Máig kaszálok, ások a kertben, fát vágok, nem
folytatom, hiszen sok mindenki volt vagy
van így.

Mindezekhez mindig tartozott valamilyen
cél, mondjuk, fattyaznom kellett a 720
négyszögöl szőlőmet hétvégén a Szent
György-hegyen, vissza kellett eveznem
Balatonfenyvesre a túlsó partról este. Időmérő eszköz nem hajszolt, tán nem sértő
e hétköznapi helyzetre alkalmaznom a
költőt: „Az én vezérem bensőmből vezérel!” – sok mindenki volt és van így.

Akarva-akaratlan meg-meghallgattam a
közelmúltban több olimpiai közvetítést,
mivel a szokásos műsorrendet megváltoztatta a rádió, várnom kellett a hírekre.

A sportolókat verseny előtt vagy után faggatták a riporterek. Egyfelől ezeket hallom: „a csapatnak fejben kell rendben
lennie” – „agyban koncentrálunk a
meccsre” – „rákészültem fejben a mérkőzésre” – „sikerült fejben nagyon odatenni
magamat” – „minden fejben dőlt el”. Másfelől: „még vannak mentális gondok” – „a
lányok mentális állapota jó” – „a csapat
mentálisan egyben van” – „jól fel tudtam
készülni mentálisan”. Utóbbiak a latin
mens ’gondolkodás, ész, értelem’ szóra
vezethetők vissza. A sportokban többnyire
cél valamilyen túljárás a versenytársak
teljesítményén, ami többnyire valamilyen
ﬁzikai mennyiséggel mérhető (futók,
úszók, öttusázók és így tovább). A kiemelkedő eredmény megfelelő testállapot
(egészségi állapot, állóképesség, erőnlét)
nélkül aligha érhető el. Erről azonban aligalig esett szó a riportokban, igaz is, minek
beszéltek volna róla, hiszen mindennek az
alapja. Persze a cél elérésére összpontosító ﬁgyelem – vagyis megfelelő idegrendszeri és pszichikai állapot – éppúgy
szükséges. Ám gondoljuk meg, hogy mit
lehet e nélkül tenni.
n BüKy LÁSZLó

kiállítás és közös
alkotás
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Az Izbégi Általános Iskola életében ma már hagyomány, hogy évente megrendezik a Képzőművészeti napot, melyet neves kiállítók
műveinek tárlatával nyitnak meg. Az elmúlt tizennégy év során számos szentendrei művész
mutatkozott be itt: Kocsis Imre Munkácsydíjas festőművész és felesége, Kisfalusi Márta
keramikus iparművész, a Borsódy család, Farkas Ádám, Rákossy Anikó, Deim család, Aszszonyi család, Páljános Ervin szobrászművész
és tanítványai, Ezüst Gy. Zoltán, Molnár Bertalan, Aknay János Kossuth és Munkácsy-díjas
festőművész, Kaszai-Vágási művésztanár házaspár, illetve az iskola művésztanárai: T. Kovács Anikó, Pálinkás Ildikó, Szakács éva és
Kaszai Krisztina. A kiállításokat rendre a diákok munkáival színesítik.
Az idén Hopka Károly festőművész természettől ihletett műveit láthatjuk október 28-tól az
iskola galériáján. A művész kisﬁa, Levente is
az izbégi suliba jár, most másodikos, és ő is Hopka Károly: Ősz (2016. vászon, olaj, 70x100 cm)
részt vesz abban a közös alkotásban, melyhez
édesapja festi az alapot. Az óriás fa ágaira a gyerekek festenek majd egy-egy színes levelet.
október 28-án, pénteken 18 órakor, a kiállítás-megnyitón a művész munkáit Fodor János, a
Rádió Bézs alapító főszerkesztője méltatja. A tárlat megtekinthető november 4-ig.

templomdombisok
kiállítása a moziban

A Templomdombi Általános Iskola vizuális
műhelyének kiállítása nyílt meg október 22-én
a P’Art Moziban. A kiállítást Gyürk Dorottya
kulturális alpolgármester és Kisszabó Dóra
nyitotta meg. A tárlat a mozi nyitvatartási idejében egy hónapig látható.

Háború egy tüzér
szemszögéből

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum október 18-án
nyitott kiállítása: üZENET A FRoNTRóL – FERENC TüZéR LEVELEI 1914-1918, az első világháború mindennapjait, a harcmezőkön és
a hátországban élő egyszerű emberek életét
idézi meg frontról küldött levelek és képeslapok segítségével. A kiállítás alapjául szolgáló
280 tábori küldeményt az erdélyi Zaboláról
származó Pozsony Ferenc (1893-1978) tüzér
írta, a leveleket a család őrizte meg.
Ferenc tüzér tintaceruzával és töltőtollal írt tudósításai tantárgy helyett valósággá változtatják a történelmet, és emberközelbe hozzák a
Nagy Háború hétköznapjait és csatáit. A haza
védelme iránt elkötelezett, de az otthoniakért
aggódó tüzér kérdései, otthon járó gondolatai
nyomán a családtagok életébe és a hátországban zajló eseményekbe is bepillantást nyerünk.
Közelről látjuk a megpróbáltatásokat, a szen-

vedéseket és a ritkán adódó, apró örömöket.
A családtörténeti adatok megmutatják, hogyan válik Ferenc tüzér az események elszenvedőjéből a nagyvilágra és a szűkebb
hazájára ﬁgyelő, hazatérése után saját életét
aktívan alakítani kívánó személyiséggé. A tárlat kézzelfoghatóbbá teszi a látogatók számára „a nagy verekedésnek” a falusi
földműves világrendet is végérvényesen megváltoztató szerepét.
A kiállítás november 13-ig látogatható a Skanzen Galériában.

partizz a medvével!
2016 | október 24.

októberben nyitotta meg kapuit a parti Medve könyvesbolt és közösségi helyszín szentendre szívében, a Fő tér szomszédságában. A volt
raiffeisen bank ﬁók helyén, a városházával szemben nyílt kis üzlet
egyedi, ötletes, jó ízléssel berendezett, ahol nemcsak különleges mesekönyveket és játékokat találnak a gyerekek és szülők, de egyben
hangulatos „parti”-hely is, varázslatos programokkal. nyulas ágnessel beszélgettünk a kezdetekről és a tervekről, azokról a személyes
élményekről, véletlenekről, ami az üzlet megnyitására inspirálta.

A bolt keletkezésének
története, akár a népmesékben, szerencsés véletlenek
sorozatából,
személyes kapcsolatok
szőtteséből áll össze.
Nyulas Ágnes Kolozsváron született, eredeti
szakmája villamosmérnök, Bukarestben egy informatikai céget vezetett
hosszú időn át. Férjével
18 évvel ezelőtt költöztek
Szentendrére, de akkor
még visszajárt dolgozni.
Két kisgyermek mellett
azonban olyan munkát keresett, ami nem jár ennyi utazással. Egyszer
épp Bukarestből repült haza, s mellette egy svéd hölgy ült, aki egy gyerekkönyvet lapozgatott. Beszélgetni kezdtek, s rácsodálkozott a könyvre, ami minden tekintetben más volt, mint az itthoni piacon akkoriban.
Ez a kis történet is hozzájárult ahhoz, hogy a Cerkabella Könyvkiadó
megalakult, s ma már több mint száz kötet látott napvilágot a gondozásában.
Ágnes valójában meghatározó élményeihez tért vissza ezzel a munkával, hiszen szoros kapcsolata az irodalommal gyerekkorában kezdődött. Számára meghatározó példa volt az az irodalmi környezet Tordán,
amely összetartotta az ottani közösséget. Gyakran a nappalijukban alakult ki a rögtönzött irodalmi szalon. Tordán, a gimnáziumban magától
Keszeg Vilmostól tanulta a magyar irodalmat, aki most a Bábos-Bolyai
Egyetem tanszékvezetője. A Jósika Miklós irodalmi kör révén pedig nagyon sok írót, költőt ismert meg személyesen. A kiadó első éveiben az
ő műveiket adták ki, elsőként Lászlóffy Aladár verseskötetét. Az első
apró közvetett kapcsolat Szentendrével ekkor jött létre, mert Kopacz
Mária festőművész illusztrálta a kötetet, aki ezekben az években itt élt.
A következő kiadott kötet Szilágyi Domokos könyve volt, amit Ágnes
kedves magyartanárának lánya illusztrált, még egyetemistaként. Azóta
befutott illusztrátor lett. Később tágult a kör, s már nemcsak erdélyi
szerzők műveit adták ki. Egy véletlen folytán a skandináv irodalommal
kezdtek foglalkozni, s ma már közel fele a könyveiknek a svéd, ﬁnn, dán,
észt irodalomból merít. Mi volt az a véletlen? Egy nap barátnője megjelent Ágnesnál, és magával hozta barátnőjét, aki ﬁnn szakon tanult, s
évekig Amerikában tanított német nyelvet. Ő ajánlotta, hogy adják ki
ﬁnn írók műveit, majd átküldött egy nagyon alapos összesítést, hogy a
következő három évben milyen műveket fordíttassanak le és adjanak
ki. Ennek egy töredéke már megtörtént, s az általa ajánlott fordítókkal
nagyon jó kapcsolat alakult ki.
A kiadói munkák mellett régóta gondolkodtak egy bolt nyitásán itt,
Szentendrén, de nem volt még érett hozzá a helyzet, nem volt megfelelő
helyszín. Az évekig tartó előkészítés után azonban, alig három hónap
alatt idén ősszel létrehozták a kis üzletet a Fő tér mellett. Szinte mindenki szentendrei, aki hozzájárult a bolt kialakításához.
Egy igényes, szép mesekönyv ihlette a bolt elnevezését és arculatát. Az
alap a Cerkabella kiadásában megjelent Parti Medve kortárs irodalmi
antológia címadó meséje volt, Egri Mónika tollából. A gazdagon illusztrált kötet egyik motívuma, Rofusz Kinga munkája köszön vissza a bolt
falairól. A kanyargó, kék növényindák a bolt emeleti galériáján is feltűnnek, ahol a kötet illusztrátorainak munkáiból nyílt kiállítás a megnyitó
napján. Dániel András tervezte a Parti Medve arculatát, a logót, a kedves
medve ﬁguráját, s a programokhoz készülő szórólapok is az ő munkái.
A belsőépítész, Csuka Mariann papírpillangókkal körülölelt lámpája, a
skandináv hatást tükröző krémszürke hajópadló, a hasonló színű köny-
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vespolcok csendesen húzódnak a háttérbe, hogy kiemeljék a színpompás könyvek, a társasjátékok, a plüssﬁgurák seregét.
A boltban könyvillusztrátorok munkáiból készült nyomatok, designékszerek, képeslapok, apró emléktárgyak is vásárolhatók. A közkedvelt
ajándéktárgy, a bögre is ötletes, vidám és játékos itt: hő hatására megváltoznak a ráfestett ﬁgurák.
A Parti Medve barátságos légköréhez az Illy illatos kávéi, az exkluzív
francia Dammann teakülönlegességek, a szezonális kuriózumok, mint
például a sütőtökös latte és a pillekönnyű croissant is hozzájárul. A tulajdonosok, bár nem ez a fő proﬁljuk, olyasmit szerettek volna kínálni,
ami miatt betérnek hozzájuk egy reggeli kávéra, délutáni teára is. A kínálathoz egyedi csomagolás jár, a trendi papírpoháron, a tálcán visszaköszönnek az arculati elemek.
Az üzlet egyik legnagyobb érdemének Nyulas Ágnes azt tartja, hogy
programjaikhoz kiváló embereket sikerült megnyerniük munkatársnak.
Pásztor Csörgei Andrea gyerekirodalmár, mesepedagógus kéthetente,
kedd délutánonként a Papírszínház foglalkozásokat tartja, illetve azoknak a pedagógusoknak szervez teadélutánokat, akik a kortárs gyermekirodalommal szeretnének megismerkedni. Tóth olivér Artúr drámapedagógus, zenész, hangszerkészítő minden hónap első péntekén Pizsipartira várja délután 6-tól este 10-ig a gyerekeket. A szülők a felszabadult szabadidőt kettesben vagy baráti társaságban tölthetik, vacsora,
mozi, koncertprogrammal, de prózaibb tevékenységet is beiktathatnak
bevásárlás, takarítás formájában. Szintén Tóth olivér a házigazdája a
helyszínen rendezett zártkörű gyerekzsúroknak is. Kézműves-foglalkozások hetente lesznek Pikler éva képzőművésszel és Metzing Eszter illusztrátorral. A legkisebbeknek mondókás foglalkozás, az iskolásoknak
kreatív írást oktató program indult Lovász Andrea irodalomkritikussal.
A Parti Medvében gyerekirodalmi íróképző is indul olyan, írásban már
jártas felnőtteknek, akik gyermekeknek szeretnének írni. A programhoz
a gyermek- és ifjúsági irodalom rangos képviselői csatlakoznak szakmai előadásokkal.
érdemes tehát a Parti Medve facebook-oldalát böngészni, mert az
állandó programok mellett sok-sok meglepetéssel is készülnek:
facebook.com/partimedve.

n SZ. N.
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programok
kIáLLítás

Ferenczy Múzeum

MÚLt A MÉLyben
Mozaikok Szentendre történetéből
Állandó helytörténeti kiállítás

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
ART CAPITAL SZENTENDRE
Az eLveszteGetett Idő
Vizuális művészeti biennálé
Megtekinthető november 20-ig, hétfő
kivételével minden nap 10.00-18.00
között

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
jeLek És jeLkÉpek '56-róL
A kiállítás az 1956-os Emlékbizottság
támogatásával jött létre
Megtekinthető november 20-ig

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

InnoArt Galéria
Fő tér 20.
párAtLAn párHuzAM
Csíkszentmiháléyi Róbert
szobrászművész és Szakács Imre
festőművész kiállítása
A kiállítás november 25-ig látogatható

eLőAdás

Kolping Akadémia
Török köz
Bejárat a Péter-Pál utca felől

október 29. szombat 16.00
IdeGsebÉszet És HÉtkÖznApI
MIsztIkA
Dr. Csókay András idegsebész főorvos
előadása

november12. szombat 16.00
eGyIptoM És teMpLoMAI Évek
távLAtábóL
Dr. Losonciné Urmánczy Lilla festőművész előadása
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PETŐFI KULTURÁLIS éS HAGyoMÁNyŐRZŐ EGyESüLET
Stéger köz

október 28. péntek 18.00
vIetnáM, A FeLszáLLó
sárkányok FÖLdje
Dr. Kovács Zoltán vetítettképes előadás

november 4. péntek 18.00
noMád neMzedÉk
A táncházmozgalom és az önszerveződő közösségek története a 70-es
évek elejétől
Záhonyi András vetítettképes előadása

november 11. péntek 18.00
szÉp szereLMeM MAGyArorszáG
Tolcsvay Béla előadása

konCert

Dunaparti Művelődési Ház Barlang
Dunakorzó 11/A
november 8. kedd 19.30
borbÉLy MŰHeLy jAzzkLub
Vendég: Szoko Lakatos Sándor
- szaxofon
Belépő: 1200 Ft, diák/nyugdíjas: 1000 Ft

színHáz

november 4. péntek 19.00
Gredy–nádAs–szenes:
A kAktusz vIráGA
Zenés vígjáték két felvonásban
A Vidám Színpad vendégelőadása
Szereplők: Böröndi Tamás, Götz Anna,
Köllő Babett, Bodrogi Attila

november 19. szombat 18.00
sej, szeLLők
groteszk úttörőrevü
Szereplők: Farkasházi Réka/Török Anna,
Ivancsics Ilona
Jegyvásárlás: http://iiszt.jegy.hu/program
november 23. szerda 19.00
duMAszínHáz – nÉGybetŰs
szAvAk
Aranyosi Péter önálló estje
Jegyek elővételben: Tourinform Iroda,
dumaszinhaz.jegy.hu

tánC

Pest Megyei Könyvtár színházterme
Pátriárka u. 7.
november 8. kedd 18:00
neMzetkÖzI tánCFesztIváL

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 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
október 28. péntek
MoZINET FILMNAPoK október 30-ig
17.00 VÖRÖS TEKNŐS (80’)(6) a vetítés
után beszélgetés az animációs rendezővel: Kyruval
18.25 ÁLLVA MARADNI (100’)(18) –
Cannes-i fesztivál 2016. Arany pálma
jelölés
20.10 A SZoBALÁNy (144’)(18) – Cannes-i fesztivál 2016.Arany pálma jelölés

október 29. szombat
14.50 A KIS KEDVENCEK TITKoS éLETE
(90’)(6) (RAJZFILMüNNEP!)
16.30 SAUL FIA (107’)(12) – Nemes
Jeles László ﬁlmje – oscar díj 2016.
18.30 oLLI MÄKI LEGBoLDoGABB
NAPJA (92’)(12) – életrajzi ﬁlm olli Mäkiról
20.05 AZ üGyFéL (125’)(12) – Cannes-i
fesztivál 2016. Legjobb forgatókönyv
és legjobb férﬁ alakítás
október 30. vasárnap
10-17 óráig MoZIBAZÁR (a Part Mozi
Baráti Körrel közös rendezvény)
14.20 GRAFFALo éS BARÁTAI (108’)(6)
16.00 A VÖRÖS TEKNŐS (80’)(6)
17.30 A SoRS KEGyELTJEI MEG A TÖBBIEK… (122’)(16) A vetítést beszélgetés
követi.
19.45 ÁLLVA MARADNI (100’)(18) )Cannes-i fesztivál 2016. Arany pálma
jelölés

október 31. hétfő
14.45 A KIS KEDVENCEK TITKoS éLETE
(90’)(6)

16.20 oLLI MÄKI LEGBoLDoGABB
NAPJA (92’)(12) – életrajzi ﬁlm olli
Mäkiról
18.00 AZ üGyFéL (125’)(12) – Cannes-i
fesztivál 2016. Legjobb forgatókönyv és
legjobb férﬁ alakítás
20.10 A SZoBALÁNy (144’)(18) – Cannes-i fesztivál 2016.– Arany pálma jelölés

november 1. kedd
14.30 GRAFFALo éS BARÁTAI (108’)(6)
16.30 VÁNDoRSóLyoM KISASSZoNy
KüLÖNLEGES GyERMEKEI (127’)(12)
18.45 JUTALoMJÁTéK (89’)(12) – Edelényi János ﬁlmje
20.15 AZ ELJÖVENDŐ NAPoK
(102’)(12E) Berlini Nemzetközi Filmfesztivál – legjobb rendező

november 2. szerda
14.15 VÁNDoRSóLyoM KISASSZoNy
KüLÖNLEGES GyERMEKEI (127’)(12)
16.30 HALÁL SZARAJEVóBAN (85’)(16)
Berlini Nemzetközi Filmfesztivál 2015.
Zsűri nagydíja
18.05 MALoM éS KERESZT (92’)(12) –
műelemzés mint magas művészet
19.45 INFERNo (121’)(16) f: Felicity
Jones és Tom Hanks

november 3. csütörtök
15.15 TRoLLoK (84’)(6)ő
16.45 A KÖNyVELŐ (128’)(16) f: Anna
Kendrick és Ben Afﬂeck
19.00 A VIZSGA (90’)(12)(NyISD KI A
SZEMED! SoRoZAT-DunaP’Art Filmklub)
vendég: Köbli Norbert forgatókönyv író

november 4. péntek
16.45 TRoLLoK (84’)(6)
18.15 AZ ELJÖVENDŐ NAPoK
(102’)(12E) Berlini Nemzetközi Filmfesztivál-legjobb rendező
20.05 A KÖNyVELŐ (128’)(16) f: Anna
Kendrick és Ben Afﬂeck

november 5. szombat
13.45 GRAFFALo éS BARÁTAI (108’)(6)
15.35 TRoLLoK (84’)(6)
17.00 EPSTEIN éJSZAKÁJA (82’)(12) f:
Mario Adorf,Bruno Ganz,Annie Girardot,otto Tausig
19.00 A KÖNyVELŐ (128’)(16) f: Anna
Kendrick és Ben Afﬂeck
november 6. vasárnap
14.30 GRAFFALo éS BARÁTAI (108’)(6)
16.20 TRoLLoK (84’)(6)
18.00 A KÖNyVELŐ (128’)(16) f: Anna
Kendrick és Ben Afﬂeck
20.15 JUTALoMJÁTéK (89’)(12) – Edelényi János ﬁlmje
Programok: www.partmozi.hu
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Felfedező kaland
a magyar erdőkben
2016 | október 24.

versenyben a pinkek
SPORT

eLkezdődÖtt A versenyszezon
Az AkrobAtIkus roCk And roLLbAn

A pink panthers Akrobatikus rock And roll táncsport egyesület táncosai a hétvégén a versenyszezon indulásával újra a táncparketten
bizonyították, hogy a nyári táborok és a szeptemberi felkészülés eredményesen telt.

Az országos Erdészeti Egyesület „Fedezd fel az örökséged!” címmel
kétfordulós erdőismereti vetélkedőt hirdet a Magyarországon tanuló 912. osztályos középiskolások körében, amellyel az erdő és az erdészeti
munka megismerésének kalandjára csábítja a ﬁatalokat. A vetélkedő
egyben a középiskolásoknak kiírt európai erdőgazdálkodási és erdőismereti verseny, az yPEF (young People in European Forests) jövőre Magyarországon tervezett nemzetközi döntőjének felvezetője is.
A jelentkezéseket az oEE október 31-ig várja a fedezdfel@oee.hu email címre.
Az erdőismereti vetélkedő során a ﬁatalok megismerhetik a magyarországi erdőgazdálkodás, erdei természetvédelem és az erdészeti
munka legfontosabb elemeit és érdekességeit.
Mindehhez mit kell tennetek?
1. Alkossatok háromfős csapatot.
2. A csapat és a csapattagok neveivel, valamint rövid bemutatkozással és egy csapatfotóval jelentkezzetek 2016. október 31-ig a fedezdfel@oee.hu e-mail címen.
3. November első hetétől kezdve hat héten át oldjátok meg a hetente
e-mailben megkapott és a vetélkedő közösségi média-felületein (Facebook, Instagram) közzétett feladatokat.
4. 2016. december közepe és január vége között pedig az izgalmas
és nagy kreativitást igénylő terepi feladatok következnek.
5. Lépjetek be az erdőbe, ismerkedjetek meg közelebbről is természeti örökségetekkel.
A díjazott csapatok az alábbi nyereményekkel gazdagabban vághatnak neki a jövő évi természetjáró szezonnak:
1. helyezett csapat: fejenként 70 ezer forint értékű Mountex-utalvány
+ fejenként 1 db éves A mi erdőnk magazin-előﬁzetés
2. helyezett csapat: fejenként 50 ezer forint értékű Mountex-utalvány
+ fejenként 1 db éves A mi erdőnk magazin-előﬁzetés
3. helyezett csapat: fejenként 30 ezer forint értékű Mountex-utalvány
+ fejenként 1 db éves A mi erdőnk magazin-előﬁzetés
4-10. helyezett csapat: fejenként 1 db éves A mi erdőnk magazin-előﬁzetés
További információk: vetelkedo.oee.hu

Helyesbítés

Előző lapszámunk 3. oldalán az egyik képaláírásba hiba csúszott. A képen szereplők
helyesen: Kósz Zoltán, Köck Gábor, Kóbor Edit, Dombay Zsolt és Tóth Tamás. A hibáért olvasóinktól és az érintettektől elnézést kérünk!

Budapesten rendezték meg a táncos sportág első őszi utánpótlás versenyét és a Magyar Táncsport Szövetség hivatalos területi versenyét.
Városunkat a Pink Panthers TSE képviselte a megmérettetésen. A nyári
pihenés és alapozás után az egyesület edzői bizakodva tekintenek az
őszi szezonra. Az eredményeken látszik az első verseny izgalma, de
búslakodásra nincs ok, mivel szép eredményekkel tértek haza a táncosok.
A gyermek kis formáció kategóriában az új koreográﬁával és versenyruhával mutatkozó Ördögﬁókák (Lám Hanna, Tóth Nadin, Barkó Boglárka, Mészáros Mira, Klein Maya) csapata az előkelő második
helyezést érték el.
Az utolsó tavaszi versenyen a Serdülő B kategóriában győzedelmeskedő Horváth András – Batka Réka páros most ősszel szintet lépve a
kategória A besorolású párosai között mutatkozott be, és foglalta el a
dobogó második fokát.
Az egyesület nagy reménységeinek tartott Homán Gergely – Veres Aliz
gyermek korosztályú páros, erős mezőnyben és nehezített körülmények között az ötödik helyezést érték el, és erősítették meg pozíciójukat a területi ranglistán.
A táncosok edzői Halász Gergő és Falaki Szabolcs akrobatikus rock
and roll edzők.
A Pink Panthers-es gyermekek a szentendrei Barcsay Jenő Általános
Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium, a Szent
András Általános Iskola, az óbudai Kerék Általános Iskola és Gimnázium és a Nagy László Általános Iskola tanulói.
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HIRDETÉS
AdásvÉteL

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

áLLást kínáL

2017 tavaszán nyitó, 50 férőhelyes
(2 óvodai, 1 bölcsődei csoport)
magánóvodába keresünk
vállalkozó típusú, eredményorientált, modern gondolkodású,
gyakorlattal rendelkező vezetőt
hosszú távra.
Jelentkezéseket várjuk:
juhasz.rita@alfoldiingatlan.hu
címre.
Szentendrén, a Bükkös Hotel
keres szobaasszonyi munkára
októberi kezdéssel kizárólag
részmunkaidőben (10.00–
15.00) önmagára és munkájára igényes jelentkezőt.
Jelentkezni személyesen a
recepción, vagy e-mailban
fényképes önéletrajzzal lehetséges. Tel. 06-30-618-6230.

Szentendrén újonnan nyíló cukrászdánkba pultoslányt keresünk.
Tel. 06-30-940-2652

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

Visegrádon, a Gulyás csárdába
szakácsot keresünk. Tel. 06-20960-7833.

eGÉszsÉG

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

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

kIAdó LAkás

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

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

Szentendrén, Vasúti villasor fölött
a Harmat utcában felújított, 93 nm
hasznos alapterületű, déli tájolású,
panorámás, tetőtéri lakás kis kerttel és 41 nm-es pincével eladó 24,9
M forintért. Tel. 06-20-490-5919.

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

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

oktAtás

Kóczián Csaba Pro Renovandadíjas fazekas népi iparművész, a
népművészet ifjú mestere 2017
januárjától fazekasoktatást indít
Szentendrén, a Bükköspart 34.
alatt stúdiójában. Ha szeretnéd
ennek a gyönyörű szakmának
az alapjait lábhajtásos korongon
elsajátítani, akkor várlak.
Tel. 06-20-374-9605,
csabakoczian@gmail.com.

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

Angol-spanyol nyelvoktatás diplomás, sok éves külföldi munkatapasztalattal rendelkező tanártól
Szentendrén és vonzáskörzetében:
általános nyelvoktatás, nyelvvizsga-előkészítés, általános iskolások korrepetálása, társalgás. Tel.
06-20-943-1881.

Felsőfokú matematikából
(differenciál- és integrálszámítás,
mátrixok) 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

Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő legmagasabb áron készpénzért vásá-
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rol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat + 6-12 evőeszközöket,
aranyakat, szobrokat, borostyánokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06-1-789-1693,
06-30-382-7020.
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, 0620-365-1042.

szoLGáLtAtás

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, 06-30612-4733.

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. 06-30-3413423.

üdüLÉs

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

üzLet

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

Kiadó Szentendrén, a Bogdányi utcában, exkluzív belvárosi környezetben 25 nm-es iroda
(üzlethelyiség) szolgáltató cégeknek, tervezőirodának stb. mellékhelyiséggel és teakonyhával.
Bútorozva vagy bútorozatlanul. Ár:
50 000 Ft + rezsi. Tel. 06-20-2113777.

Szentendre belvárosában utcafronton lévő, 20 nm-es üzlethelyiség
kiadó. Tel 06-30-851-0526, 06-30268-3994.
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Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész

Kedd: 17:00 – 19:00
2000, Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178

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)

MATOLA SZERVIZ

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

HIRDETÉS
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

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

Jelentkezés: szakmai önéletrajzzal,
Marathon-Foods Kft.
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 6.
E-mail: ofﬁce@marathonfoods.hu

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

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

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

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

2000 Szentendre, Sztaravodai út 54.

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

A

ZRT.

munkatársakat keres az alábbi pozícióba:

Autóbusz-vezető

(Esztergom, Dorog, Piliscsaba, Pilisszántó, Pilisvörösvár, Pilisborosjenő,
üröm, Solymár, Pomáz, Szentendre, illetve Budapest III. és XIII. kerület)

A jelentkezési feltételek megtalálhatók:
http://www.volanbusz.hu\jobs.php

A munkavégzés helye:
északi Forgalmi üzem észak-budai Forgalmi Terület
Jelentkezési határidő: folyamatos.

További információ:
Jolsvai Csaba tel: +36-70/330-66-18.
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rendhagyó történelemórák szentendrén
KULTÚRA
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október végén-november elején kézzelfogható közelségbe kerül a magyar történelem több zivataros epizódja szentendrén. Az 1956-os események jubileumi évében szentendre a hagyományos városi ünnepségen túl tudományos konferenciával és a belvárosban kiállított art public
installációkkal emlékezik meg a forradalom és szabadságharc évfordulójáról. szintén ebben az időszakban látható városunkban az I. világháború egyik relikviája. A korábban a parlament előtt kikötött Lajta monitorhajó most szentendre régi hajóállomásán horgonyzott le.

A Lajta múzeumhajó fedélzetén

Művészeti reﬂexiók 1956-ra

Szentendre tematikus programsorozattal emlékezik az 1956 októberében történtekre. Szabadtéri installációk, fény- és hangeffektusok,
kortárs művészeti reﬂexiók idézik meg a Szentendrén hatvan évvel ezelőtt történteket. A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

A város meghívásos pályázatában hét public art művet láthatunk október 23-tól november 4-ig a belváros különböző pontjain, mindegyik
alkotás az adott helyen történt szentendrei eseményeknek állít emléket. A hét helyszínt vezetett sétákon ismerhetik meg rendhagyó történelemóraként az iskolások, ahol művészettörténészek, helytörténészek foglalják össze ’56 és a művek üzenetét.
A sétákra regisztrálni lehet a tourinform irodában:
tdm@szentendre.hu, (26) 317-965, (26) 317-966.

Fotók: Széles Nóra

A kiállított művek:
Városháza erkélye – Margit Szabolcs: Megtisztulás (fényfestés)
Városház tér – Csató Máté: Pecsét (lapunk címoldalán)
Posta előtti tér – Forgács Társaság: Együtt a szabadságért
Ferenczy Múzeum, Pajor-kúria – Vincze ottó: Halld meg a hangom!
Fő téri könyvesbolt – Nagy Barbara: Irtás (videoinstalláció)

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Zoltán Gőzös Közhasznú Alapítvány, valamint a Mahart PassNave Kft. összefogásának köszönhetően, október 13. és november 12. között diákcsoportoknak ingyenesen
látogatható a Lajta múzeumhajó. Az 1871-ben épült első világháborús
hadihajó a hét fennmaradt hajó egyike, így megtekintése rendkívüli élmény gyermeknek és felnőttnek egyaránt. Iskolások számára egyedülálló lehetőség a hadihajó és a hozzá kapcsolódó tablókiállítás megtekintése. A látogatási idő: november 12-ig, hétfőtől péntekig, 10-16
óráig. A hajó a Szentendrei régi MAHART hajóállomáson (Szentendre,
Czóbel sétány 6. (útvonal: 11-es út, Ady Endre út, Sziget utca, Czóbel
sétány 6.) kötött ki, várják az iskolák jelentkezését: a 06-1/270-10-40es telefonszámon (munkanapokon 09:00-17:00 óra között) vagy az
info@europahajo.hu e-mail címen.

Fő tér – Tóth Eszter: Vörös csillag

Fotók: Deim Balázs

A Lajta monitorhajót 1871. május 17-én bocsátották vízre Angyalföld és
Újpest határában, és 1876. december 8-án esett át a tűzkeresztségen,
amikor testvérhajójával együtt tűzpárbajt vívtak az akkor még török kézben lévő Belgrádi erőddel. A hajó több alkalommal került bevetésre az
első világháború időszakában: 46 évig, 1872. március 5-től 1918. április
10-ig LEITHA néven az osztrák-Magyar Monarchia dunai hadiﬂottájában
szolgált. Ebben a minőségében 1878-ban részt vett Bosznia elfoglalásában, majd az I. világháború Száva menti, belgrádi és Al-dunai harcaiban. 1918 áprilisában szerelték le. Az 1920-as évektől 1994-ig több mint
70 éven át a folyami kavicskotrásban elevátorhajóként látták hasznát.

Dunaparti Művelődési Ház – efZámbó István: Nyársra húzott könyvek

