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Turizmusfejlesztés
Szentendrén
„Soha ennyi pénzt, támoga-
tást nem kapott még 
Szentendre, hiszen a nyár
végén nyilvánosságra ho-
zott kormányhatározat alap-
ján közel 10 milliárd forint
értékű fejlesztés valósulhat
meg városunkban.”
3. oldal

Győztes a V-8!

A V-8 Uszoda a 2017-es
Év Fürdője választáson
megnyerte kategóriájának
fődíját, így a „Helyiek 
kedvenc fürdője” lett! 
Az uszoda ügyvezető
igazgatóját, Drégely 
Miklóst kérdeztük.
23. oldal

ÉS VIDÉKE

Art Capital 2017 – Otthon és otthontalanság
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Tűzoltóság 105 
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem): 
+36 26 500 017, +36 26 500 018  

rendőrség 107  +36 26 502 400 
BELVároS: Nagy Imre r. főtörzsőrmester, 
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e-mail: HorvathTamas@pest.police.hu
PANNóNIA: Gáti László r. törzszászlós 
e-mail: GatiL@pest.police.hu
IZBÉG: Antalicz Ferenc r. zászlós 
e-mail: AntaliczF@pest.police.hu
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polgárőrség
Alelnök: Tirpák László +36 30 230 6821
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fűtőmű hibabejelentés +36 26  816 646
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Tourinform Szentendre +36 26 317 966  

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

polgárőrség 
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
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Orvosi ügyelet  
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet: 
Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 09-13-ig gyermek-
orvos, 13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.

Gyógyszertári ügyelet    
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óráTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes:
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 1., 
T. 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár, Kanonok u. 4.
T. 310-868
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október. 15. Napvirág csepp Gyógyszertár
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október. 29. Vasvári Patika
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Tel.: +36 26 311-964
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Szentendre 
ÉS VIDÉKe

pályázat

bérbeadó ingatlanok

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé 
az önkormányzati tulajdonú Szentendre,
1846 hrsz-ú, természetben fő tér 2-5.
szám alatt található földszint 86,6 m2 és
pince 35,1 m2 alapterületű üzlethelyiség
bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályá-
zati kiírás tartalmaz, amely átvehető a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hiva-
tal Vagyongazdálkodási Irodáján,  a Vá-
rosi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve a
www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról
tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2017.
október 9. 10:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

pályázATI HATárIDŐ mÓDOSUláS

Szentendre Város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé 
az önkormányzati tulajdonú 
Szentendre, 2354 hrsz-ú, természetben
Dumtsa Jenő u. 9. szám alatt található
130,95 m2 alapterületű (67,65 m2 föld-
szinti és 63,3 m2 emeleti helyiségcso-
port) üzlethelyiség és a hozzá
kapcsolódó udvarrész bérbevételére.

Minden szük-
séges infor-
mációt a
pályázati ki-
írás tartalmaz,
amely átve-
hető a Szent-
endrei Közös
Önkormány-
zati Hivatal
Vagyongaz-
dálkodási Iro-
dáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán,
illetve a www.szentendre.hu/ingatlanpor-
tal-ról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2017.
október 9. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Önkormányzati bérlakás
Szentendre Város Önkormányzata pá-
lyázati felhívást tesz közzé az önkor-
mányzat tulajdonában álló  2000
Szentendre, Károly u. 10. III./11. sz.
alatt található 50 m2 alapterületű 
bérlakás, közérdekű célból történő 
bérbeadásáról.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába:
2017. október. 11:00 h kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

Közterület-felügyelő állás
A Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal pályázatot hirdet közterület-fel-
ügyelői feladatok ellátására határozat-
lan idejű közszolgálati jogviszonyba
A jelentkezéshez csatolni kell: 45/2012.
(III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai
önéletrajz; motivációs levél; iskolai vég-
zettségek és egyéb szakképesítések
másolata, nyilatkozat arról, hogy a be-
nyújtott pályázatot és személyes adatait
a pályázati eljárásban   résztvevők
megismerhetik
Ellátandó feladatok: a közterület-fel-
ügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok,
a helyi önkormányzati rendeletekben
meghatározott feladatok ellátása; a vá-
rosban működő térfigyelő kamerák ke-
zelése
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. szeptember 29.

További információ: Kállai Zsuzsa cso-
portvezető, 26/785-056
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„Soha ennyi pénzt, támogatást nem kapott
még Szentendre, hiszen a nyár végén nyilvá-
nosságra hozott kormányhatározat alapján
közel 10 milliárd forint értékű fejlesztés való-
sulhat meg városunkban” – mondta lapunk-
nak Verseghi-Nagy Miklós polgármester. A
város vezetője hangsúlyozta: a támogatás
megállapításánál fontos szerepe volt annak,
hogy az adott turisztika régión belül mely te-
lepülések rendelkeztek a fejlesztésekre vonat-
kozó víziókkal, tervekkel, koncepciókkal.

Kormányzati cél: a turizmus
erősítése
A magyar kormány kiemelt célkitűzése a nem-
zetközi turizmus fejlesztése a gazdaság 
élénkítése és új munkahelyek teremtése érde-
kében. E célok megvalósítására dolgozták ki
a 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó
stratégiai fejlesztési programot. Az országot
több régióra osztották turisztikai szempontok
alapján, s a fejlesztések tervezésével, koordi-
nálásával, megvalósításával a Magyar Turisz-
tikai Ügynökséget (MTÜ) bízták meg. A
Dunakanyar, mint kiemelt turisztikai régió,
69,81 milliárd forint támogatásra számíthat
ebben a következő szűk másfél, bő egy évti-
zedben. A térségben – köszönhetően a város-
vezetés meglévő fejlesztési elképzeléseinek
és jó érdekérvényesítő erejének – Szentendre
kapja a második legnagyobb összegű támo-
gatást Esztergom után, megelőzve más, a tér-
ségben szintén jelentős turisztikai forgalmat
bonyolító településeket. 

9,4 milliárd ft célzott támogatás
Az MTÜ szakemberei előzetesen felmérték az
igényeket, és a települések vezetőit bevonva
készítették el a szakmai koncepciót a kor-
mányzati cél megvalósítására. 
„A turisztikai ügynökség szakemberei minde-
nekelőtt az országos célokat tartják szem
előtt a tervezésnél, de ennek folyamatába be-
vonták a városvezetést, és mi úgy alakítottuk
a koncepciót, hogy ne csak a turizmus szem-
pontjából, de az itt élők számára is fontos 
beruházások valósuljanak meg. A HÉV-végál-
lomás újjáépítése, a parkolóhelyek bővítése
vagy a belvárosi romos épületek felújítása
szinte valamennyi utcafórumon felmerült ké-
résként. 
Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez a
közel tízmilliárd forint célzott támogatás, ami
azt jelenti, hogy konkrét, pontosan meghatá-
rozott célokra kapjuk, egy nagy, országos fej-
lesztés részeként” – mondta a polgármester.
„A MTÜ küldötteit mi vezettük végig a váro-
son, bemutatva nekik azokat a fejlesztésre 
érdemes elemeket, amelyekről konkrét elkép-
zeléseink, esetenként előkészített projektjeink
voltak. Ilyen a HÉV-megálló környéke, a Duna-
korzó, a Templomdomb megújítása. Ahhoz,

hogy őket meg tudjuk győzni arról, hogy egy-
egy projekt támogatásra érdemes, szükség
volt arra, hogy előzetesen legyen egy víziónk
arról, hol kezdenénk a fejlesztést, ha lenne rá
lehetőségünk” – hangsúlyozta Verseghi-Nagy
Miklós.

A konkrét projektek
A kormányhatározat értelmében városunkban
három nagy projekt valósulhat meg, ezen kívül
3,3 milliárd forintot lehet fordítani különféle
városképi turisztikai fejlesztésre, illetve 200
millió Ft támogatást kap attrakciófejlesztésre
a Skanzen.
A nagy projektek: Bubi közbringa-rendszer bő-
vítése: 1 milliárd Ft, Fő téri Képtár felújítása 
(a tetőtérben közösségi tér kialakításával): 
2,6 milliárd Ft, Dunakorzó felújítása: 2,6 milli-
árd Ft.
A nagy projektek mellett a városképi turisztikai
fejlesztések között is számos, a helyieknek fon-
tos elem van, mint a HÉV-állomás fejlesztése
(épületfelújítással), a belvárosi nagyparkoló bő-
vítése, a Városkapu (HÉV-állomás melletti) 
parkolófejlesztés, a Templomdomb felújítása
(vízelvezetés, aljzat-egyenesítés) vagy a Város-
háza homlokzatának felújítása és más épület-
felújítások.

megvalósítási ütemezés
E nagy ívű fejlesztési program a 2017-től
2030-ig terjedő időszakra vonatkozik. A beru-
házások sorrendjéről egyelőre nincs döntés. 
„A gyakorlati megvalósítás ütemezését te-
kintve a régiók is versenyeznek egymással, és
az egyes régiókon belül a különböző projektek
is. Vagyis nem dőlhetünk hátra azzal, hogy óri-
ási támogatást nyertünk, dolgoznunk kell
azon, hogy mielőbb megkezdődhessen a kivi-
telezés. Az első fejlesztések kedvező esetben
2018-2019 körül valósulhatnak meg, ennek ér-
dekében szeretnénk rövid időn belül elkészít-
tetni a terveket, lefolytatni az engedélyeztetési
eljárásokat, hogy rajtunk ne múljon a munkák
elkezdése” – tette hozzá a polgármester.

Városi cél: közösségépítés
Eddig példátlan lehetőség előtt áll Szentendre,
hiszen – ahogy Verseghi-Nagy Miklós fogal-
mazott –soha nem kapott még ilyen mértékű
támogatást városunk. Az utóbbi években több
nagy fejlesztés is történt, összehasonlításul
ezek kivitelezési költségei: a több részből álló
belváros-rehabilitáció 900 millió (+ önrész), a
rendelőintézet felújítása 750 millió (+ önrész),
a mobilgát 1,3 milliárd forintból valósult meg.
„Ez egy volumenváltás, amit azonban nem ön-
magában, hanem a korábban közösen megha-
tározott koordinátarendszerben értelmezünk.
A városvezetés egyik kiemelt célja a közösség-
építés, hogy a helyi lakosok és a városunkba
látogató turisták jól érezzék magukat. Ezt

szolgálja az elmúlt évek kulturális-művészeti
megpezsdülése is, mellyel feltettük az ország
modern kulturális térképére a várost. Egyér-
telmű siker a Teátrum idei évadja, a szerb
búcsú soha ennyi érdeklődőt még nem von-
zott, pozitív visszhangra talált az augusztus
20-i nemzeti ünnep újszerű megrendezése, és
most nagyszerűen sikerült a több napos, szin-
tén sok látogatót vonzó Szentendre éjjel-nap-
pal nyitva fesztivál. A napokban indítottuk
útjára az ArtCapital rendezvény sorozatot,
amely a képzőművészet kiemelkedő hazai
eseménye. Biztos vagyok abban, hogy az előt-
tünk álló fejlesztéseknek köszönhetően mind
a hétköznapok, mind a következő évek kultu-
rális, művészeti eseményei új fényt kapnak, a
kiváló programok még szebb környezetben
tudnak majd megvalósulni” – zárta a beszél-
getést Verseghi-Nagy Miklós.

mérföldkő Szentendre számára az országos
turisztikai fejlesztési program
mérföldkő lehet Szentendre történetében a kormány 2017-2030-ig tartó turizmusfejlesztési programja, amelynek keretében tízmilliárdos fej-
lesztési forráshoz jut a város. Az alap azoknak a településeknek jelent jelentős lehetőséget, amelyek meglévő fejlesztési tervekkel, koncep-
ciókkal rendelkeznek a turisztikai régiókon belül.

Meghívó
A szentendrei Gondozási Központ 
2017. október 4-én 10.00 órától 

Idősek világnapja rendezvényt tart.
A jeles ünnep alkalmából fellépnek 

az izbégi óvodások.
Köszöntőt mond Petricskó Zoltán

alpolgármester.
Ezen a napon  az idősek 

képeslapgyűjteményeiből kiállítás-sorozatot indítunk,
melynek első részében 

Szentendre és a Dunakanyarról készült képeslapok 
kerülnek kiállításra.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Helyszín:

Gondozási Központ Szentendre
Szentendre, Sztaravodai út 2.

Tel.:06/26-311-964
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Iskolakezdés
Szentendrén
Agy Tanoda, Kovácsné 
Szomolányi erika igazgató
Az idén 25 éves Agy Tanoda Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű általános Iskola, szinte a meg-
engedett maximális létszámmal, 120 tanuló-
val kezdte meg a 2017/18-as tanévet. A
magas létszám miatt egy fővel bővült tantes-
tületünk. 
A nyár során jelentősen megújult iskolánk. Ki-
cseréltettük az összes nyílászárót, a régi ne-
oncsöves világítást LED lámpákra váltottuk.
Majdnem minden terembe új bútorok kerültek,
az elsősök új gerincvédő széket, öltözőszek-
rényt kaptak. Az idei tanévben nagy hangsúlyt
szeretnénk fektetni a digitális oktatás fejlesz-
tésére, ezért 22 db Apple tabletet és 22 db
Apple laptopot vásároltunk. Megújult a nyáron
a honlapunk is: www.agytanoda.hu

Izbégi általános Iskola, 
Stomp Éva igazgató
Iskolánkban 24 osztályban 569 tanuló  kezdte
meg tanulmányait, az induló három első osz-
tályunk létszáma 78 fő. Az előző évekhez ké-
pest 18 fővel emelkedett iskolai létszámunk.
A tantestületünk 1/5 része cserélődött a nyár
folyamán.
Két épületünket és a tornacsarnok öltözőjét az
önkormányzat pályázati támogatás segítségé-
vel felújította. Nyílászárók cseréje, illetve az
épületek szigetelése zajlott. A Váci Tankerületi
Központ támogatásával a „B” épületünk kerí-
tése, az udvar térburkolása és az „A” és „B”
épület közötti lépcsők újultak meg.

móricz zsigmond Gimnázium,
Kerezsi Csaba igazgató
A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium-
ban a 2017. év nyara sem telt tétlenül. Bár
meggyőződésünk, hogy egy iskolát az ott ta-
nító pedagógusok és az ott tanuló gyerekek
szellemisége határoz meg elsősorban, az is
igaz, hogy törekedni kell a fizikai környezet
esztétikus és funkcionális fenntartására.
Ennek érdekében az egyik épületszintünkön
tantermek felújítása történt meg (padlóburko-
lat, belső nyílászárók cseréje), több száz 
négyzetméteren festettünk, és az egyik épü-
letszárnyunkban egy új, modern tanári szoba
épült meg. Iskolabútorokat tudtunk cserélni,
külső nyílászárókat festettünk. Végre már
nincs olyan tantermünk, ahol régi, elavult ne-
onok fényében tanulhatnának a tanulóink.
Több mint 300 világítótest cseréje történt
meg. Az iskolaudvaron is tudtunk újítani (ud-
vari padok és kültéri szemetesek cseréjével).
Sajnos a jelenleg is balesetveszélyes főbejá-
rati lépcső felújítása még nem készült el,
ennek javítása tanítási időre csúszik. A fizikai
környezet szépítését szellemi innovációnk
tölti meg tartalommal: szeptember elsejével
136 kilencedikes diákunk kezdi meg tanulmá-
nyait gimnáziumunkban, köztük TanDem 
osztályunk, ahol a pedagógiai–módszertani
innovációé a főszerep.

Szent András általános Iskola,
pabeschitzné péter Kamilla
igazgatóhelyettes
Az idei tanévet is két első osztállyal indítottuk,
összesen 56 kisdiák kezdte meg nálunk tanul-
mányait. A felsőbb évfolyamokon a hatodik
osztályok utáni továbbtanulók számának
megfelelően állt módunkban új diákokat fo-
gadni. A tanári karban három új kollégát kö-
szönthettünk. általuk egy kisebb státusz-
bővülés állt be, így kicsit a pedagógusok túl-
terheltségén tudtunk enyhíteni, illetve na-
gyobb óraszámban foglalkozhatnak fejlesztő-
pedagógusaink egyéni vagy kiscsoportos óra-
keretben gyerekekkel. 
Mint minden nyáron, idén is a szakemberek
vették birtokukba az iskolát, így folytathattuk
a szociális helyiségek, mosdók felújítását,
megtörténtek a tisztasági festések. A nagy
tornateremben világításfelújításra került sor.
Az utcai front sérült homlokzat javítására, az
udvari padok és játszóvár átvizsgálására, fes-
tésére is volt lehetőségünk. Kialakítottunk egy
külön hittantermet a kápolnánk előterében.
Ennek berendezésére is sor került, valamint
más tanterembe is új padok, székek kerültek,
elősegítve a csoportos foglalkozások lehető-
ségét. Újabb három interaktív táblával bővült
a készletünk. És most már elmondhatjuk,
hogy minden tanterem számítógéppel, projek-
torral van felszerelve. Ezzel párhuzamosan
történt meg az internethálózat korszerűsítése
is, így idéntől átálltunk az elektronikus napló
használatára. remélve, hogy ezzel megköny-
nyítjük a tanárok és a szülők közötti informá-
cióáramlást. Kibővült iskolánk kamerás
biztonsági rendszere is, valamint megújult az
iskolacsengő működtetése. Ebédlőnkben 
sikerült idén is új étkészlettel frissíteni az esz-
közöket.
Mivel iskolánk idén 25 éves, ezért nem csak
az infrastrukturális és oktatási fejlesztést tar-
tottuk fontosnak, hanem a lelki megújulást is.
Ezért az idei tanévet tantestületünk egy zarán-
doklattal kezdte meg. Lelkileg megerősödve
érkeztünk meg, és így kipihenten, lelkileg
megújulva, feltöltődve kezdtük meg a neve-
lést, oktatást. Mindez a sok szép változás,
megújulás a szülők és a fenntartónk támoga-
tásával közösen valósulhatott meg. Nagyon
hálásak vagyunk nekik. Bízom benne, hogy
mind a nevelés-oktatás, mint a hitbeli fejlődés
terén egy tartalmas, szép és eseményekben,
sikerekben gazdag új tanév előtt állunk!

II. rákóczi ferenc általános 
Iskola és Gimnázium, 
molnárné reskovits zsuzsanna
igazgató
A 2017-2018-as tanévben 52 kis elsős kezdte
meg általános iskolai tanulmányait, akiket az
ünnepélyes tanévnyitón polgármester úr is kö-
szöntött. Gimnáziumunkba 59 kilencedikes ta-
nuló érkezett, ők augusztus végén két napos
gólyatáborban kezdték az ismerkedést egy-
mással. Nevelőtestületünkbe két új kolléga ér-
kezett, így szakos ellátottságunk teljes.
A nyáron sok munka zajlott az iskolában: az
önkormányzat KEHoP pályázat keretében az
új épület energetikai korszerűsítését valósí-

totta meg. Ennek keretében ez az épület-
szárny új nyílászárókat kapott, hőszigetelést
helyeztek el a falakon és a színvakolat is meg-
újult. Ez közel három hónapos munka volt.
Közben a Váci Tankerületi Központ finanszíro-
zásában teljes felújításra került az iskola 
hőközpontja is, így a fűtésrendszer korszerű-
sítésének első nagy lépése megtörtént. Ezen
kívül a minden évben szokásos festési mun-
kálatok mellett két helyiségben parkettacsi-
szolás és lakkozás zajlott, valamint egy
folyosón hidegburkolatra cseréltük a kopott 
linóleumot. A több helyszínen zajló munkála-
tok ellenére szeptember 1-jén minden tante-
remben tisztaság fogadta a diákokat. 

Vujicsics Tihamér zeneiskola,
zakar Katalin igazgató
A Vujicsics Tihamér Zeneiskolában a 2017/18-
as tanévben is nagy lendülettel láttunk neki a
munkának. Több jelentős változás is van isko-
lánk életében, szinte csak pozitívak. 
Az év elején benyújtott átszervezési kérelme-
inket elfogadták, megnövelték a maximálisan
felvehető tanulói létszámot, így jelentősen
csökkent a visszautasított gyerekek száma.
Ebben a tanévben a tanulók száma teljes isko-
lai szinten meghaladja a 900-at. 
Új szakkal is gazdagabbak lettünk, Kontra
Leila tanárnő vezetésével elindult a magáné-
nek szak. 
Hivatalossá vált a Dunakorzó 18. II. emelet,
mint a zeneiskola új feladatellátási helye. Saj-
nos azonban továbbra sem sikerült felújíta-
nunk ezeket a tantermeket, mivel csak
gipszkartonfalak választják el őket egymástól,
az áthallás óriási. A szigetelés költségei egye-
lőre nem állnak rendelkezésre, de keressük a
lehetőségeket. Szeretettel várjuk azokat a fel-
ajánlásokat, cégektől, magánemberektől, akik
ebben a segítségünkre tudnak lenni.
Zsámbéki telephelyünk végre megkapta 
tagintézményi státuszát és egy új tagintéz-
mény-vezetőt Mihály Katalin gitárművész 
személyében.
Ugyan még tartanak a munkálatok, de hama-
rosan megújul zeneiskolánk oltai-terme. 
A terem parkettacseréjén kívül a nyílászárók
javítófestése is megtörténik, illetve a terem 
falainak festése, így hamarosan méltó körül-
mények között fogadhatjuk a gyerekeket, ven-
dégeket. Nagytermünk falain pedig októbertől
Deim Balázs munkáit csodálhatjuk majd. 

református Gimnázium, 
földi János igazgató
A nagykorúság éve után a 19. tanév kezdődött
meg a Szentendrei református Gimnázium-
ban. Szép eredményekkel sikerült az előző
tanévet lezárni. Két diákunk oKTV döntős volt.
Hegyesi Eszter 11.b osztályos tanuló földrajz-
ból 7. helyezést és Bokor Anna 11.a osztályos
tanuló latinból 14. helyezést ért el. Felkészítő
tanáruk Gaálné Gerencsér Hajnalka és dr.
Török Márta tanárnők voltak. Nagy büszkeség
számunkra, hogy iskolánk a Nemzeti Tehetség
Program Minősített Tehetséggondozó Műhe-
lyek (MTM) kialakítását célzó pályázati eljárá-
sában sikeresen szerepelt, így ettől a tanévtől
öt évre elnyerte ezt a címet. 
A Pest megyei régióban 33 iskola pályázott,
amelyek közül 8 került kiválasztásra, országo-
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san összesen 32 iskola nyerhette el ezt a
címet. Ennek köszönhetően már a tavalyi
tanév végén tanáraink ingyenes tehetségse-
gítő továbbképzésen, diákjaink workshopon
vehetnek részt, és az iskola további tanítást
segítő tárgyi eszközökkel bővülhetett. Soli
Deo gloria.
2017-ben a reformáció 500. évfordulóját ün-
nepeljük. Tanáraink meghirdettek egy kistér-
ségi versenyt, „Hitkeresők és hitújítók…”
címmel, a Dunakanyar valamennyi általános
és középiskolájának, illetve a Szentendrei re-
formátus Gimnázium Kárpát-medencei test-
vérintézményeinek. A többfordulós verseny-
sorozat két tanéven átívelve 2017 márciusá-
ban kezdődött és 2017. október 14-én ér véget
egy helyi döntővel.
Az iskola épületében a nyáron megújult a han-
gosítási rendszer, így ettől a tanévtől már dal-
lamcsengő jelzi a ki- és becsöngetést.
A 2017-2018-as tanévet most is egy tanári lé-
leknyitogató nap előzte meg, ahol tanévünk
vezérigéje volt a központi téma: „Szeresd az
Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lel-
kedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy
parancsolat. A második hasonló ehhez: Sze-
resd felebarátodat, mint magadat.” (Máté
22:37-39) Ezt követően egy háromnapos to-
vábbképzésen vett részt az egész tanári kar,
ahol a kiemelkedően sikeres pedagógusok
szokásairól tanulhattak.
A gimnáziumban nyolc évfolyamos képzés fo-
lyik. Korábbi hagyományainknak megfelelően
több tantárgyat csoportbontásban oktatunk.
Ilyen a matematika, az idegen nyelvek, az in-
formatika és a hittan. A tanévben most is két
új ötödik osztályt indítottunk, összesen 58 ta-
nulóval. Akik a jövő tanévtől szeretnének isko-
lánkhoz csatlakozni és jelenleg az általános
iskola negyedik osztályába járnak, azoknak
Nyitott kapukat szervezünk két alkalommal,
november 18-án és december 2-án 8 órától.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Legyen
Istentől áldott ez a tanév is.

Templomdombi általános 
Iskola, Tenkesné Halász enikő
rita igazgató
A Templomdombi általános Iskola nevelőtes-
tülete felkészülten várta a 236 iskolást szep-
tember elsején. Az iskola összlétszáma nem
változott, a gimnáziumba távozó gyerekek
helyére sok új jelentkező volt. Két új tanító
néni, új iskolatitkár és új pszichológus kezdte
meg nálunk a munkáját. A nyáron főleg a 
parketta felújítására helyeztük a hangsúlyt,
nagyobb felújítás most nem volt. Idén a kör-
nyezeti nevelési programunkat szeretnénk el-
mélyíteni, gazdagítani, és e köré szervezzük
mind az iskolai életet, mind az iskolán kívüli
programokat.

barcsay Jenő általános Iskola,
bilonka Judit igazgató
A Barcsay iskolában kisebb-nagyobb felújítá-
sok történtek a nyár folyamán: megújult a
színházterem parkettája, négy tanterem új
padlóburkolatot kapott, a tornaterem került ki-
festésre, illetve ott a világítótestek új borítást
kaptak, a mellékhelyiségek tisztasági festé-
sén túl majd’ minden tantermet kifestettünk a
karbantartónk, illetve lelkes szülők segítségé-
vel. Az iskola alapítványának támogatásával
egy teremben kicseréltük a régi rossz asztalok
fedőlapját, így szinte új osztálytermi bútorokat
nyertünk, legalábbis látványra. Az ígéretek
szerint szeptember végéig három osztályte-
remre való új tanulói asztalokat és székeket
kapunk.
Ebben a tanévben módosult az iskola alapító
okirata, mert egy tagintézménnyel bővültünk
Csobánkán. 
128 elsős kezdte meg  a tanévet 5 osztályban
a Barcsayban, Csobánkán pedig egy elsős
osztály 22 tanulóval. Összesen 38 (39) osz-
tályunk van, az iskola tanulói létszáma így már
1000  körül mozog, és állandóan változik.

A tanári kar összetételében is jelentős válto-
zások történtek nyugdíjazás miatt, illetve több
kolléga másik intézménybe távozott. Új ma-
gyar-, történelem-, testnevelés- és kémiasza-
kos tanáraink, illetve napközis nevelőink
vannak, bízunk benn, hogy ezen „vérfrissítés-
nek” csak jótékony hatásai lesznek. Matema-
tika- és fizikaszakos tanári pályázatunkra
sajnos nem érkezett jelentkező, de még nyitva
a jelentkezési határidő.

ferences Gimnázium, 
bécser róbert igazgató
Nálunk az évkezdés elég sok változást hozott.
Új igazgató, tíz új kolléga, kb. negyvennel több
gyermek. (átléptük a bűvös 500-as határt.)
ráadásul építkezünk nagy erővel: új iskolai
szárny és rendház épül. A régit pont iskolakez-
désre bontották el sok porral, lármával. A
szemben lévő telken pedig, a református gim-
názium szomszédságában, tavasztól sport-
csarnok épül.

Cházár András eGymI bárczi
Gusztáv Tagintézménye, 
Kádárné monori Éva igazgató
Intézményünk a 2017-2018-as tanévtől új te-
lephellyel bővült, melynek helyszíne a Kálvária
út 16-ban, a Móricz Zsigmond Gimnázium
mellett található. A valamikori gondnoki lakás-
ban létrejött családias kis intézményben olyan
gyerekek kezdték meg első évfolyamon a tan-
évet, akiknek intenzív fejlesztésre, egyéni bá-
násmódra, módszerekre van szükségük, mivel
autizmusuk miatt nehezen tudnának nagy lét-
számú osztályokban tanulni. Képzésükről két
kiváló pedagógus és egy gyógypedagógiai
asszisztens gondoskodik, és a szomszédos
gimnázium ebédlőjét és kis tornatermét is
használhatják a gyerekek.

Új telephellyel bővült 
a bárczi iskola
Új telephellyel bővült az idei tanévtől a Cházár András eGymI bárczi
Gusztáv Tagintézménye. A Kálvária úti létesítményben szeptember-
ben kezdő kisiskolásokat a Városházán tanévkezdő ajándékcsomag-
gal köszöntötték.

Nagy öröm érte az elsős Bárczis gyerekeket a tanévkezdés kapcsán,
amikor Szentendre polgármestere a Városháza nagytermében fogadta
őket, hogy – jókívánságokkal kísérve – átadja nekik a tanévkezdő aján-
dékcsomagot. (Kapcsolódó írásunk a 7. oldalon)
A Cházár András EGyMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye a 2017-2018-
as tanévtől új telephellyel bővült, melynek helyszíne a Kálvária út 16-
ban, a Móricz Zsigmond Gimnázium mellett található. A valamikori
gondnoki lakásban létrejött családias kis intézményben olyan gyerekek
kezdték meg első évfolyamon a tanévet, akiknek intenzív fejlesztésre,
egyéni bánásmódra, módszerekre van szükségük, mivel autizmusuk
miatt nehezen tudnának nagy létszámú osztályokban tanulni.
A Bárczi iskola vezetője a szülők kezdeményezését felkarolva képvi-

selte az ügyet. Összefogásukat támogatta a Váci Tankerületi Központ
vezetője, Verebélyi ákos. A tankerület által szépen felújított kis iskola
szeptemberre beköltözhetővé vált, a gyerekek  megkezdhették a tanu-
lást két kiváló pedagógus és egy gyógypedagógiai asszisztens segít-
ségével. A szomszédos gimnázium vezetője is jó szomszédnak
bizonyult, hiszen a gyerekek a gimnázium ebédlőjét és kis tornatermét
is használhatják.
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lépésről lépésre újul
meg a füzespark
Szeptember 11-én kis ünnepség keretében adták át a felújított füzes-
parki játszóteret a lakótelepieknek. 

Zakar ágnes önkormányzati képviselő az átadón elmondta, hogy na-
gyon örül a lakótelep lépésről lépésre történő megújulásának, a képvi-
selősége ideje alatt történt fejlesztéseknek. 2016-ban az
önkormányzat közösségi tervezés során vonta be a füzesparkiakat a
lakótelep jövőtervezésébe. A szakemberek és a lakók által közösen el-
készített terveket a képviselő-testület 2016 októberében fogadta el.
Ennek megvalósításaként a Füzesparkot lakó- és pihenőövezetté nyil-
vánították; a Füzespark utca – Füzes köz és Nyár utca között két sza-
kaszon kicserélték a csapadékcsatornát; felújították a gyalogjárdát és

teljes szélességében az útburkolatot; megépült a Füzespark utca 4.
szakasza; kulccsal zárható szelektív hulladékgyűjtő szigeteket építet-
tek; közlekedési tükröt helyeztek ki a Sas utcai patikánál, most pedig
átadták a megújult játszóteret. Hátravan még az ernyő alatti homokozó
felújítása, illetve a lakosoknak közösen kell eldönteniük, hogy a kutyá-
kat beengedik-e a játszótér területére. A képviselő végül köszöntet
mondott a beruházásban részt vevőknek, elsősorban a beruházáshoz
forrást biztosító önkormányzatnak és a kivitelezést végző Játszópark
Kft.-nek.
Verseghi-Nagy Miklós elmondta, hogy a játszótér átadása kapcsán két
dolognak örül: egyrészt érvényesült a közösségi tervezés mint irányelv,
másrészt pedig annak, hogy a gyerekek jókedvűen, balesetmentes kö-
rülmények között tudnak játszani a megújult játszótéren.
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megújult az evangélikus
óvoda előtti terület
1+1 pályázati konstrukcióban, a Szentendrei evangélikus zenei Óvoda
és a szentendrei önkormányzat összefogásával újult meg az óvoda
előtti járdasziget és parkoló. Az ünnepélyes átadást az óvodások is
nagy figyelemmel kísérték, és örömmel, lelkesedéssel töltötte el őket,
hogy szerepelhetnek az újságban.

Dr. Török Balázs városfejlesztésért felelős alpolgármester köszöntő be-
szédében a városunkban két éve elkezdett ún. mini beruházásokról be-
szélt. Mint mondta, a városvezetés úgy gondolta, hogy a nagyobb
beruházások mellett fontosak a mindennapi életet megkönnyítő ki-
sebb, pár százezer forintos fejlesztések is, mellyel szépül a környeze-
tünk. Hozzátette: reméli, hogy a szülők jól tudják majd használni a most
kialakított kis teret.
Horváth-Hegyi olivér evangélikus lelkész, az óvodát fenntartó Evangé-
likus Egyházközség nevében mondott köszönő szavakat. Mint mondta,
a megújult járda és parkoló fontos találkozási helye a szülőknek, itt tud-
ják megbeszélni az ügyes-bajos dolgaikat, és tudják elmondani egy-
másnak, hogy milyen jó idejárni. Hál’ Istennek sok jó visszajelzés
érkezik a szülőktől, aminek azért örülnek, mert az óvodára úgy tekin-
tenek, mint Isten hajlékára. A gyerekek szeretnek olyan helyen lenni,
ahol biztonságban vannak, és odafigyelnek rájuk. Hozzátette, hogy arra
törekednek, hogy e rövid, de fontos találkozások alkalmával az elége-
dettség, a megértés, a lojalitás szavai hangozzanak el a szülőktől, a
szívből jövő imádság és hálaadás szavai, s e megújult kis tér a várossal
való együttműködés emlékezetes helyszíne legyen.

Nyílt nap a Gondozási Központban
Nyílt napot tart a Gondozási Központ szeptember 27-én, szerdán,
melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Gondozási Központ Nyílt
napjára, melyet 2017. szeptember 27-én, 10.00-14.00 óra között
tartunk. Ezen a napon bárki betekinthet intézményünk munkájába
és tájékozódhat a szociális ellátásainkról.
10.00 órától zenés-táncos mulatság lesz, fellép Stiegler Zsuzsa
és a Ko-MA-Ko Együttes
Helyszín: Gondozási Központ Szentendre
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2. (a 11-es főút mellett, akadály-
mentes bejárat a Zúzmara utca felől)
Érdeklődni lehet: Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető vagy
Lovas Judit klubvezetőnél a 06/26-311-964 telefonszámon.
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Szeptember 1-jén 354 első osztályos kisgye-
rek lépte át először az iskola küszöbét 
Szentendrén, és mindenki egy színes aján-
dékkal gazdagodott, melyet a város vezetése
adott át.

Hat általános iskola (Agy Tanoda, Barcsay
Jenő általános Iskola, Izbégi általános Iskola,
II. rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimná-
zium, Szent András általános Iskola, Temp-
lomdombi általános Iskola) összesen 354 ifjú
diákja kezdte meg a tanévet szeptember 1-jén,
pénteken.
A város vezetése idén először kedveskedett
különleges, színes ajándékcsomaggal az első-
söknek, amelyet az évnyitón személyesen
adtak át a kicsiknek. Verseghi-Nagy Miklós
polgármester a II. rákóczi Ferenc általános Is-
kola és Gimnázium ünnepélyes évkezdésén
köszöntötte először a gyereket, pedagóguso-
kat és szülőket. „Mi is nagyon vártuk ezt az év-
nyitót, hiszen nemcsak a tanítás indul ma,
hanem a KEHoP pályázatnak köszönhetően
egy nagyon szépen felújított új épületet is át-
adhatunk” – kezdte beszédét. „Összesen 185
millió forintos beruházásból újult meg a rá-
kóczi és az Izbégi iskola, valamint a gyermek-
rendelő, így ma kettős ünnep van: új
épületekben kezdhetik az évet az elsősök.” A
köszöntő után átadta az évkezdő ajándékot a
gyerekeknek: egy színes tornazsákot, amely-
ben a kis felfedezőknek szóló Hurrá Szent-
endre! című könyv található, hozzá illő

leckefüzettel és órarenddel, a Ferenczy Múze-
umi Centrum, a Pest Megyei Könyvtár és a
Party Medve könyvesbolt kiadványai, prog-
ramajánlói és egy emléklap a polgármestertől,
melynek grafikáját Krizbai Gergely (Krizbo) ké-
szítette.  Verseghi-Nagy Miklós ezután a Bar-
csay Jenő általános Iskolába látogatott, ahol
a legnagyobb számban, 124-en kezdték a tan-
évet. A kicsiket a harmadik osztályosok
vidám, zenés műsora fogadta, éreztetve velük,
hogy új otthonukban gondoskodó szeretet
várja őket. Az évnyitó után mindannyian átlép-
tek a „Tudás Kapuján”, és így felvértezve in-
dultak neki a sok újdonságot, felfedeznivalót
tartogató évnek.
A szintén most megújult Izbégi Iskolában
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester üd-
vözölte a legkisebbeket és adta át a város
meglepetéseit, a Szent András Iskolában
pedig Solymosi Heléna, az Önkormányzati
Kommunikációs Központ vezetője lepte meg
az első osztályosokat.
Sok-sok megilletődött kisgyermeknek csalt
mosolyt az arcára a szép napsütéses napon a
hagyományos-megújult évkezdet.
Szeretettel köszöntjük a Szentendrén iskolát
kezdő kislányokat és kisfiúkat az emléklapra
írt szavakkal: „Első osztályba lépés alkalmá-
ból kívánom, hogy jó kedvvel járj iskolába, sok
hasznos dolgot tanulj, és a tanév végén is
ugyanúgy mosolyogj, mint szeptember 1-jén!”
– Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre város
polgármestere.

Ajándék minden elsősnek lokálpatrióta program
Szentendrén
A városvezetés új kezdeményezésének
lényege a lokálpatriotizmus erősítése a
helyiekben: a szentendrén több generáció
óta élő családoktól a frissen ideköltöző-
kig. A város lakói minden jelentős élet-
szakaszban szentendrei motívumokkal
díszített üdvözlőlapot, ajándékot kapnak
a várostól. Ilyen ünnepi alkalmak a szüle-
tés, az iskolakezdés, az érettségi, a há-
zasság, a születésnap.  

Születés
Városmotívumos-gólyás emléklapot kap-
nak a szentendrei kisbabák, illetve a bol-
dog szülők. Szentendre címerállatával,
bárányos motívummal díszített hálózsá-
kot, a jövő év közepétől pedig különleges
babanaplót kapnak a családok. Az ajándé-
kokat a városi védőnők viszik házhoz.

Iskolakezdés
Az általános iskolát kezdő szentendrei
gyerekek városlogóval díszített, kincsekkel
teli tornazsákot kapnak, melyre ráírhatják
nevüket. Az emléklapokhoz a tornazsákba
leckefüzet és órarend, valamint a TDM 
kiadásában napvilágot látott Hurrá, Szent-
endre! helytörténeti mesekönyv is kerül. A
PMK Mi a Szösz? Kicsi Szösz című kiad-
ványai is szerepelnek az ajándékok között.
A csomagban programajánló katalóguso-
kat is kapnak a diákok az FMC családi ese-
ményeiről, a Parti Medve könyvesbolt
programjairól. 

Érettségi
Elsőként az idei érettségizők vehették át 
bizonyítványuk mellett Krizbai Gergely
Krizbo grafikáit Verseghi-Nagy Miklós pol-
gármester és Gyürk Dorottya kulturális al-
polgármestertől. Az emléklapon a város
sziluettje fölé emelkedő hőlégballon rajza
szimbolizálja az elszakadást az alma ma-
tertől, a kilépést a nagybetűs életbe. A
szentendrén érettségizettek egy városi lo-
góval ellátott pendrive-ot, illetve  páros be-
lépőket is kaptak a P'Art Moziba, a Teátrum
előadásaira, a V8 uszodába és a Ferenczy
Múzeumi Centrumba. 

Házasság
A szentendrei párok esküvőjük emlékére
üdvözlőlapot és különleges borospoharat,
mécsesbúrát kapnak. A városi logóval,
szerelmes madarakkal díszített ajándékot
Lehoczky Krisztina képzőművész tervei
alapján készítik. Az ajándékokat az ifjú
párok a Városházán kapják meg.

Születésnap
A városvezetés az itt élők születésnapjáról
sem feledkezik meg, üdvözlőlapokat pos-
táznak a szülinaposok címére.
(E két utóbbi figyelmesség-sorozat is ha-
marosan elindul.)
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boldog iskola
A fenti cím nem paradoxon, hanem a móricz zsigmond Gimnázium
egyik sikeres programjának a neve. 

Már benne járunk a szeptemberben, a szünidő emlékké fakul, a napok
nagyobbik felét az iskolába járás, a tanulás teszi ki. A gyerekek és a szü-
leik is tisztában vannak a tanulás fontosságával, de egyáltalán nem
mindegy számukra, milyen közegben kell eleget tenniük a követelmé-
nyeknek. Minden diák számára az egyik legfontosabb kérdés: szeret-
nek-e, elfogadnak-e engem az iskolában, az osztályban? Ebben segít a
Boldog iskola program. 
A programot 2014-ben hirdették meg az ELTE Pszichológiai Laboratóri-
umának közreműködésével a létrehozói, kitalálói: Bagdy Emőke és
Bagdy Bella (a névazonosság véletlen). A program kiindulópontja, hogy
– mint minden érzelem – a boldogság is tanulható, fejleszthető. Szo-
kássá lehet tenni az elégedettséget, azt, hogy harmonikusan éljünk, ké-
pesek legyünk az örömre; mindezt lehet gyakorolni, tanítani is.
Kisiskolás korban érdemes elkezdeni, de a középiskolában sem késő. A
programhoz tavaly kísérletképpen csatlakozott a gimnázium négy osz-
tálya, olyan sikerrel vettek részt az országos versenyben, hogy most ok-
tóber 8-án díjazhatják őket, és természetesen folytatódik a folyamat.
Mit kell tenni, hogy boldogok legyenek diákjaink? A program honlapján
az iskolaidő tíz hónapjára elosztva tíz téma szerepel, és a csatlakozók
ezek közül választhatnak. A témákhoz – például hála, optimizmus, apró
örömök – feladatok tartoznak, amelyeket elvégzését dokumentálni kell.
Az életkori sajátosságoknak megfelelően rajzolást, fogalmazást vagy
éppen filmkészítést is lehet választani. A program vezetői a pedagógu-
soknak minden segítséget – szakirodalmat, óravázlatot – megadnak, és
a gyerekek pedig ötletelnek, szavaznak, szerepelnek, ölelgetik egymást,
nevetnek, filmet forgatnak, felkerülnek a dicsőségtablóra, és roppant
büszkék a lájkjaikra. Teszik mindazt, amit egyébként is, de sokkal jobban
figyelnek egymásra, a készen kapott technikákkal tudatosabban és ér-
zékenyebben reagálnak az őket érő ingerekre. 
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Októbertől 
induló szenior-
képzések
Október közepétől indul a szen-
tendrei szenior-képzés tizen-
egyedik féléve!   

A tanfolyamok mindegyike elindul
majd októberben, s ezek közül is ki-
emelendő a kezdő angol, amely az
Önkormányzat támogatásával 5000
forint/fős tandíjjal látogatható. Ez a
kurzus 2017. október 19-én 10:00-
tól indul a Aranykor Központban
(Dunakorzó 18. 1. emelet), Esposito
Nikoletta vezetésével. A kurzusokra
a 06 30 692 47 46-os számon lehet
jelentkezni.
A további kurzusok (amelyek tan-
díja a 10.000 forint/fő) a következő
időpontokban indulnak:
Egyensúly tréning (Novák Mária):
2017. október 19. csütörtök, 9:30
Geopolitikai eseményelemzések
(Jászberényi József): 2017. október
16. hétfő, 17:00
Szenior örömtánc (Novák Mária)::
2017. október 19. csütörtök, 10:30
Spanyol kezdő: (Marton Beáta):
2017. október 18. szerda 16:30
Spanyol 3. szint (Marton Beáta):
2017. október 18. szerda 18:30
olasz középhaladó (Pollmann Teréz):
2017. október 18 szerda, 10:00
Szenior torna (Fodor Éva): 2017. ok-
tóber 20. péntek, 09:00

Kezdő német (Spitzer Petra): 2017.
október 17. kedd, 10:45
Haladó német (Spitzer Petra): 2017.
október 17. kedd 09:00
Kezdő számítástechnika (Lévai Ist-
ván): 2017. október 16. hétfő, 15:20
(a rákóczi gimnáziumban)
Angol 2. szint (Esposito Nikoletta):
2017. október 19. csütörtök, 12:00
Angol 3. szint (Marton Beáta): 2017.
október 18. szerda, 11:30
Angol társalgás (Marton Beáta):
2017. október 18. szerda 13:00
(A részletesebb információkat ld. a
http://korkozpont.szentendre.hu ol-
dalon).

2017. szeptember 27-én, szerdán,
15 órától indul a Szeniorok Szent-
endrei Akadémiájának  (SZESZA) 
tizenegyedik féléve is.
A nyitó előadást az Szentendrei Ön-
kormányzat dísztermében a Pécsi
Egyetem tanára, dr. Bajusz Klára
tartja majd az időskori tanulás fon-
tosságáról. Az előadás ingyenes!

2017. szeptember 22-én pénteken,
16 órától a képzés vezetője, 
dr. Jászberényi József folytatja
időskori pszichológiai sorozatát az
Aranykor Központ előadótermében. 
Az előadás címe: A demencia (idős-
kori elbutulás) felismerése, típusai
és a tanulás szerepe a betegség
kapcsán. 
A belépődíj: 500 forint.

Tanulni sohasem késő!
ArANyKor KÖZPoNT SZENTENDrE

75 éve halt meg 
móricz zsigmond
A móricz Társaság kezdeményezésére szeptember 5-én megemléke-
zést tartottak, amelyen tiszteletét tette dr. Hoppál péter, az emberi
erőforrások minisztériumának kulturális ügyekért felelős államtitkára,
a fővárosi önkormányzat főpolgármester-helyettese, dr. Szeneczey
balázs. Koszorúztak az mTA Irodalomtudományi Kutatóintézetének
tudósai, az írószervezetek képviselői, unokája, ükunokái, tisztelői és
a róla elnevezett iskolák diákjai a Nemzeti Sírkert-beli síremléknél.
Az író életművét dr. Szilágyi zsófia irodalomtörténész, a móricz Tár-
saság elnöke méltatta, és néhány gondolatot közreadunk belőle. 

„Móricz Zsigmond sírját megkoszorúzni minden alkalommal időuta-
zást jelent. Kaphatunk segítséget hozzá, ha szeretnénk pontosabban
látni, milyen lehetett az a szeptemberi hétfő, Móricz temetésének
napja, a második világháború közepén – ha filmfelvételünk nincs is a
búcsúztatásról, a korabeli újságok segítenek, hogy elképzeljük a ko-
szorúkat és virágcsokrokat szorongató, megrendült embereket, a bú-
csúbeszédeket mondó, szomorú pályatársakat. Az egyházi szertartást
követően csaknem tucatnyi gyászbeszédet hallgatott végig a  gyászoló
gyülekezet. Vajon ravasz Lászlónak volt-e igaza abban, hogy Móricz
magában élt és magában alkotott, vagy Illyés Gyulának, aki a Nyugat
„csapatába” helyezte be őt? Mások pedig más közösségek tagjaként
búcsúztak tőle, hiszen volt családapa, újságíró, színpadi szerző, a Kelet
Népe szerkesztője – sokaké volt tehát, íróként ugyan szükségszerűen
magányra ítélve, mint minden alkotó, és mégis, egész életét családban
és kisebb-nagyobb közösségekben leélve. Független szellem, valóban,
aki olyan mennyiségű szöveget hagyott ránk, hogy mostanra sem je-
lenthetjük ki magabiztosan, ismerjük az egész Móricz-életművet –75
évvel a halála után is azt érezhetjük, időnként kopog valahol az írógé-
pén, hiszen új Móricz-könyvek keltenek izgalmakat, mai olvasók várják
a naplójának egy-egy új kötetét.”

móricz zsigmondra emlékeztünk
A VSzC petzelt József Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának
11.V osztályos tanulóival és Tímár emőke osztályfőnökkel móricz
zsigmond halálának 75. évfordulóján, szeptember 5-én, leányfalun
emlékeztünk az íróra.

A csodás táj, az érintetlen természet nyújtotta alkotói légkör ihlető for-
rása lett számos művének. Móricz Zsigmond sehol sem tudott olyan
boldogan, felszabadultan írni, mint itt: a csendben, az isteni levegőn, a
kedves hegyek alatt. Mennyi örömet, munkát, alkotókedvet adott ez a
kert! Művei a magyar kultúrtörténet kincsei között találhatóak, melyek
– nagy örömünkre – gazdagítják kulturális értékeinket, irodalomtörté-
neti hagyományainkat.
Tiszteletünk jeléül elhelyeztük koszorúnkat a Hely- és Irodalomtörté-
neti Kiállítóhely előtt álló Móricz Zsigmond-szobornál.

PáLINÉ SZAPPANoS ZSUZSANNA
MAGyArTANár, KULTUráLIS ANTroPoLóGUS
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Diákhitel: nagy segítség
a gyermeket vállalóknak
Jövő januártól az első gyermek születésekor
felfüggesztik az édesanyák diákhitel-törlesz-
tését. A második gyermek világrajöttekor el-
engedik a tartozás felét, a harmadiknál pedig
a teljes összeget, hogy ily módon is könnyít-
senek a gyermeket vállaló anyák életén. A fel-
sőoktatást most elkezdőknek lehetőségeik és
terveik felmérése után mihamarabb érdemes
azt is eldönteniük, hogy felvegyenek-e diákhi-
telt. Mint arról beszámoltunk, a szabad fel-
használású Diákhitel 1-et a 2001. évi
indulásától tavaly év végéig több mint 354
ezren vették igénybe, összesen 294,3 milliárd
forint összegben. A kötött felhasználású Diák-
hitel 2 lehetőségét közel 25 ezren használták
fel, összesen 20,2 milliárd forint összegben.
A hitelt általában 11 tanulmányi félévre lehet
igényelni. A szabad felhasználású Diákhitel 1-
et állami ösztöndíjas és önköltséges képzés-
ben részt vevő hallgatók is felvehetik, akár
nappali, esti, levelező tagozaton, vagy távok-
tatásosban tanulnak. A Diákhitel 1 esetében a
legkisebb összeg havi 15, a legmagasabb havi

50 ezer forint, de – maximum 250 ezer forintig
– van mód arra is, hogy a diák egy összegben
vegyen fel öthavi hitelt.
A Diákhitel 2-nél az önköltséges képzésben
tanuló diák annyi hitelhez juthat, amennyibe
az oktatás kerül, az összeget közvetlenül a fel-
sőoktatási intézmény kapja meg. A kamat
mértékét kormányrendeletben határozzák
meg, jelenleg 2,3 százalék. A tartozás törlesz-
tése általában – kivéve a fentebb említett
anyukákat – a jogviszony megszűnése után
kezdődik.                                                 Forrás: MW

Diploma: jól vizsgázott 
a segítő program
Visszakapják első sikeres közép- vagy felső-
fokú komplex nyelvvizsgájuk árát jövő évtől a
35 évnél fiatalabbak, a 34.500 forintig terjedő
kedvezményt nem csak a felsőoktatásban ta-
nulók, hanem bárki igénybe veheti. A kormány
azután döntött így, hogy időközben lezárult a
Diplomamentő Program, amelyben 6363-an
tanultak nyelvet és vizsgáztak sikerrel. Vi-
szont továbbra is diákok tízezrei maradtak a
diplomájuk nélkül, mert nem szerezték meg a

végzettséghez szükséges nyelvvizsgát, 2006
és 2013 között nagyjából ötvenezren jártak
hasonló cipőben. Az oktatási Hivatal adatai
szerint 2014-ben 8500-an, 2015-ben 9354-en,
tavaly pedig 11 708-an nem vehették át a 
diplomájukat nyelvvizsga hiánya miatt. Az
adatokból kitűnik, hogy a bajbajutottak száma
évről évre magasabb, és rövidesen újra eléri
az ötvenezret. árnyalja a képet, hogy 2020-tól
már felvételi követelmény lenne a középfokú
nyelvvizsga.
Korábban rétvári Bence és Palkovics László
államtitkárok úgy vélekedtek, hogy a nyelvta-
nításról az iskolának kell gondoskodnia, és a
közoktatás alkalmas arra, hogy a tanulókat 
eljuttassa a középfokú nyelvvizsgáig. A közel-
múltban nagyjából 17 ezer gyerek bevonásá-
val országos felmérés indult a középiskolások
nyelvtudásának feltérképezésére, ez alkalom-
mal megkérdezik a diákok, a szülők és a taná-
rok véleményét is. A szaktárcáknak jövő év
június 30-áig stratégiát kell alkotnia az iskolai
nyelvoktatás 2018–2027 közötti fejlesztésére.
A nyelvvizsgázók között legtöbben húsz év
alattiak, és az angol nyelvet a német követi a
népszerűségi listán.

Forrás: MW

Ismét magasabb fizetésre számíthatnak 2017 szeptemberétől a pe-
dagógusok, akkor fejeződik be ugyanis a 2013-ban beígért béremelés
újabb üteme.

Az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb pedagógusbér-fejlesztése
folytatódik szeptemberben, az érintettek hét–tízezer forinttal maga-
sabb fizetésre számíthatnak. A pedagógusok bére az elmúlt néhány
évben átlagosan ötven százalékkal emelkedett.
2010-ben, amikor a jelenlegi kormány átvette az ország vezetését, a
pedagógusok anyagi és erkölcsi elismertsége igen alacsony volt.
Éppen ezért a pedagógusok voltak az elsők, akiknek életpályamodellt
és átfogó, többéves béremelési programot indított a kabinet. Hét évvel
ezelőtt egy húsz éve tanító, főiskolai végzettségű pedagógus bruttó
149 ezer forintot keresett, míg az idei évvégére a fizetése bruttó 301
ezer forint lesz. A béremelés érinti az óvónőket, az óvodapedagóguso-
kat, a logopédusokat, a fejlesztő pedagógusokat, a felsőfokú végzett-
ségű bölcsődei nevelőket, valamint a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatnál dolgozó örökbefogadási tanácsadókat is.
A fizetések rendezése hatással van a pályaválasztásra is. Ma már
egyre több fiatal dönt a pedagógus-életpálya mellett. Egy fiatal, pálya-
kezdő, főiskolai végzettségű óvodai pedagógus, vagy pályakezdő, fő-
iskolán tanult bölcsődei nevelő bruttó bére is emelkedett, méghozzá
hatvanezer forinttal. Valószínűleg a béremeléseknek is köszönhető,
hogy rövid idő alatt harminc százalékkal nőtt a pedagógusszakra je-
lentkezők száma. Ez azt is jelzi, hogy egyre többen látják kiszámítha-
tónak, vonzónak a pályát. 

Palkovics László oktatási államtitkár korábban azt mondta: 2013 és
2016 között ötezerrel nőtt a tanárok száma. Hozzátette: a kormány fo-
lyamatosan korrigálja a korábban bevezetett bolognai rendszert, amely
hozzájárult a szaktanárok hiányához. Ismertette, hogy 2010-hez képest
552 milliárd forinttal többet költ a kormány oktatásra, jövőre a közne-
velés mintegy 71 milliárdos többletet kap. A 2012-es esztendőhöz ké-
pest jövőre 315 milliárd forinttal több jut a pedagógusok béremelésére,
amellyel a kormány azt szeretné elérni, hogy a tanítók és tanárok meg-
becsülést, a diákok pedig jobb minőségű oktatást, versenyképes tudást
kapjanak. 
Maruzsa Zoltán köznevelési helyettes államtitkár azt mondta, kibőví-
tenék a nehéz körülmények között végzett munkáért járó, eddig kizá-
rólag területi alapon biztosított pótlékot a pedagógusok körében.

Forrás: MW

Újra emelkedik a pedagógusok bére
30%-KAl NŐTT A peDAGÓGUSSzAKrA JeleNTKezŐK SzámA

Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentősen emelkedett azok száma, 
akik ezen a területen helyezkednének el 

Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya támogatásával.

minősítéssel még magasabb a fizetés
Egyelőre 13 423 pedagógus vett részt az idén a minősítési eljárás-
ban, ami lehetővé teszi, hogy jövőre magasabb fizetési kategóriába
lépjenek az érintettek. Az oktatási Hivatal közlése szerint, a jövő
évi eljárásokra eddig 10 502-en jelentkeztek, de várják a további
pályázókat is.
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A beruházás előzményei
A 2011-ben elfogadott Szentendrei Ifjúsági
Koncepció megfogalmazta, hogy a város célja
a környezetbarát közlekedési módok elősegí-
tése, a városi közlekedés kerékpárosbarát ki-
alakítása. A koncepció tartalmazza a belváros
és a Dunakorzó fokozatos autómentesítését,
az iskolák és intézmények biztonságos gyalo-
gos megközelíthetőségének megteremtését,
a belváros széli parkolók kiépítését, bővítését,
biztonságos kerékpártárolók létesítését a
főbb forgalmi pontokon és a közintézmények-
nél, az EuroVelo kerékpárút meghosszabbítá-
sát Budapest irányába, a meglévő rossz
állapotú útszakaszok felújítását, szélesítését,
a Bükkös-parti kerékpárút továbbvezetését. A
megfogalmazott célok fokozatosan megvaló-
sulnak és ezzel összhangban fogalmazódott
meg a lakossági igény is 2013 februárjában,
hogy változtatásra van szükség a 11-es úton. 
Szentendrén hivatásforgalmi (tehát ügyinté-
zés, munkába járás stb.) kerékpározás céljá-
ból a 11-estől nyugatra lakók nem tudják
megközelíteni szabályosan az otthonukat,
nem érhetőek el kerékpárral a belvárosi intéz-
mények, hivatalok. A turisták és helyiek is sze-
retnének eljutni a Skanzen és az erdészeti
utak irányába, sportkerékpárosok is sok eset-
ben a Pilisben edzenek, de szabályosan ők
sem tudják megközelíteni célpontjaikat. Első-
ként, 2013 tavaszán Vörös Csaba, a Bringa-
Zóna alapító elnöke fordult levélben az út
üzemeltetőjéhez, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-hez a kerékpáros forgalom korlátozásá-
nak feloldásáért. 
2013 decemberében elkezdődött az aláírás-
gyűjtés, melyhez Pintér ádám önkormányzati
képviselő is segítséget nyújtott. Közel 3000
aláírás birtokában 2014 januárjában Eisenk-
rammer Károly kerékpárbajnok közreműködé-
sével helyszíni bejárásra hívták a BringaZóna
és a Kerékpárosklub képviselői Berencsi Mik-
lóst, a Közlekedés Koordinációs Központ
(KKK) osztályvezetőjét, majd 2014 februárjá-
ban létrejött az egyeztetés az érintett szerve-
zetek részvételével (Magyar Közút, Önkor-
mányzat, rendőrség, KKK) a szentendrei vá-

rosházán, amelynek a célja, hogy megoldást
találjanak a problémára.
A Magyar Kerékpárosklubbal szoros együtt-
működés alakult ki, amelynek hatására létre-
jött a Magyar Kerékpárosklub Szentendrei
Területi Szervezete. A BringaZóna cikksoroza-
tot indított a http://bikemag.hu oldalon a ke-
rékpáros közlekedés anomáliáinak felszá-
molásáért, melynek szerzője Karlovitz Kristóf
közlekedés- és gazdasági mérnök újságíró-
szakíró.
Egy szentendrei lakossági fórumon Pásztor
Zoltán, a Közút akkori Pest megyei igazgatója
is felvette a kapcsolatot Vörös Csabával, ezzel
egy időben Török Balázs alpolgármester és
Pintér ádám képviselő a szentendrei testület
elé terjesztettek egy javaslatot, hogy a város
kérje a Közúttól a tiltások feloldását.
Mindeközben fontos megemlíteni, hogy Ma-
gyari László megyei igazgató közbenjárásával
szemléletváltozás következik be a Közútnál a
kerékpártiltások kapcsán, melynek hatására 
két nagyforgalmú útról is (2-es és 10-es) leke-
rülnek a tiltó táblák.
Szentendre képviselő-testülete 2014 májusá-
ban kezdeményezte, hogy „a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. a 11-es főút szentendrei szaka-
szán engedélyezze a kerékpározást” oly
módon, hogy Budapesthez hasonlóan lesze-
reli a tiltó táblákat, azonban a Közút tájékoz-
tatta az önkormányzatot, hogy a kerékpáros
tiltás megszüntetéséhez kerékpáros nyomok
felfestése szükséges, amelyet szakirányú ter-
vezővel terveztetni kell. Ezért fogadta el ellen-
szavazat nélkül 2014 decemberében a
képviselő-testület, hogy támogatja a tervet: „a
11-es számú főút szentendrei szakaszán is le-
gyen lehetőség kerékpáros közlekedésre
olyan módon, ahogy azt a szabályozó szervek
és a közútkezelő szakmai felelősséggel jóvá-
hagyja”.
A Közút, a minisztérium és szakemberek be-
vonásával a 11-es úton való biztonságos ke-
rékpározási lehetőség megteremtése tárgyá-
ban két évig tartó egyeztetések folytak, mely-
nek végleges terveit a hatóságok és a Közút
2017 júniusában fogadták el. 

A tervezés és kivitelezés
A forgalomtechnikai változtatásokat a Tan-
dem Mérnökiroda Kft. szakemberei, Pej Kál-
mán építőmérnök, közlekedésbiztonsági
auditor, az MMK Közlekedési Tagozat Kerék-
páros Szakosztályának elnöke, ozsváth
György építőmérnök és Hegyi Dániel okl. épí-
tőmérnök tervezte meg. 
A tervezés során alapelv volt, hogy a forga-
lomtechnikai beavatkozások egy része a ke-
rékpárosközlekedés megvalósulásán túl az
átlagsebességek csökkentését is eredmé-
nyezze. A 11-es úton közlekedő gépjárművek
sebessége időnként érzékelhetően nagyobb,
mint a megengedett 50 km/óra. 
A biztonságos kerékpáros közlekedés érdeké-
ben került kialakításra az aszimmetrikus sáv-
kiosztás. Folyópályán a záróvonal korábbi
helyen tartásával, a forgalmi sávok újraosztá-
sával széles forgalmi sáv jött létre a külső sáv-
ban 4,25 m szélességben, melyben egy
kerékpárost szabályos oldaltávolsággal tud
megelőzni egy busz vagy teherautó is. A belső
sáv szélessége 2,75 m-re módosult. Csomó-
pontokban a belső, balra kanyarodó sávokban
3 m-es a forgalmi sávszélesség.
2016. április 12-én az elkészült tervek bemu-
tatásra kerültek a szentendrei Városházán, az
NFM jóváhagyja a terveket. Az egy, illetve két
számjegyű főutakat érintő beavatkozások
esetében közúti biztonsági audit készítése
szükséges, melyet Szentendre Város megbí-
zásából 2017 márciusában készített el Kurucz
Tibor közúti biztonsági auditor. 2017 júniusá-
ban került elfogadásra a Tandem Mérnökiroda
Kft. forgalomtechnikai tervdokumentációja. 
A lekopott felfestések miatt már igencsak 
aktuális új, tartós festés előkészítéseként ta-
vasszal javították az út szélén lévő csatorna-
szemeket, majd 2017 augusztusának végén
kezdték felfesteni az aszimmetrikus sávokat a
tervek alapján, a Magyar Közút kivitelezésében.

Két keréken, négy keréken
A felfestés ellenében petíciót megfogalmazók
legfőbb kifogása volt, hogy a beruházás nyo-
mán a belső sávszélesség eleve túl szűk az 
átmenő forgalom számára, illetve több helyen
nem éri el a meghatározott 2,75 m szélessé-
get. Sokan támogatják a kerékpárosok 11-
esen történő haladását, de véleményük szerint
a most kialakított megoldás nem jó. Egysze-
rűbb lett volna pusztán a tiltó táblákat levenni
a főút mellől.
Az önkormányzat szervezésében 2017. szep-
tember 9-én a Postás strandon, a Pilisi Tekerő
kerékpáros túra rajtjánál lakossági fórumot
rendeztek. A felvetődött kérdésekre a meghí-
vott szakértők: Vörös Csaba és Ferenczi
Gábor a BringaZóna, és Török Bence a Kerék-
párosklub képviseletében válaszoltak. A
fórum előtt az esemény facebook-oldalán le-
hetett kérdéseket feltenni, melyekre Pej Kál-
mán okl. építőmérnök válaszolt.

Folytatás a 11. oldalon

Kétkeréken – négykeréken a közúton
Szentendre Város Önkormányzata és a magyar Közút Nonprofit zrt. közös beruházásban Szentendre 11-es számú főút lakott területi szakaszán
a kerékpáros közlekedés biztosítása céljából forgalomtechnikai változások és kerékpárnyomok kialakítására került sor. A munkák megkez-
désével egy időben pro és kontra vélemények vetődtek fel az itt élőkben, erre közlekedőkben arról, hogy a főútvonalon van-e helye a kerék-
párosoknak. Az autóval közlekedők a sávszélességek változása miatt tiltakozó aláírásgyűjtésbe kezdtek.



2017 | szeptember 18. VÁROS 11

Ünnepélyes hídátadás háromszor
Három kishíd – a bükkös-pataki Vajda- és eötvös utcai, illetve a Kőhegyen található Szmer-
dán-híd – átadására került sor augusztus 29-én. A nemzeti színű szalagot Verseghi-Nagy
miklós polgármester és a körzet önkormányzati képviselői: zakar ágnes, illetve Kun Csaba
vágták át. 

A kishidak a kora tavaszi esőzések következtében károsodtak, helyreállításuk érdekében az ön-
kormányzat vis maior pályázatot nyújtott be, melyen ötvenhárommillió forint vissza nem térí-
tendő támogatást kaptunk a Belügyminisztériumtól.
A legnagyobb munkára a Szmerdán-híd felújításánál volt szükség, mert a pályaszerkezet káro-
sodása miatt meg kellett erősíteni a kőboltozatot is. Sor került új pályaszerkezet, szegélyek és
korlát építésére is, illetve a patakmeder kotrására.
A felújítás kivitelezője a Bridge Építőipari és Közúti Szolgáltató Kft. volt.

Folytatás a 10. oldalról

A fórum, bár kis létszámmal zajlott, komoly 
félreértésekre világított rá. Többen úgy gon-
dolják, óriási kerékpáros-forgalom növekedés-
sel jár a beruházás, holott az alternatív
útvonalak, a kerékpáros út és nyomvonalak
lesznek továbbra is a biciklisták útvonalai. A
főutat elsősorban azok használják, akik felké-
szültnek érzik magukat, és kellő közlekedési
tapasztalattal rendelkeznek. Vörös Csaba fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a KrESZ betartása
és ismerete természetesen a kerékpárosokra
is vonatkozik. Ezzel kapcsolatban fontosnak
tartja a jövőben a kerékpárosok edukációját,
úgy véli, akár az általános iskolai tananyagba
is bekerülhet az alapvető közlekedési ismere-
tek oktatása. 

A Szentendre belterületén megvalósított beru-
házás ellen szintén kifogásként merült fel, hogy
a buszok, teherautók nem férnek el a belső sáv-
ban. Nem okozna mindez gondot, ha a KrESZ
szabályozását vennék figyelembe a busz- és
teherautó sofőrök, ugyanis nekik a külső, tágas
sávban és a kanyarodó sávokban kell halad-
niuk, ahol van számukra kellő hely.
A 11-es számú főút a szentendrei négysávos
szakasz kivételével végig kerékpározható,
még a 70 km/órás sebességgel használható
budapesti szakaszon is. Több tanulmány és
statisztika bizonyítja, hogy a kerékpárosok
megjelenése forgalomcsökkentő és forgalom-
lassító hatású, ami élhetőbb várost eredmé-
nyez, segíti a belváros forgalmi terhelésének
csökkentését. Budapesten sem okozott 
gondot a tiltás feloldása, hiszen nem lett több
baleset.
Az új felfestés lényege, hogy a szigetes gyalog-
átkelők kivételével (itt pár méteren kerékpáros
jelenléte esetén lassítani kell) a 4,25 méter
széles külső sávon még a buszok és a teher-
autók is sávváltás nélkül, szabályosan kerül-
hessék ki a biciklistákat. Az adott körül-
mények között ez a lehető legbiztonságosabb
megoldás. A már igencsak aktuális útfelújítás-
sal a későbbiekben korrigálhatók lesznek a
szűk keresztmetszetű részek, de ennek idő-
pontja állami döntéstől függ.
Valódi megoldást a várost elkerülő út meg-
építése jelentené. A 2002-ben és az idén el-
fogadott városszerkezeti terv is tartalmazza
az országos tervekből kötelezően átemelve
egy tehermentesítő út megépítését, de erre
csak kormánydöntés esetén juthat elegendő
forrás.

A Bükkös-pataki Vajda-híd...                    az Eötvös utcai híd...                                   a kőhegyi Szmerdán-híd

Szentendre gazdagodik!
A Szmerdán-híd felújítása alkalmából augusz-
tus 28-án tartott hídavatásra sokan elmentünk,
akiket valamilyen szempontból érdekelt ez a
csodálatos híd! Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester is azzal kezdte beszédét, hogy nem
számított ennyi érdeklődőre. Számomra vi-
szont inkább csalódást jelentett, hogy csak
ennyi ember vette a fáradságot, pedig ezt a sok
milliós beruházást értük-értünk tették. Persze
voltak, akik nem tudtak eljönni, és ezt jelezték
is, illetve sok vidéki vagy budapesti ingatlantu-
lajdonos inkább csak élvezni szereti a környe-
zetet, esetleg nyugtázni vagy követelni a
fejlesztéseket! 
A polgármester úr beszédében azt is mondta,
hogy reméli, ez a felújított híd is legalább 100
évig ki fog tartani! Szerintem erre minden esély
megvan, mert a kivitelezés, felújítás szakszerű
volt, a híd szerkezetét vasbetonnal erősítették
meg. A kivitelezést két önkormányzati képvi-
selő – Kun Csaba és Fülöp Zsolt – is sürgette,
támogatta. 
Sajnáljuk, hogy abból a finom, Zilahról hozott
pálinkából és a Miakich Gábor Kőhegyen ter-
mett vörös borából a kivitelezőket nem kínál-
hattuk meg! Sebaj, majd 100 év múlva veletek,
ugyanitt.
A kőhegyiek nevében köszönjük az Ősök által
létesített gyönyörű híd felújítását, elsősorban
Verseghi-Nagy Miklós polgármester úrnak! 

MAHoLáNyI PáL
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Testületi hírek

A szeptember 14-i testületi ülés fontosabb
hírei

Hulladékgazdálkodás
A képviselők tájékoztatót kaptak a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás helyzetéről. A
2017. év teljesítéséről a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt.
nem állapított meg szolgáltatási díjat, csupán
32 millió Ft + áfa részösszeget fizetett, miköz-
ben a közszolgáltatást végző Városi Szolgál-
tató Nonprofit Zrt.-nek 2017. július 31-ig nettó
301,2 millió Ft költséget jelentett a feladat el-
látása. Az NHKV Zrt. munkatársai nem adtak
tájékoztatást arról, hogy miért nem teljesítet-
ték a jogszabályban rögzített kötelezett-
ségüket.
A VSZN Zrt-nek 2017. november 30-ig áll fenn
ellátási kötelezettsége, mivel a képviselő-tes-
tület a májusi ülésen úgy határozott, hogy 
közbeszerzési eljárást indít új hulladékgazdál-
kodási közszolgáltató kiválasztására. 

Új elnevezések
Központi jogszabályi előírás alapján folyama-
tosan zajlik a szentendrei közterület elnevezé-
sek és házszámozások felülvizsgálata. A
mostani ülésen az alábbi közterület, magánút
és (köz)út elnevezéséről döntöttek: • a 2365/2
hrsz-ú közterület elnevezését Szabadság tér-
ről „Luther tér”-re módosították; • a 2955 hrsz-
ú névtelen közterületet Hold utcának; • a
3825/4 hrsz-ú névtelen közterületet Zefír köz-
nek; • a 3984/3 hrsz-ú névtelen közterületet
Hárslevelű köznek; • a 4098/9 hrsz-ú névtelen
magánutat ribizke köznek; • a 42/1 hrsz-ú
névtelen magánutat Horgász utcának; • a
0173/30 és a 0173/31 hrsz-ú névtelen utakat
Zergevirág utcának; • a 0153/41, 0153/8,
0115/2 és a 9703 hrsz-ú névtelen közutakat
Kőhegyi útnak nevezték el.

VSz-beszámoló
A képviselők elfogadták a Városi Szolgáltató
Nonprofit Zrt. közszolgáltatási beszámolóját
és kompenzációs elszámolását a 2017. év I.
félévében elvégzett feladatokról. Az elszámo-
lás szerint a társaság 83,7 millió Ft pót-
kompenzációt igényel, mely az elvégzett több-
letfeladatokból adódik.

ferenczy múzeumi Centrum
A muzeális intézményekről szóló törvény
2012. évi módosítása átalakította a hazai mú-
zeumi szervezetrendszert, melynek értelmé-
ben a megyei hatókörű városi múzeumi
feladatok ellátását 2013. január elsejétől
Szentendre Város Önkormányzat kötelező fel-
adatként biztosítja. Az önkormányzat 189,3
millió Ft központi támogatást kapott a Fe-
renczy Múzeumi Centrum fenntartásához
2016-ban, 2017-ben pedig 165,1 millió Ft-ot.
Az állami támogatás nem fedezi a fenntartási
kiadásokat, ennek következtében a 2016. ja-
nuártól 72,3 millió Ft tartozás keletkezett. A
képviselők most úgy döntöttek, hogy pályáza-
tot nyújtanak be 72,3 millió Ft vissza nem térí-
tendő rendkívüli önkormányzati támogatásra
annak érdekében, hogy a Ferenczy Múzeumi
Centrum megőrizze működőképességét.

Költségvetés-módosítás
Az elmúlt időszak változásai miatt módosítani
kellett a 2017. évi költségvetéséről szóló ön-
kormányzati rendelet mellékleteit, mely a költ-
ségvetés főösszegének 36,59 millió Ft-os
emelkedését eredményezte.

beszámoló a 2017 I. féléves
gazdálkodásáról
A képviselő-testület elfogadta az idei év I. 
félévi teljesítéséről szóló beszámolót, mely
szerint a pénzügyi teljesítés a bevételek tekin-
tetében 45%, a kiadások esetében 35% volt. 

SzmSz-módosítás
A közútról szóló törvény értelmében a közút
forgalmi rendjét a közút kezelője alakítja ki. A
a forgalmi rend kialakítására vonatkozó hatás-
körben eddig bizottság járt el. A tapasztalatok
szerint viszont egyes forgalomszabályozási
ügyekben indokolt a hatáskör megosztása a
bizottság és polgármester között a hatékony-
ság érdekében, így egyes döntések a polgár-
mester hatáskörébe kerültek.

Anyakönyvi szabályozás
A 2011-es önkormányzati rendelet felülvizs-
gálata  következtében új rendeleti szabályo-
zás készült az anyakönyvi eseményekről. A
díjakat a Szentendréhez hasonló adottságú te-
lepülések díjainak összehasonlításával állapí-
tották meg, illetve bevezették a hivatali
munkaidőn túli anyakönyvi események több-
letszolgáltatási díját (20 000 Ft), melynek fi-
zetése alól mentesülnek azok a párok,
amelyeknél legalább az egyik fél Szentendrén
állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik.

Adórendelet-módosítás
Az idén szeptemberben hatályba lépett új
helyi építési szabályzata bevezette az „úszta-
tótelek” fogalmát, ami közterületként funkci-
onál: közlekedési, közösségi zöldfelületként
és sport, szabadidős területként szolgálja a la-
kótelepet. Az ilyen telek az ingatlan-nyilván-
tartásban beépítetlen területként szerepel, így
adóköteles lenne. A mostani döntés alapján
az úsztatótelekként megjelölt földterületek
mentesek a telekadó és a magánszemélyek
kommunális adója alól.

Adókedvezmény
A TESZ (Társaság az Élhető Szentendréért)
képviselői nyújtottak be előterjesztést annak
érdekében, hogy azok, akik a város közigazga-
tási területén gáz-, út- vagy szennyvízcsatorna
társulásban, illetve 1+1 pályázati konstrukció-
ban történő beruházást hajtanak végre, része-
süljenek teljes építményadó, illetve magán-
személyek kommunális adója kedvezmény-
ben. A képviselők 4 igen, 10 nem szavazattal
nem járultak hozzá, hogy a 2017. évi, 1+1 út-
beruházások során vállalt lakossági hozzájá-
rulások a helyi adóból levonhatóak legyenek.

Közművelődési megállapodás 
Módosították a Szentendre Város Önkormány-
zat és a Szentendrei Kulturális Központ NKft.
közötti közművelődési megállapodást. Ponto-
sították, illetve szakmai szempontok szerint
aktualizálták a társaság tevékenységi körébe
tartozó feladatokat – az utóbbit az indokolta,
hogy a Kulturális Központ nem vált minősített
művészeti szervezetté (és ez a közeljövőben
sem várható).

SzÉSz-módosítás
Az országos Területrendezési Terv és a Buda-
pesti Agglomeráció Területrendezési Tervvel
való összhang megteremtése érdekében, il-
letve a városi árvízi védekezési feladatokat is
szem előtt tartva a képviselők hozzájárultak a
Szentendre Építési Szabályzatáról szóló ön-
kormányzati rendelet módosításához, mely-
nek hatályba lépéséig változtatási tilalmat
rendeltek el a Duna menti hullámtéri érintett-
ségű övezetekben lévő ingatlanokra. 

Új nevet kap a könyvtár
A Pest Megyei Könyvtár elnevezése a testület
döntése értelmében Hamvas Béla Pest Me-
gyei Könyvtárra (rövidítve: HBPMK) változik.
Az átkeresztelés indoka, hogy idén ünnepeljük
Hamvas Béla születésének 120. évfordulóját.
A Kossuth-díjas író, esztéta, filozófus és
könyvtáros hosszú ideig élt Szentendrén élt,
sírja a köztemetőben található.

Izbégi Sporttelep fejlesztése
A Szentendre Városi Sportegyesület az Izbégi
Sporttelep eszközeire, felújítására 16 millió Ft-
ot nyert az MLSZ TAo-programjában. A fej-
lesztések megvalósításához 7 millió Ft önrész
szükséges, melyet a képviselők megszavaz-
ták a sportegyesület részére.

Ösztöndíjpályázat
A képviselők döntése alapján az önkormány-
zat 2018. évre is kiírja a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Ösztöndíjpályázatot, 400 ezer
Ft-os kerettel. Az önkormányzat 2001-től kez-
dődően minden évben részt vett az ösztöndíj-
pályázatban. Jelenleg nyolc felsőoktatásban
részt vevő hallgatót támogat, illetve két olyan
tanulót, akik 2017 szeptemberétől kezdik meg
felsőoktatási tanulmányaikat. Az ösztöndíjpá-
lyázaton a tanulók jelenleg havi 4000 Ft támo-
gatást kapnak, amelyhez ugyanilyen összegű
támogatást ad a pályázat kiírója is. Az ösztön-
díjat az intézmények folyósítják, a jogosulta-
kat az önkormányzat választja ki.

Folytatás a 13. oldalon
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földútprogram
Az idei évben 13 földút újul meg városunkban. Július elején elkezdődött
Földútprogramban a Jobbágy, a Klapka György, az orgona, az Üstökös,
a Puskin, a Szamóca, a Muflon, a Galóca, a Kaptató, a Vanília, az
Akácfa, a Horgony és a Sellő utca burkolata újul meg. A beruházások
egyrészt az utak fejlesztéséből, másrészt az útstabilizációs program-
ból állnak, amely a szilárd burkolattal nem rendelkező földutak minő-
ségének javítását célozza. A kivitelezést a város saját forrásból
finanszírozza, a beruházás összköltsége 69,4 millió Ft.

Szentendre Város Önkormányzata szeretettel hívja a lakosokat:

• szeptember 18-án, hétfőn 17 órakor a Jobbágy utca;
• szeptember 18-án, hétfőn 18 órakor a Klapka utca;
• szeptember 25-én, hétfőn 17 órakor a muflon utca;
• szeptember 29-én, pénteken 16 órakor az Orgona utca;
• szeptember 29-én, pénteken 17 órakor az Üstökös utca átadására.

1+1 útfelújítások
A közelmúltban két utca is lakossági összefogással, 1+1 pályázati
konstrukcióban újult meg. Ezek ünnepélyes átadására a következő idő-
pontokban kerül sor:
• Szöcske utca: szeptember 21. csütörtök 17.30;
• Dália utca: szeptember 25. hétfő 18.00.

fÓrUm – település-
képi arculati kézikönyv
A Szentendre Önkormányzata a törvényi 
kötelezettségnek megfelelően megkezdte a
településképi arculati kézikönyv és a telepü-
lésképi rendelet készítését.
A településképi arculati kézikönyv összeállí-
tása során számítunk a lakosság és a civilek
aktív részvételére! 
Kérem, jelenlétével tisztelje meg indító fóru-
munkat, melyet 2017. szeptember 27-én 
tartunk a Városháza földszinti Kisházasság-
kötő termében, 17 órától. A vetítéssel kísért
előadás során ismertetjük a kézikönyv min-
tájaként szolgáló külföldi példákat, valamint 
a kiadvány célját és tartalmi felépítését.

A készülő arculati kézikönyvvel és a település-
képi rendelettel kapcsolatban 2017. október
11-ig a partnerek előzetes észrevételt, javas-
latot tehetnek. Az előzetes véleményt küldők
automatikusan bekerülnek az eljárás partner-
listájába és értesítést kapnak az eljárás to-
vábbi menetéről.

A partneri vélemény benyújtható

• Szentendre Város Főépítészének címezve
(2000 Szentendre, Városház tér 3.) papír ala-
pon vagy a foepitesz@ph.szentendre.hu 
e-mail címre küldéssel,

• megjelölve a tárgyat, a személy vagy szerve-
zet nevét, képviselőjét, postai és e-mail
címét, lehetőség szerint telefonszámát,

• lakossági fórumon szóban és azt követően a
fenti dátumig írásban.

Folytatás a 12. oldalról

Közbeszerzések lezárása
• A képviselő-testület meghozta az önkor-
mányzat kezelésében lévő közutak és járdák
úthibáinak helyreállítása érdekében kiírt 
közbeszerzési eljárást lezáró döntést. A bíráló
bizottság szakvéleménye alapján a gazdasá-
gilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tévő –
7.950 Ft/m2 + áfa – ÚTÉP-GÉP-TrANS Kft.-t
bízzák meg az építési-kivitelezési munkála-
tokkal. 
• Lezárták a „Szentendre Város Önkormány-
zati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolat-
tal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének munkálatai című pályá-
zatra kiírt közbeszerzési eljárást. A nyertes
pályázók:
1. rész: Barackvirág utca – nyertes a B Build &
Trade Építőipari és Szolgáltató Kft. nettó 42,4
millió Ft + áfa ajánlattal; 
2. rész: Bimbó utca és Móricz Zsigmond utca
– nyertes a B Build & Trade Építőipari és Szol-
gáltató Kft. nettó 55,8 millió Ft+áfa ajánlattal.
A közbeszerzés ellenszolgáltatására az ere-
detileg tervezett bruttó 116,4 millió Ft-hoz to-
vábbi bruttó 8,3 millió Ft-ot biztosítanak a
város 2017. évi költségvetésének terhére.

mobil árvízvédelmi fal
éves építési gyakorlat
Szeptember 19-én, kedden tartják a szent-
endrei mobil árvízvédelmi fal éves építési
gyakorlatát a Duna-korzón, a helyszínen
ezért ideiglenes forgalmi rend lép életbe. le-
zárják a VSz Nzrt. parkolóját is.

2017-ben szeptember 19-én tartják a mobil ár-
vízvédelmi fal próbaépítését. A gyakorlatot
minden évben megrendezik, ekkor kerül sor az
építésben résztvevők oktatására és a fal ele-
meinek karbantartására is.

Az árvízvédelmi gyakorlat idején ideiglenes
forgalmi rend lép életbe a helyszínen. A pró-
baépítés során az alábbi forgalomkorlátozá-
sokra kell számítani az arra közlekedőknek:
2017. szeptember 19-én kedden reggel 6.00
órától a Duna-korzón a Péter-Pál utca keresz-
teződésétől a gépjármű forgalom a Lázár cár
tér irányába egyirányú lesz, félpályás, illetve
időszakos 5-10 perces útlezárással, várhatóan
16.00 óráig. A Lázár cár tér felől a Duna-kor-
zóra csak a rév utca irányába lehet kikanya-
rodni, a Péter Pál utca irányába tilos lesz
behajtani. A Duna-korzó a  rév utca felől zsák-

utca lesz a Lázár cár térig, a Lázár cár tér és
Bem József utca között a kialakított parkoló-
helyeket lezárják, ott megállni és várakozni
tilos lesz.

A szervizút teljes lezárása miatt a gyalogosok
a Duna-korzón csak a város felé eső járdán
közlekedhetnek.
A kerékpárosok mindkét irányba használhat-
ják a Duna-korzót. Az áruszállítást a Péter Pál
utca irányából az érintett szakaszon mindvé-
gig biztosítják.

2017.09.19-én a mobil árvízvédelmi fal próba-
építése miatt lezárják a VSZN Zrt. parkolóját
is, mind az ott dolgozók, mind a lakosság szá-
mára. Ideiglenesen a parkolóval szemben ta-
lálható zöldfelületen lehet parkolni.

figyelem! A mobil árvízvédelmi fal építési
gyakorlata alatt az építési területre belépni
tilos, oda csak az arra jogosultak léphetnek
be! 

Kérjük, hogy az érintett területen figyelmesen
közlekedjenek, a gyakorlatot ne zavarják!
előre is köszönjük megértésüket és türelmü-
ket!
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Autómentes nap 2017
Az idén is megrendezi Szentendre városa az európai Autómentes
Napot és Őrzők Napját, melynek helyszíne már hagyományosan a Du-
nakorzó teljes hossza! A rendezvényt a város közösen szervezi a
rendvédelmi szervekkel, így olyan látványos bemutatókra is sor kerül,
mint baleseti szimuláció, füstsátor, tűzoltó-kosár, életmentés.

A rendezvénnyel párhuzamosan az Európai Autómentes Nap kapcsán
alternatív közlekedési módokat mutatnak be a gyerekeknek.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak!
Helyszín: Szentendre, Dunakorzó
Időpont: 2017. szeptember 22. 9.00-14.00

Változik a hulladékudvar nyitva tartása 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2017. október 2-től hétfőn-
ként a hulladékudvar technikai okok miatt zárva tart.
A hét többi napján a nyitva tartás változatlan marad.

VSZ NZrT.

Társasházban élők figyelmébe!
A katasztrófavédelem egész évben ellenőrzi, mennyire tartják be a
társasházakban a tűzvédelmi előírásokat. Szeptember közepén egy
háromnapos akció keretében minden lakástulajdonos, bérlő, közös
képviselő, lakásszövetkezeti tag és érdeklődő számára lehetőség nyí-
lik arra, hogy közvetlenül forduljon a katasztrófavédelemhez a társas-
házak tűzvédelmével kapcsolatos kérdéseivel.
Ha valaki nincs tisztában azzal, hogy a társasházban hova szabad va-
gyonvédelmi rácsot felszerelni, hol lehet a kerékpárt tárolni, hova lehet
kitenni a kukát, vagy éppen a virágot, az most a helyi katasztrófavé-
delmi kirendeltség nyílt napján választ kaphat. Három napon keresztül,
szeptember 18. és 20. között minden nap 10 és 16 óra között az 
ország valamennyi kirendeltségén várják az érdeklődőket.
A tűzoltók egész évben sorra járják a társasházakat és ellenőrzik azok
tűzvédelmi helyzetét. Ezeknek az ellenőrzéseknek a célja nem a bírsá-
golás, hanem az épületben élők biztonságának javítása, azonban gyak-
ran mégis több százezer forintos bírságot kell súlyos, vagy ismétlődő
hibák miatt kiszabni. Tavaly mintegy nyolcszáz alkalommal riasztották
a tűzoltókat társasházban keletkezett tűzhöz, a hazai társasházakban
összesen 3400 négyzetméternyi területen pusztítottak a lángok. Idén
eddig 579 ilyen eset volt, nagy valószínűséggel ezeknek egy részét meg
lehetett volna előzni.
Bizonytalan a lakását érintő tűzvédelmi kérdéssel kapcsolatban? Ne
várja meg, amíg a tűzoltók mennek ki ellenőrizni, vegyen részt a három
nyílt napunk valamelyikén, és tegye fel kérdését!
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Sok országon keresztül vezetett élet-
utad. milyen állomások után választot-
tad Szentendrét otthonodnak?
1976-ban, amikor megnyílt Líbiában a
magyar kórház, a magyar állam kikülde-
tésével az ottani koraszülött osztályon
vállaltam munkát. ott ismertem meg a
férjemet, ugyanabban a kórházban szü-
letett meg a gyermekem is. Hat évet töl-
töttem ott, majd hazajöttem, férjhez
mentem, hogy megtarthassam a ma-
gyar állampolgárságomat. Ezzel egyidő-
ben a holland állampolgárságot is
megkaptam, illetve a külföldön élő ma-
gyar állampolgároknak járó konzuli út-
levelet, s visszamentem Líbiába. Hat
évet Líbiában, nyolc évet Kuvaitban,
négy évet Kenyában éltünk. Az évek
során mindig találtam magamnak vala-
milyen karitatív munkát. Kenyában
úszóbajnokságokat szerveztem az afri-
kai gyerekeknek, például Egyiptom és
Kenya között vagy Kenya és Uganda kö-
zött. A program lényege az volt, hogy ne csak
azok versenyezhessenek, akik sportolók,
hanem iskolák közötti versenyek is szerveződ-
jenek, a kevésbé sikeres gyerekeknek is le-
gyen motivációjuk a sportolásra. Ekkor
kaptam meg a Brisbane Trofea díjat. Nagyon
büszke vagyok rá, hogy én voltam az első nő,
aki Kenyában ezt a kitüntetést megkapta. Ma-
uritius után jött Banglades, ahol az utcán élő
szegény gyermekeket támogattuk ételosztás-
sal. Ezután életünk következő állomása Né-
metország volt, ott a harmadik világból jött
egyetemisták beilleszkedését támogattam. 
Egyszer itthon voltunk nyaralni a férjemmel, és
egy ismerősöm, a Parola vendéglő tulajdonosa,
Marton Imre ajánlott egy pismányi nyaralót ne-
künk. Még akkor nem tudtuk, hogyan alakul ké-
sőbb az életünk, de a helyszín nagyon tetszett,
így megvettük az ingatlant, amit évekig nem
használtunk. Amikor a férjem befejezte a mun-
káját, gondolkodtunk, hol lakjunk. Ekkor már 33
éve távol voltam Magyarországtól. A férjem
annyit mondott, ne maradjunk Hollandiában, ott
mindig esik az eső, Németországban mindket-
ten idegenek vagyunk, menjünk Magyaror-
szágra, mert én ott vagyok boldog, ahol te is.
Így jöttünk 12 éve Szentendrére. 

Hogyan kerültél kapcsolatba a csángókkal,
miért választottad hivatásul a támogatásukat?
A városban nem ismertem senkit, kicsit üres-
nek éreztem az életemet. Úgy gondoltam,
nekem kell megtenni az első lépést, mert
senki nem fog bekopogtatni, hogy legyünk ba-
rátok. Egy önkormányzati megbeszélésen ta-
lálkoztam Dragon Pál képviselővel – aki
sajnos már nincs közöttünk –, ő ajánlotta,
hogy vegyek pártfogásomba egy csángó gyer-
meket. A Keresztszülők a Moldvai Csángóma-
gyarokért Egyesület révén léptem kapcsolatba
az első csángó gyermekemmel. A civil szerve-
zet 11 éve indult el Böjte Csaba atya gondolata
mentén azzal a céllal, hogy a moldvai csángó
gyerekek magyar nyelvű oktatását támo-
gassa. Kilenc évvel ezelőtt a Keresztszülők

egyesület megválasztott alelnökének és 
szociális felelősének. Nyelvtudásomnak és
utazási tapasztalataimnak köszönhetően ha-
marosan a Szentendre Nemzetközi Kapcso-
latainak Egyesületének is tagja lettem. A 
fogyatékos gyerekeket támogató Esélyegyen-
lőség programban is részt veszek, évente 
táborokat szervezek a gyerekeknek.

mivel segítitek a moldvai csángó gyerekeket?
Jótékonysági koncerteket, táboroztatást szer-
vezünk, igyekszünk biztosítani az anyagi hát-
teret a programnak, karácsonyi ajándék-
csomagokat gyűjtünk. Ebbe bevonjuk a szent-
endrei iskolákat, akik évente több száz cso-
maggal támogatják céljainkat. A Móricz
Zsigmond Gimnázium, az Izbégi és a Szent
András iskola tanárai, szülői és diákjai nagyon
lelkesen vesznek részt a karácsonyi ajándék-
gyűjtésben. Nagyon sokat segített a szerve-
zésben Zakar ágnes tanár, képviselő. Büszke
vagyok arra, hogy sikerült a diákokat bevonni
a jótékonysági programba, mert nem lehet
elég korán megtanítani, hogy fontos segíte-
nünk azokon, akik kevésbé szerencsések,
mint mi.

mit tartasz a legnagyobb sikernek, amit misz-
sziód során elértél?
A cél, hogy megmaradjon a magyar nyelv
azokban a moldvai falvakban, ahol a termé-
szetes és mesterséges asszimiláció révén
anyanyelvünk eltűnőben van. A folyamatot
megállítani nem lehet, de le lehet lassítani.
Nagyon fontos, hogy második nyelvként ezek
a fiatalok „visszatanulják” az anyanyelvüket
annyira, hogy a csángó kultúra ne vesszen el.
A sikereket nem látjuk rögtön ebben a prog-
ramban, hosszú éveknek kell eltelnie, mire
igazi eredményt érünk el. A cél, hogy létrejöjjön
egy csángó értelmiségi réteg, akik visszatér-
nek Moldvába, és folytatják a munkánkat. Az
oktatásnak akkor van értéke és tekintélye, ha
bevisszük az állami rendszerbe, oktatásba.
Már ez is óriási előrelépés, hogy 29 faluban

közel 2000 gyerek tanul magyarul isko-
lán kívül, és nagyon sokan román isko-
lán belül is, igaz, idegen nyelvként, és
csak pár órában. A cél az, hogy minden
moldvai román iskolába be tudjuk vinni
a magyar oktatást, illetve, hogy ez a gyö-
nyörű, archaikus csángó magyar nyelv
fennmaradjon, ezáltal a kultúrájuk is. 
Szeretnénk, ha a szülők is motiváltak
lennének ebben. Van olyan család, ahol
az idősebb gyerekhez még magyarul
beszélnek, a középsőhöz félig magya-
rul, félig románul, a legkisebbhez már
csak románul. Megértem, hogy fontos
számukra a román nyelv, hiszen ott
élnek, a gyerekek román iskolába jár-
nak. Miután ők soha nem tartoztak Ma-
gyarországhoz, ők voltak az „elfelejtett
magyarok”. Hazánkban is csak pár éve
hangsúlyos a csángóságért indított
program, amiért hálásak vagyunk, hi-
szen a magyar állam segítsége nélkül a
segítő tevékenységet nem tudnánk foly-

tatni. 48 tanár havi fizetésén kívül az iskolai
termek bérleti díját, a tanszereket is kell finan-
szírozni, civilektől ilyen összeget nem lehet
adományokból előteremteni.
A legtöbb tanár sajnos még nem Moldvából
kerül ki, de vannak sikertörténeteink is: Ma-
gyarországon tanult egyetemistáink vissza-
mennek és tanítanak a falvakban. Nagy a
fluktuáció is, néhány évet eltöltenek Moldvá-
ban, aztán váltanak, mert legyünk őszinték,
elég mostoha körülmények között kell nekik is
élniük. Gyakran nagy az ellenállás velük szem-
ben, a tanárnak el kell magát fogadtatnia és
neki is alkalmazkodnia kell a környezethez.

Hogyan tudja ösztönözni a csángó fiatalok to-
vábbtanulását a Keresztszülők szervezet?
Évente tíz ösztöndíjas helyet kapunk magyar-
országi egyetemeken a moldvából érkezők
számára. Sajnos idén csak hárman jöttek, ami
érthető, hiszen kevés az ösztöndíjuk, a tanulás
mellett munkát kell vállalniuk, így azonban ne-
hezebben tudnak felkészülni a vizsgákra.
Eleve hátránnyal indulnak több tárgyból, mert
a román oktatásban nem szerepel a magyar
nyelv és történelem oktatása. Az első évben
csak a magyar nyelvet tanulják, s mellette ren-
geteg korrepetálásra szorulnak, mi ezekben is
próbálunk segíteni. Támogatjuk őket bérlettel,
vizsgadíjakkal, étkezési utalványokkal. 
Eddig három keresztgyerekem volt, aki részt
vett a programban, de csak egy tanult tovább.
Számunkra azonban nem kudarc, ha a 14-15
éves gyerek nem megy gimnáziumba, egye-
temre, mert a célunkat már elértük, már át
tudja adni a gyerekének a nyelvet, a kultúráját.
Nem szabad nagy célokat kitűzni, igyekszünk
apró léptekkel haladni ezen az úton. Nagyon
szeretem ezt a munkát, és úgy gondolom, jó-
tékonykodni csendben, névtelenül szabad, és
csak úgy, hogy a másikra nézve ne legyen
sértő. Néha azért kell erről beszélni, mert ha
megismerik céljainkat, másokat is tudunk mo-
tiválni a segítségnyújtásban.

SZ. N.

Az elfelejtett magyarokért
Jolanda Willemse, az SzNKe (Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak egyesülete) elnöke, Szentendre Város pro Urbe-díjasa a csángókért
tett áldozatos tevékenysége elismeréseként az idén augusztus 20-a alkalmából magyar ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott. 
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Volt egyszer egy vízesés…
felHíVáS rÉGI fÉNyKÉpeK KIállíTáSárA

A pest megyei Könyvtár kiállítást tervez a Dömökapui vízesésről és
környezetéről készült, régi fényképekből. 

Kérjük, hogy akinek a
birtokában van régi
(1945 előtti) – amatőr
vagy hivatásos fotós
által készített – felvétel
erről a Szentendre kör-
nyéki kedvelt kiránduló-
helyről, október 31-ig
jelezze a könyvtárban
személyesen, telefonon
vagy e-mailben. Lehető-
leg a képen a vízesés is
látható legyen. Képeslapokat ezúttal nem kérünk!
A fényképeket kölcsönkérjük, és a legjobbakat kiállítjuk a könyvtárban.
Fáradozásukat könyvjutalommal viszonozzuk.
Köszönettel
PMK, Szentendre, Pátriárka utca 7.

elhunyt Szilárd Klára
festőművész
Szeptember 11-én, 96 éves korában elhunyt Szilárd Klára (Claire)
festő- és szobrászművész. A magyar Köztársasági Arany Érdemke-
reszttel és a magyar Alkotóművészek Országos egyesülete (mAOe)
életműdíjával kitüntetett művész életműkiállítása egy éve nyílt meg a
mANK Galériában. Nyugodjék békében!

Szilárd Klára festő, szobrászművész 1921-ben született Budapesten,
ahol olyan mesterek szabadiskoláiban tanult, mint Jaschik álmos, Gallé
Tibor, Istókovits Kálmán, Koffán Károly és Bernáth Aurél. 1944-ben kül-
földre menekült, diplomát szerzett az Ecole des Beaux-Arts-on, Genf-
ben. 1951-ben férjével Izraelbe költözött, élt Tel-Avivban, ramat Ganban
és huszonhat évig Jaffán. 1955-ben ravennai tanulmányútja során
freskó- és üvegfestészetet tanul az Accademia di Belle Arti-n, amelyet
felhasználva Izrael tizennégy zsinagógájának tervezett ólmozott színes
üvegablakokat. Grafikai és szobrászati munkássága is jelentős, 1986
óta készít hegesztett vasszobrokat. 1991 és 2001 között lakást és mű-
termet tartott fenn Párizsban, miközben 1993-ban visszatelepült Ma-
gyarországra. Nyaranként szentendrei műtermében dolgozott, ahol
nagyméretű plasztikáiból szoborparkot hozott létre. olajképeiben és
akvarelljeiben a város számos részletét megörökítette.
Munkássága során tagja lett az Izraeli Festők és Szobrászok Egyesü-
letének, a jaffai művészkolóniának és az Ein Hod-i művészfalunak, itt-
hon a Magyar Alkotóművészek országos Egyesületének (MAoE), a
Magyar Festők Társaságának, a Magyar Szobrászok Társaságának és
a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének. Élete
során közel hetven önálló kiállítása volt Izraelben, Magyarországon és
Európa nagyvárosaiban (Párizs, róma, Bázel, Genf, London). Munkáit
több közgyűjteményben és magángyűjteményben őrzik külföldön és
itthon. Munkásságát több kitüntetéssel ismerték el Izraelben, Brazíliá-
ban és Svájcban. 2002-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemke-
resztje kitüntetésben részesült.
A Magyar Alkotóművészek országos Egyesülete (MAoE) életműdíjával
kitüntetett festő-, szobrász- és üvegművész korábban ki nem állított al-
kotásaiból nyújtott válogatást a 2016. július 27-én, a MANK Galériában
nyílt önálló kiállítása.

A szentendrei Szűk család nevében 
szomorúan közzéteszem, hogy nővérem, 

Takácsné Szűk Mária rövid, de erős küzdelem után 
eltávozott közülünk.

Temetése görög katolikus liturgia szerint zajlott 
a szamárhegyi temetőben 2017. szeptember 11-én, 

közeli ismerősök körében.

Szűk Csaba László
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Az idén ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Szentendrei Jazz-
és borfesztivál szeptember 29. és október 1. között várja a látogató-
kat Szentendrére. A történelmi belváros sétálóutcáján felsorakozó ki-
állítók mellett a szentendrei kötődésű borászok, borászatok,
borkereskedések és civilek a belvárosi házak tematikusan kialakított
udvaraiban várják a bor szerelmeseit.  A fő téren a pezsgők, habzó
borok és fröccsök kóstolása mellett már déltől koncertek, kulturális,
családi programok is szórakoztatják a fesztiválozókat. A helyi étter-
mek, termelők és szolgáltatók egyedi menüsorokkal, exkluzív borva-
csorákkal, borskóstolókkal várják a Szentendrére látogatókat. 

Az idén koncepciójában, időpontjában és helyszínében is megújult bor-
fesztivál a szentendrei nyári fesztiválszezon záró eseményeként való-
sul meg. Szeptember utolsó hétvégéjén (szeptember 29 – október 1.)
a Fő téren és a belváros sétálóutcáján, a Dumtsa Jenő utcában a boré
és a jazzé lesz a főszerep. A rendezvény emellett számos kulturális
programmal, két színpadon koncertekkel és tematikus sétákkal nyújt
teljes feltöltődést vendégei számára.
Az utcai kiállítók mellett a szentendrei kötődésű borászok, borászatok,
borkereskedések és civilek tematikus udvarokat hoznak létre a belvá-
rosi házak udvarain – a Szentendre Éjjel-Nappal Fesztiválhoz hason-
lóan Házak, udvarok, házigazdák címmel -, ahol pohárpénzért cserébe
korlátlan fogyasztással várják az érdeklődőket. Ezekben az udvarok-
ban adott borászokhoz köthető borrégiók kapnak kiemelt szerepet, kü-
lönböző területekről származó azonos borok összekóstolására, illetve
kereskedelmi forgalomba nem vásárolható tételek bemutatására nyílik
lehetőség. Az udvarokban alkalmi jelleggel kisebb programok is helyet
kapnak (pl. a Kadarka kör programja, rác ürmös kóstoló, borkaszinó,
zenei fellépések, fröccs-mozi, stb.)
Pezseg a Fő tér! címmel a város főterén a fókusz a pezsgőkre, habzó
borokra és fröccsökre épül – kiállítók és együttműködő partnerek se-
gítségével. Itt már 12 órától megnyitják a kapukat, és a család teljes
egészének – a korosztálytól függetlenül – megfelelő programokat kí-
nálnak.

Az esemény Facebook oldala: Szentendrei Jazz -és Borfesztivál
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Kiállítások
Szentendrei Képtár
Szentendre felett az ég. megfestett
házak - klasszikus és új képek (ok-
tóber 22-ig)

Bizottság-liget (Posta előtti park)
borbás péter - Szentes Annamária:
OTTHON/talanság (október 2-ig)
Szabó ottó/robotto: Az eltévedt űr-
hajós (október 2-ig)

MűvészetMalom
mIG21 (szeptember 7. – október 8.)
bomlasztó képzelet (szeptember 8.
– október 8.)

Kovács Margit Kerámiamúzeum
mezőszemerei ikertornyok – bukta
Imre kiállítása (szeptember 8. –
szeptember 24.) 

Barcsay Múzeum
átalakulás. Szabó zsuzsanna tár-
lata (szeptember 8. – október 8.)
Az utca hangjai. bakos Tamás kiállí-
tása (szeptember 8. – október 8.)

ámos Imre - Anna Margit Múzeum
Nyitva van az aranykapu (szeptem-
ber 10. – október 15.)

Evangélikus templom
Dawn Csutoros: belső tér (szeptem-
ber 10. – szeptember 24.)

Ferenczy Múzeum
előhívás – fényképek a fiókok mé-
lyéről, szentendrei művészek, tárla-
tok, események (szeptember 12. –
november 19.)
Titorelli faiskolája. Tolnai Ottó grafi-
kái (szeptember 15. – október 22.)
æktivátorok. Helyi aktív építészet
(szeptember 15. – november 26.)
Hazatért művek. francois fiedler
tárlata (szeptember 15. – november
5.)

Czóbel Múzeum - Ilosvai-gyűjte-
mény
meteor és apró katasztrófák. Hu-
gyecsek balázs és rizmayer péter
kiállítása (szeptember 12. – október
29.)

Vajda Lajos Emlékmúzeum
létszekvenciák (szeptember 15. –
október 29.)

Kiegészítő programok

A Kmetty Múzeumban naponta 
váltakozva a Nap képe és a Nap
verse kerül bemutatásra

szeptember 18. 10.00-tól 
A Nap képe: ámos Imre: Alkony
(1940)
Kommentár: révész Emese művé-
szettörténész
A Nap verse: borbély Szilárd: 
Az anatómiához (2010)
Kommentár: áfra János költő

szeptember 19. 10.00-tól 
A Nap képe: Vajda lajos: Háború
(1930–33)
Kommentár: Boros Lili művészettör-
ténész
A Nap verse: Tandori Dezső: 
romcsarnok (1976)
Kommentár: Krusovszky Dénes Jó-
zsef Attila-díjas költő

szeptember 20. 10.00-tól 
A Nap képe: Vajda lajos: 
Szentendrei házak (1937)
Kommentár: Muladi Brigitta művé-
szettörténész
A Nap verse: T. S. eliot: 
A háromkirályok utazása (1927)
Kommentár: Kemény István József
Attila-díjas költő

szeptember 21. 10.00-tól 
A Nap képe: ámos Imre: 
festő égő ház előtt (1941)
Kommentár: Kopin Katalin művé-

szettörténész
A Nap verse: Nemes Nagy ágnes: 
A lovak és az angyalok (1959)
Kommentár: Szabó T. Anna József 
Attila-díjas költő

szeptember 22. 10.00-tól 
A Nap képe: barcsay Jenő: 
Dolgozó lány (1927)
Kommentár: Szabó Noémi művé-
szettörténész
A Nap verse: Arany János: 
magányban (1861)
Kommentár: Kukorelly Endre József
Attila-díjas költő

szeptember 23. 10.00-tól 
A Nap képe: bálint endre: 
Vajda lajos öröksége (1985)
Kommentár: Muladi Brigitta művé-
szettörténész
A Nap verse: Jékely zoltán: 
Új évezred felé (1935)
Kommentár: Tóth Krisztina József
Attila-díjas költő

szeptember 24. 10.00-tól 
A Nap képe: Korniss Dezső: 
Tücsöklakodalom (1948)
Kommentár: rockenbauer Zoltán
művészettörténész
A Nap verse: babits mihály: 
Édes az otthon (1915)
Kommentár: rakovszky Zsuzsa Kos-
suth-díjas költő

programok a fesztivál házigazdáival

szeptember 18. 15.00
Kmetty Múzeum
Kiállításról kiállításra – 
séta Nagy barbarával

szeptember 19. 15.00
Kmetty Múzeum
Kiállításról kiállításra 
– séta Bereznai Péterrel

szeptember 20. 15.00
Kmetty Múzeum
Kiállításról kiállításra – 
séta Vinkler zsuzsival

szeptember 23. 15.00
Kmetty Múzeum
Kiállításról kiállításra – 
séta Vincze Ottóval

szeptember 24. 15.00
Kmetty Múzeum
Kiállításról kiállításra – 
séta baksai Józseffel

Kertmozi a ferenczy múzeum 
udvarán

szeptember 19.
A távolság, ami összeköt (Marina
Abramovic filmje) 

szeptember 23.
Jupiter holdja (magyar film, ren-
dezte: Mudruczó Kornél)

P’Art Mozi
szeptember 18. 18.30
Oroszlán (Garth Davis filmje). A vetí-
tés után Csákvári Géza filmkritikus
Díner Tamás fotóművésszel beszél-
get a filmről

szeptember 22. 18.30
phoenix bár (Christian Petzold
filmje). A vetítés után Szarka Judit
filmesztéta Schramkó Péter magán-
tanárral beszélget a filmről

szeptember 24. 18.30
A vörös teknős (Michael Dudok de
Wit animációs filmje). A vetítés után
Paraszkay György grafikusművész
Jankovics Marcell Kossuth-díjas
filmrendezővel beszélget a filmről

szeptember 24.
záróparti – Tudósok-koncert

Art Capital 2017 programok Otthon Szentendrén
Valamennyien lakunk valahol. Az otthon nem egyenlő a hajlékkal, bár
többnyire hozzá kapcsolódik. otthon érezhetjük magunkat a házak, ker-
tek, templomok, utcák szegélyezte fizikai térben, a lakásunkban, otthon
lehetünk egy kultúrában, otthonosként élhetünk meg illatokat, hango-
kat, színeket. otthonra lelhetünk az internet kínálta virtuális térben is.
otthon érezni magunkat: ez elsősorban érzelmi állapot. Nem csupán
az ismerősség érzése, hanem öröm és bánat, nosztalgia és harmónia,
vigasz és büszkeség. Az érzelmek olyan együttese, amely ott és csakis
ott van meg. Az otthontalanság érzete: amikor mindez fájóan hiányzik.
Mindkettőt az együtt-létezés rendje szervezi – finom áttételekkel a kö-
zösségek élő organizmusaiban. A nagy orosz író, Lev Tolsztoj elhíresült
mondata szerint az emberi boldogság az otthon szinonimája. Egy másik
író, a magyar Tamási áron intelme szerint létezésünk célja az otthon
megtalálása. otthontalannak lenni e szerint boldogtalan állapot.
Az otthonhoz kapcsolódó alapvető sztereotípiáinkat folyamatosan ala-
kítják az egyéni tapasztalatok. Erre a viszonyra visszautalva sok min-
dent lehet építeni: fogyasztói szokásokat, ideológiát, hatalompolitikát
– de művészetet is. A vizuális művészeteknek is visszatérő, állandó tár-
gya e roppant nagy, mégis bensőséges téma. Jelenlegi aktualitását
olyan társadalmi jelenségek adják, mint az Európát újonnan érő migrá-
ciós nyomás, a munkaerő kelet-nyugat, illetőleg dél-észak irányú áram-
lása vagy a privát élet egyre nagyobb terének áthelyezése az internetes
közösségi oldalakra.
Az idei Art Capital központi témája az otthon és otthontalanság képzete
és tapasztalata. olyan kortárs művészeti kiállításokat szerveztünk,
amelyek reflektálnak a téma gazdag kultúrtörténetére és a hozzá kap-
csolódó társadalmi és pszichikai jelenségekre is.
Szeretettel várjuk az Art Capital kiállításain és programjain! Érezze ott-
hon magát ebben a fantasztikus városban, ahol a képzőművészet már
oly régóta valódi otthonra lelt!

GULyáS GáBor IGAZGATó
FErENCZy MÚZEUMI CENTrUM

Art Capital: 
bukta Imre – mezőszemerei ikertornyok
Szeptember 9-től bukta Imre baromfiudvara a Kovács margit 
múzeumba költözött.

Bukta Imre (1952) művészete erős szálakkal kötődik a vidéken élő em-
berek életmódjához és kultúrájához, témáit a mindennapi dolgos élet
tárgyai, helyszínei és szereplői adják. Szemlélete hol ironikus, hol lírai,
néha kritikus vagy éppen megengedő, de mindig kivételes empátiával
közelíti meg alanyait. Ez az installáció – amelynek valódi, kapirgáló tyú-
kok a főszereplői – olyan társadalmi problémákra reflektál, amelyek
egyaránt érintik az urbánus és a vidéki létmód értékrendjét, s egyaránt
megszólítják a nagyvárosok és a falvak lakóit.
A vendégeket üdvözölte: Muladi Brigitta, az FMC Kurátori Főosztályának
megbízott vezetője, a kiállítást megnyitotta: Wirth Imre író, a koordiná-
tor Kígyós Fruzsina volt.
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A molinón: farkas ádám 
farkas ádám, a mai magyar szobrászat egyik meghatározó mestere,
1948 óta él Szentendrén. munkácsy- és Kossuth-díjas művész. 1990-
től a magyar Képzőművészeti egyetem tanára, 1992-től a szobrász
tanszék vezetője, egyetemi tanár, 2002 és 2005 között az egyetem
rektora. Alapító tagja és első elnöke volt a szentendrei Grafikai mű-
helynek, elnöke volt a Szentendre művészetéért Alapítvány kuratóri-
umának. 2010-ben príma Díjat kapott. Számos köztéri alkotása
található bel- és külföldön egyaránt, kisplasztikáit jeles közgyűjtemé-
nyek őrzik. 

Úgy tudom, művész családból származik…
Édesanyám, Győrffy Anna grafikusművész, aki olyan sikerkönyveket il-
lusztrált, mint a Mosó masa mosodája, vagy a Pöttyös Panni-sorozat.
Nagyapám, Győrffy István néprajzkutató volt, akinek ősei között több
száz évre visszamenőleg voltak fazekasok. Művészi vénámat elsősor-
ban tőlük örököltem.

És a művészi véna öröklődött is…
Feleségem, rákosy Anikó festőművész, két lányunk pedig, Zsófi és
Bori, szobrász-, illetve textilművészek.

Hogyan kezdődött a pályája?
Egyszer kezembe került egy marék agyag, és ahogy gyúrogattam, egy
fej lett belőle. Amint szüleim meglátták, azonnal beírattak a budapesti
művészeti gimnáziumba. A felvételire a közelben lakó Balogh László
festőművész készített fel, ő ismertette meg velem a barcsays világlá-
tást, a geometrikus, tömör fogalmazást. A szakközépiskolában felfi-
gyelt rám Somogyi József Kossuth-díjas szobrászművész, a brüsszeli
világkiállítás aranyérmese, és az ő hatására kezdtem el gondolkodni a
szobrászatról. A főiskolára azonnal felvettek, s innen már egyenes volt
az út.

ennek ellenére a főiskola elvégzése után külföldre ment…
A főiskolán kicsit magamra maradtam. A külföldi szakirodalmat olvas-
tam, mert Magyarországon akkoriban nem lehetett tanulmányozni a
kortárs művészetet. Illyés Gyula segítségével sikerült kapnom egy 360
napra szóló útlevelet. Párizsban szabadhallgató voltam az Ecole des
Beaux-Art-on, mellette szobrászsegédként dolgoztam a megélhetése-
mért. Párizs fontos mérföldkő volt az életemben, mert jobban megis-
mertem a 20. századi művészetet, és megmártóztam a franciás
kultúrában. 

Hogyan fogalmazná meg a szobrászat lényegét? mit tart benne szép-
nek?
Egy kő faragásánál nem nagyon lehet tévedni, alaposan át kell gon-
dolni, hogy mit akarunk. Faragás előtt vázlatszinten megtervezem,
hogy mit szeretnék. Amikor faragok, hagyom, hogy beleszóljon a kő.
Nem szabad megerőszakolni, mert akkor unalmas lesz a végeredmény.

A jó művész döntései nem mindig tudatosak, de ezek teszik élővé 
az alkotást. Ha nagyon tudatossá válik, elveszti az életszerűségét, 
kiagyalttá válik, szájbarágós lesz. Kell hagyni egy kis bizonytalanságot,
sejtelmességet, ami a nézőt továbbgondolásra készteti. A szobrászat
lényege ugyanaz, mint a többi művészeti ágnak. Üzenet: elfogadtatni
a többiekkel azt a tényt, hogy csak az élet végtelen, a személyes lét
egyszer véget ér.

Hogyan látja eddigi pályafutását?
Komoly lehetőségeket kaptam már egész fiatalon. Nemzetközi sikere-
ket értem el, műveimet külföldön is el tudtam adni, húsz országban ta-
lálhatók alkotásaim. 26 éve tanítok szobrászatot, és a tanítványaim
közül is sokan sikeresek. Igyekszem nem elszívni más elől a levegőt.
Adni szeretek, mert nekem sok van, és ezt azért kaptam, hogy osszam
szét. Az életem talán valamiféle küldetés.

festmények hét
művésztelepről
Szakács Imre festőművész 7x7 című kiállítása 
október 11-én, szerdán 17 órakor nyílik a MANK
Galériában (Szentendrei régi Művésztelep, Bogdá-
nyi u. 51.). Köszöntőt mond dr. Hóvári János, a
MANK Kft. főigazgatója, a kiállítást Banner Zoltán
művészettörténész nyitja meg. Közreműködik Gyer-
mán Júlia (hegedű) és Vedres Csaba (zongora).
Megtekinthető november 5-ig, hétfőtől péntekig
9.00-17.00, szombaton és vasárnap 10.00-17.00
között.

Szakács Imre most kiállított alkotásai hét művész-
telepen készültek – Szentendre, Nagybánya, Barbi-

zon, Ahrenshoop, Murnau, Balestrand, Goa –, és
ahogyan a kiállítás címe is elárulja, minden hely-
színt hét kép reprezentál. 

„Ez nem szokványos tárlat, mivel hét különböző
helyszínre enged bepillantást. Hét különféle világot
tár a látogató elé, amelyek teljesen eltérnek egy-
mástól. Ennek a varázsát próbáltam a magam mód-
ján megfogni, éreztetni, ahogyan ez rám hatott” –
mondta Szakács Imre a kiállításról.

A kiállítás következő állomása Nagyvárad lesz, ahol
november 18-tól december 18-ig tekinthető meg. A
tervek szerint ezután mind a hét művésztelepen be-
mutatják az anyagot, az első állomás Nagybányán,
a Teleki-házban lesz, ahol márciusban tekinthetik
meg az érdeklődők.

A kiállításon szereplő alkotásokról katalógus ké-
szült, mely a helyszínen megvásárolható.
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programok
KIállíTáS

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

Az Art Capital programjai lapunk 
17. oldalán

VAJDA LAJoS STÚDIó 
PINCEMŰHELy
áTláTHATATlANSáG
médiaművészeti kiállítás
Megtekinthető: október 15.
Kiállítók: Benkovits Balázs, Bukta Imre,
Csató Máté, Csontó Lajos, feLugossy
László, Magyarósi Éva, Margit Szabolcs,
Molnár ágnes Éva, Nagy Barbara, Pa-
csika rudolf, roi Vaara, Szirtes János,
Tóth Eszter, Vincze ottó, ef Zámbó Ist-
ván

MANK GALÉrIA
Bogdányi u. 51.
VÉGre eGy KONKrÉT KIállíTáS!
Válogatás Szöllősi-Nagy András és
Nemes Judit képzőművészeti és fotó-
gyűjteményéből
Megtekinthető: október 8.

ErDÉSZ GALÉrIA
Bercsényi u. 4.
NAGybáNyáTÓl SzeNTeNDrÉIG
Válogatás dr. Virág Péter 
gyűjteményéből
A kiállító művészek: Ilosvai Margit, Grá-
ber Margit, Czóbel Béla, Ziffer Sándor,
Perlmutter Izsák, Bálint Endre, Anna
Margit, ország Lili, Kmetty János, Bar-
csay Jenő, Perlrott Csaba Vilmos, Vörös
Géza, Gadányi Jenő
Megtekinthető szeptember 30-ig, hétfő
kivételével minden nap 10.00–18.00

elŐADáS
PEST MEGyEI KÖNyVTár
Pátriárka u. 7.

Szeptember 20. szerda 18.00
INDUlJ el eGy ÚTON – 
KAllÓS zOlTáN 
Dr. Bereczki Ibolya, a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum főigazgató-helyettese,
Kallós Zoltán népzenekutató a nemzet
művésze életművéről beszél
A belépés ingyenes

PETőFI KULTUráLIS ÉS 
HAGyoMáNyőrZő EGyESÜLET
Stéger köz

Szeptember 22. péntek 18.00
KÖrTemplOmOK A KárpáT-me-
DeNCÉbeN
Gondos Béla vetítettképes előadása

Szeptember 29. péntek 18.00
AlKOTáSOK TÜKrÉbeN  
Beszélgetés Páljános Ervin szobrász-
művésszel

Október 6. péntek 18.00
„zÚGJATOK HArANGOK mÉly bÚT
ÉS báNATOT”
A Filibili Népdalkör és Kertész József
előadása verssel és énekkel

Október 13. péntek 18.00
SzeNT láSzlÓ-KUlTUSz NAGy
lAJOS KOrábAN
Varga Tibor előadása

FrANGIPANI STÚDIó
Bartók B. 5/B.

szeptember 20. szerda 18.00 
ÚJHOlD HANGfÜrDŐ 
Borlói Anitával
Belépő: 1500-3000 Ft között hozzájáru-
lást kérünk egyéni lehetőségek szerint

szeptember 26. kedd 18.00, minden
kedden
TArTáSJAVíTÓ TOrNA DemeTer
pÉTer AlTerNATíV mOzGáSTerA-
peUTáVAl
Belépő: 2000 Ft

A programokhoz előzetes jelentkezés
szükséges: 30-488-7332, www.frangi-
pani.hu

mOzI
P'ArT MoZI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

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

szeptember 18. hétfő
17.00 KEDI – ISZTAMBUL MACSKáI
(79’)(KN)
18:30 oroSZLáN (118’)(12) – Vendé-
günk: Díner Tamás - ArT CAPITAL prog-
ram
20:35 BArry SEAL: A BESZáLLíTó
(114’)(16) – f.:Tom Cruise, Domhnall
Gleeson, Sarah Wright

szeptember 19. kedd
16.30 BArry SEAL: A BESZáLLíTó
(114’)(16) – f.:Tom Cruise, Domhnall
Gleeson, Sarah Wright
18:30 A SZáMoLáS JoGA (127’)(12) –
CINEBooK SoroZAT DunaP’Art Film-
klub
20:45 CSáBÍTáS (94’)(16) – f.:Colin Far-
rell, Elle Fanning, Nicole Kidman és Kirs-
ten Dunst

szeptember 20. szerda
17:05 KEDI – ISZTAMBUL MACSKáI
(79’)(KN)
18.30 AMErIKAI BÉrGyILKoS
(112’)(16E) – f.:Michael Keaton, 
Dylan o’Brien
20:30 CSáBíTáS (94’)(16) – f.:Colin 
Farrell, Elle Fanning, Nicole Kidman és
Kirsten Dunst

szeptember 21. csütörtök
15.00 ULTrA (83’)(12) – f.:Simonyi 
Balázs filmje
16.30 KINGSMAN: AZ ArANyKÖr
(141’)(12E) – f.:Channing Tatum, Taron
Egerton,
Jeff Bridges, Colin Firth
19:00 ANyáM ÉS MáS FUTóBoLoN-
DoK A CSALáDBóL (108’)(12)
NyISD KI A SZEMED! SoroZAT

szeptember 22. péntek
15:20 A HETEDIK ALABárDoS
(86’)(12E) – Vékes Csaba filmje
16.50 A KAIróI ESET (96’)(12E) – 
svéd politikai krimi
18:30 PHoENIX Bár (98’)(16) – 
beszélgetés a film után- ArT CAPITAL 
program
20.15 PorTo 35MM (76’)(16) – 
portugáliai szerelmi történet

szeptember 23. szombat
13:00 EGy KUPAC KUFLI (83’)(KN) ma-
gyar rajzfilm 5-9 éveseknek
14:30 ULTrA (83’)(12) – Simonyi Balázs
filmje
16:00 KINGSMAN: AZ ArANyKÖr
(141’)(12E) – f.:Channing Tatum, Taron
Egerton, Jeff Bridges, Colin Firth
17.00 TEáTrUM 2017. – Paraszkay
György fotókiállítása
18.30 PorTo 35 MM (76’)(16) – 
portugáliai szerelmi történet
20.00 A HETEDIK ALABárDoS
(86’)(12E) – Vékes Csaba filmje

szeptember 24. vasárnap
13.30 EGy KUPAC KUFLI (83’)(KN) 
magyar rajzfilm 5-9 éveseknek
15:00 ULTrA (83’)(12) – Simonyi Balázs
filmje
16:30 A VÖrÖS TEKNőS (80’)(6) – Ven-
dégünk: Jankovics Marcell- ArT CAPI-
TAL program
18:00 A HETEDIK ALABárDoS
(86’)(12E) – Vékes Csaba filmje
19:30 PorTo 35MM (76’)(16) – portu-
gáliai szerelmi történet
20.50 ÚJrA oTTHoN (97’)(12E) – f:
reese Witherspoon

szeptember 25. hétfő
15:30 CSáBíTáS (94’)(16) – f.: Colin
Farrell, Elle Fanning, Nicole Kidman és
Kirsten Dunst
17:10 ISTEN HoZoTT NÉMETorSZáG-
BAN (116’)(12E)
19.10 PorTo 35MM (76’)(16) – portu-
gáliai szerelmi történet
20:35 rENEGáToK (106’)(16) – francia-
német akciófilm

szeptember 26. kedd
16.30 BArry SEAL: A BESZáLLíTó
(114’)(16) – f.:Tom Cruise, Domhnall
Gleeson, Sarah Wright
18:30 AZ UToLSó CSALáD (123’)(16) –

LÉLEKMoZI SoroZAT DunaP’Art 
Filmklub
20:40 A KAIróI ESET (106’)(12E) –
svéd politikai krimi

szeptember 27. szerda
17:00 A HETEDIK ALABárDoS
(86’)(12E) – Vékes Csaba filmje
18.30 KEDI – ISZTAMBUL MACSKáI
(79’)(KN)
19.55 ISTEN HoZoTT NÉMETorSZáG-
BAN (116’)(12E)

szeptember 28. csütörtök
17.00 A LEGo NINJAGo FILM (100’)(6E)
18.35 KITÜNőK – Török Katalin beszél-
getéssorozata
18:45 TULIPáNLáZ (107’)(12E) – f.: Ali-
cia Vikander, Christoph Waltz, Dane De-
Haan
20:40 LADy MACBETH (89’)(16)

szeptember 29. péntek
17:00 A LEGo NINJAGo FILM (100’)(6E)
18:45 LADy MACBETH (89’)(16)
20.20 VIKTórIA KIráLyNő ÉS ABDUL
(112’)(12E) – f.: Judi Dench, Ali Fazal

szeptember 30. szombat
14:00 A LEGo NINJAGo FILM
(100’)(6E)
15:45 SALAMoN KIráLy KALANDJAI
(80’)(6) – izraeli-magyar animációs film
17:15 KINGSMAN: AZ ArANyKÖr
(141’)(12E) f:Channing Tatum, Taron
Egerton,
Jeff Bridges, Colin Firth
20:05 VIKTórIA KIráLyNő ÉS ABDUL
(112’)(12E) – f.: Judi Dench, Ali Fazal

október 1. vasárnap
13:30 SALAMoN KIráLy KALANDJAI
(80’)(6) izraeli-magyar animációs film
14:50 A LEGo NINJAGo FILM (100’)(6E)
16.40 PAPPA PIA (105’)(12) – Csupó
Gábor romantikus vígjátéka
18:30 VIKTórIA KIráLyNő ÉS ABDUL
(112’)(12E) – f.: Judi Dench, Ali Fazal
20:30 TULIPáNLáZ (107’)(12E) – f.:Ali-
cia Vikander, Christoph Waltz, Dane De-
Haan

október 2. hétfő
16:00 KINGSMAN: AZ ArANyKÖr
(141’)(12E) – f.:Channing Tatum, Taron
Egerton,
Jeff Bridges, Colin Firth
18:30 KEDI – ISZTAMBUL MACSKáI
(79’)(KN)
20:00 ISTEN HoZoTT NÉMETorSZáG-
BAN (116’)(12E)

október 3. kedd
16.30 VIKTórIA KIráLyNő ÉS ABDUL
(112’)(12E) – f.: Judi Dench, Ali Fazal
18.30 oroSZLáN (118’)(12) – CINE-
BooK SoroZAT DunaP’Art Filmklub
20:35 VIKTórIA KIráLyNő ÉS ABDUL
(112’)(12E) – f.: Judi Dench, Ali Fazal

október 4. szerda
17.00 TULIPáNLáZ (107’)(12E) – f.: Ali-
cia Vikander, Christoph Waltz, Dane De-
Haan
19:00 LADy MACBETH (89’)(16)
20:35 ULTrA (83’)(12) – Simonyi Balázs
filmje

október 5. csütörtök
16.15 BorG/McENroE (100’)(12E) –
Wimbledon 1980.
18:00 A NÉGyZET (142’)(16) – svéd-
német-francia-dán film
20:30 EGyENESEN áT (105’)(16E) – f.:
Nina Dobrev, Ellen Page, Kiefer Suther-
land

Országos Könyvtári
Napok 2017
Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.)

Október 2. hétfő 18:00 
olvasóterem
A tudatos jelenlét pszichológiája
Szondy Máté pszichológus előadása

Október 3. kedd 18:00
olvasóterem
Író-olvasó találkozó
Vendég: Grecsó Krisztián

Október 6. péntek 18:00 
olvasóterem
Kiállításmegnyitó: Magyar Művész-
könyvalkotók Társasága

Október 7. szombat 11:00 
gyermekkönyvtár
BerGer Szimat Szolgálat
Vendég: Nyulász Péter író

Október 8. vasárnap 16:00 
olvasóterem
Könyvbemutató
Csiffáry Gabriella: Magyarázom 
a bizonyítványom



KULTÚRA 212017 | szeptember 18. 

mŰVÉSzI TOrNA                                                                                                                                                                                                                                         
Művészi
torna tanfo-
lyamunk
tananyagát
Berczik Sára
esztétikus
testképző-
és mozgás-
fejlesztő
módszerét
követve ala-
kítottuk ki.                                                                        

A klasszikus zenei kíséret mel-
lett végzett gyakorlás a test termé-
szetes adottságaira épít, így a
gyerekek szépérzékére gyakorolt
hatása mellett harmonikusan fej-
leszti az izomzatot, és segíti a he-
lyes testtartás beidegződését.

Mivel a gyakorlatok végrehaj-
tása, illetve az ügyességet fej-
lesztő kéziszerek (labda, karika,
kötél, stb.) használata nem igényel
különleges testi adottságokat, a
helyes kivitelezés  minden gyerek
számára sikerélményt tud nyújtani.

A tananyag a későbbiekben ki-
egészül a klasszikus balett alap-
elemeivel, így a táncos mozgás
öröme mellett önfegyelemre is
nevel.

Foglalkozások heti két alkalom-
mal, három korcsoportban.

A gyerekek fejlődését féléven-
kénti nyilvános bemutatókon kí-
sérhetik figyelemmel.

ToVáBBI FELVILáGoSÍTáS:
06-20-416-91-36

Kutyafürdetés gyorsan 
és egyszerűen, a nap 24 órájában

Szentendre, bogdányi út 50.
(20) 326 4669

WashAndVauSzentendre
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Győztes a V-8!
A V-8 Uszoda és Szabadidőközpont a 2017-
es Év fürdője választáson megnyerte kategó-
riájának fődíját, így 2017-ben a „Helyiek
kedvenc fürdője” lett!

Idén harmadik alkalommal rendezték meg az
Év Fürdője versenyt. A hazai fürdők legna-
gyobb versenyében a közönség 2017. június
1. és augusztus. 31. között három kategóriá-
ban, közel 200 fürdőre voksolhatott. A ver-
senyre összesen 167 ezer szavazat érkezett.
Az idei verseny rendkívül szoros és izgalmas
eredménnyel zárult: a dobogós helyezések 
néhány szavazaton múltak, a kisebb fürdők
kategóriájának csatája pedig igazi meglepe-
téssel ért véget: a „Helyiek kedvenc fürdője”
címet hatalmas küzdelemben a szentendrei 
V-8 nyerte! 

A siker kapcsán az uszoda két éve kinevezett
ügyvezető igazgatóját, Drégely Miklóst kér-
deztük arról, hogyan értékeli a szép ered-
ményt:
– Az elmúlt években sok minden változott a 
V-8 háza táján. Az épület az uszodai funkción
kívül közösségi feladatokat is ellát: garázsvá-
sárral, nyári táborokkal, koncertekkel, gyerek-
műsorokkal és számos más új programmal
gazdagítottuk a helyiek életét. 
A wellness részleg hazánkban egyedülállóan
felszerelt mesterszaunájának köszönhetően
Szentendre a hazai és nemzetközi szaunakul-
túra egyik központjává vált. Már második éve

itt rendezzük a szaunamesterek világbajnoksá-
gának hazai fordulóját. A mesterszauna éjsza-
kai programjain számos hazai és külföldi híres
szaunamester is megfordult, közöttük a há-
romszoros világbajnok, Rob Keijzer. 
Az uszoda több alkalommal is elnyerte a Für-
dőszövetségtől az ötcsillagos megtisztelő
címet, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen
rajtunk kívül csak egy uszodának van ilyen mi-
nősítése Magyarországon. 
Egy hónapja a V-8 adott otthont a Vizes VB spor-
tolóinak a felkészüléshez, nagy szó, hogy váro-

sunk is hozzájárult a rangos verseny sikeréhez.
A V-8 népszerűsége, látogatottsága az elmúlt
években folyamatosan nőtt, melynek ékes bi-
zonyítéka ez a különösen értékes közönség-
díj.
Köszönöm a V-8 csapatának, minden munka-
társamnak, hogy hozzájárult közös sike-
rünkhöz, és köszönjük mindenkinek, aki sza-
vazatával hozzásegített bennünket az ered-
ményhez! A győztes V-8, az ötcsillagos
uszoda továbbra is szeretettel várja kedves
vendégeit!
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Sportos hétvégét szervezett Szentendre Vá-
rosa a helyi sportegyesületek összefogásával
a postás strandra. 2017. szeptember 8-án a
Városi Sportnapon több mint harminc helyi
egyesület vett részt színpadi bemutatókkal,
ismertetőkkel. A helyi diákok rendkívül sok
sportággal ismerkedhettek meg játékos for-
mában, s a helyszínen mindet kipróbálhatták.
este a küzdősportoké volt a terep: a Szent-
endre Kupán izgalmas thaibox mérkőzések
zajlottak a színpadon felállított ringben.
Szombaton szintén a postásról rajtolt a nép-
szerű pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúra
négy távval, közel 1000 nevezővel!

A szervezők fáradhatatlan csapata valóban
megmozgatta Szentendrét, nemcsak fizikáli-
san, de a helyi sportegyesületeket is a rendez-
vények mellé állították. Példaértékű munkájuk
révén színvonalas, nagy érdeklődéssel kísért
sporthétvége jött létre. A Városi Sportnapon
1650 szentendrei diák választhatott a sport-
ágak közül a napfényes Duna-parton. A gyep-
sítől kezdve az íjászaton, jógán keresztül a
strandröplabdáig mindent kipróbálhattak és
megismerhettek. Az eseményen minden kor-
osztály részt vett, hiszen nyolc helyi idősklub
tagjai is vidám hangulatban, énekkel, főzőcs-
kézéssel töltötte itt a pénteket, a résztvevőket
finom bográcsétellel megvendégelve.

Este a Szentendre Kupán szintén fantasztikus
volt a program, a thaibox és ökölvívó mérkő-
zések között a Welldance SE táncosai és a
város büszkeségei, a Szentendrei Kenguru Kö-

télugró DSK Európa dobogósai szórakoztatták
a közönséget elképesztően profi produkciók-
kal.
Nagy köszönet illeti a sportrendezvények „mo-
torjait”: a Szentendrei Kinizsi Sportegyesületet
Vura Zsolt vezetésével, Szentendre Város
Sportegyesülete elnökét, a Muay Thai szak-
osztály vezetőjét Skrobár róbertet, a Dunaka-
nyar Sportegyesületet Batári Csaba
vezetésével és a Piramis SE-t Tóth Attila veze-
tésével.

Hogy milyen volt a hangulat? álljon itt néhány
sor Skrobár róberttől, az SZVSE elnökétől:
„Kedves Szentendre, hát ezt is megértük! Va-
lóra válhatott egy álom, remek kis gálát vará-
zsoltunk a Postás strand ősfái közé! A Pilisi
Tekerő előestéjén hat órától a Sportnapról visz-
szaszivárgó kíváncsiskodók nyolc igen színvo-
nalas bemutató mérkőzést láthattak a thaibox
és az ökölvívás világából! Igazi show kereke-
dett, mire a nap lement, hála a remek Dj-nek, a
táncos és kötélugró lányoknak, meg a harco-
soknak, akik látványos küzdelmeket prezen-
táltak!
Támogatóinknak hála, mindenki hatalmas ku-
pával és csordultig telt szívvel térhetett haza!
Köszönet a TOKEN Kft.-nek mint fő támoga-
tónknak, Szentendre Városának, és mindenki-
nek, aki bármilyen módon hozzájárult a
sikerhez!”

Köszönjük a résztvevő egyesületek, szerveze-
tek segítségét a városi sportrendezvények le-
bonyolításában!

ELEVENEK Közhasznú Sportegyesület (ELE-
VENEK SE)
Szentendrei Kinizsi Honvéd SE (SZKHSE)
Szentendre Sleepwalkers Baseball SE (Sleep-
walkers)
Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK
Dunakanyar Tenisz Klub Egyesület (Dunaka-
nyar TK SE)
Honvéd  Kossuth Lajos Sportegyesület Szent-
endre (HKLSE)
Szentendre Városi Sportegyesület (Szent-
endre VSE)
Welldance Sporttánc Egyesület (Welldance
S.E.)
Piramis Sportegyesület (PSE)
Dunakanyar Sportegyesület (Dunakanyar SE)
Pink Panthers Akrobatikus rock And roll
Táncsport Egyesület (Pink Panthers TSE)
Paradicsom Turisztikai Kulturális Sport Klub
Pelikán Szabadidősport Egyesület
Szentendrei Kosárlabda Egyesület
„Kerékmánia” Sportfelszerelés, Kerékpárbolt
és Szerviz
Farkasvár Kulturális és Diák Sportegyesület
MUSASHI DoJo
Lovasíjász Akadémia
Hunkadombi Lovas Klub Sportegyesület
JógaTér
Célkereszt Sportlövő Alapítvány
Sziszitollas
Szentendrei Sakkiskola Egyesület
Magyar Szinkronúszó Szövetség
Air Soft – paintball
Síparadicsom
Öttusa Kölyökpark

megmozgattuk Szentendrét!
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Szeptember 9-én az önkormányzat szervezé-
sében és koordinációjában a postásról rajtolt
a Ix. pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúra négy
túratávval. egyre népszerűbb a város nagy
sportrendezvénye: a pilisi Tekerőn tavaly
500-an, idén már több mint 900-an tekertek.

Évről évre egyre többen vesznek részt a Pilisi
Tekerőn, már nemcsak a térség, hanem az or-
szág távolabbi pontjairól is, hiszen a kaland-
túrák gyönyörű környezetben nyújtanak remek
kikapcsolódást és színes élményeket csalá-
dok, baráti társaságok és profi sportolók szá-
mára is. A nagy érdeklődésre tekintettel idén
a távok rajtját meg kellett osztani, a Profi 100
távjának rajtja 9-től, a többi táv 10 órától rajtolt
a Postás strandról szeptember 9-én.
A Pilisi Tekerő távjai között családoknak 10 és
30 km-es, barátságos, könnyed túraútvonala-
kat jelöltek ki a szervezők Szentendrétől Le-
ányfaluig és vissza, a hosszabb távnál a
gyönyörű Szentendrei-sziget érintésével. A
Kalandos Tekerő távja 45 km-es barangolást
nyújtott a szép, késő nyári időben a pilisi he-
gyekben, Szentendre, Pilisszentlászló, Cso-
bánka, Pomáz útjain kanyarogva.
A legedzettebbeket ebben az évben a Pilis- és
a Visegrádi-hegység csúcsain át vezető Profi
100 extrém túra várta, ahol 100 km hosszal és
2000 m szintemelkedéssel küzdöttek meg az
indulók. A Profi 100 első három befutója
Györe Zoltán 3 óra 30, Joe Bowman 3 óra 34
és Vastag Szabolcs 3 óra 36 szintidővel lett.
Nemcsak a túra volt extrém, de ezek az elért
időeredmények is!

A Pilisi Tekerő kerékpárosverseny családi tú-
ráinak egyik állomása idén is a Leányfalui
Strand volt. A helyszínen vizes feladat várta a
versenyzőket, és a nevezési díj tartalmazta 
a strandolást is. A túrák útvonala Tahiban a
Magyar Családi Gazdaságba, illetve a sziget-
monostori Szelesvágta Egyesülethez is be-
kanyarodott, ahol lovaglási lehetőség, állatsi-
mogató és számos érdekes feladat várta a
résztvevőket. A Kalandos Tekerő útvonalán a
Góliát Vízisport Egyesület csapatával izgal-
mas vízi feladaton is részt vehettek a nevezők,
a meseszép Csobánka lankáin áthaladva
pedig, a túraállomáson meglepetés feladatok-
kal várták a bringásokat.
A Postáson, a rajt helyszínén ugrálóvár, helyi
sportegyesületek programjai, szórakoztató
akadálypálya várta a gyerekeket. Bemelegítés-
nél a Body Holly táncosai, délután, a tombola-
sorsolás előtt a Welldance táncosai adtak
műsort a színpadon. Kora délután a tombola-
sorsoláson értékes nyeremények találtak gaz-
dára. A fődíjat, egy országúti Neuzer kerékpárt
Dávid András, a SZKSE sportolója, ferences
diák nyerte meg.

Az idei, immár kilencedik kerékpáros kaland-
túra arca Kósz Zoltán olimpiai bajnokunk volt,
aki lelkesen csatlakozott városunk népszerű
rendezvényéhez, és a hosszabbik, 30 km-es
családi túratávot tekerte végig. A rendezvény
fővédnöke, Verseghi-Nagy Miklós polgármes-
ter a legnagyobb kihívást jelentő extrém távon,
a Profi 100-on indult, és igen rangos, ezüstfo-
kozatú szintidő-eredménnyel érkezett célba.

A rendezvény fő szervezője, Petricskó Zoltán
sportért is felelős alpolgármester, a belváros
képviselője a Pilis Tekerővel kapcsolatban el-
mondta:

„Három éve vettük át munkatársammal, 
Soltész Emese társadalmi kapcsolatokért fele-
lős referenssel a városi sportrendezvények 
koordinációját, és sikerült megnyerni a város
sportegyesületeit a közös ügynek. Új dimen-
ziók nyíltak a helyi sportklubokkal karöltve, ezt
mutatják sikeres rendezvényeink is. 

Köszönöm Soltész Emesének és az egyesüle-
teknek a sok-sok segítséget a lebonyolításban,
a koordinációban. Az idén csúcsot döntöttünk
a résztvevők számával a Pilisi Tekerőn és a Vá-
rosi Sportnapon is, ez komoly kihívást jelentett
a szervező csapat számára. Jövőre – az idei ta-
pasztalatokat beépítve – igyekszünk a szerve-
zést még gördülékenyebbé tenni, reméljük,
mindenki jól érezte magát, és 2018-ban is eljön
a rendezvényre!

Nagyon köszönjük szponzoraiknak, a Neuzer
kerékpárnak és a Visegrádi Ásványvíznek, 
illetve a támogató önkormányzatoknak – Cso-
bánka, Pomáz, Pilisszentlászló, Szigetmonos-
tor, Tahitótfalu –, hogy ismét egy sikeres
sportesemény jött létre Szentendrén!”

További fotók, videók a Pilis tekerő Facebook-
oldalán: https://www.facebook.com/PilisiTe-
kero/

Közel 1000 résztvevő a pilisi Tekerőn
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ADáSVÉTel

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeg-
gyűjteményeket, régi képeslapokat, kitünte-
téseket, jelvényeket. Tel. (26) 385-387.

álláST KíNál

Angolul jól beszélő eladót keresek szen-
tendrei ruhaüzletembe heti 2-3 napra. Tel.
06-20-210-0434.

Szentendrei cukrászdánkba pultos kolléga-
nőt keresünk, állandó munkára. Tel. 06-30-
940-2652.

Kőművest és segédmunkást keresünk ál-
landó munkára. Bérezés megegyezés sze-
rin t. tel. 06-30-311-9231.

Cukrászdába keresünk pultos munkatársat.
Minden korosztály jelentkezését várjuk.
Tel. 06-20-468-0566.

Építőiparban jártas, józan életű segédmun-
kást és önállóan dolgozni tudó kőművest
keresek. Tel. 06-30-341-3423.

eGÉSzSÉG

Érszűkület, pedikűr-manikűr, köröm-
gomba-eltávolítás 10 nap alatt. Taná-
csadás. Tel. 06-30-340-1392.

KIADÓ lAKáS

Pismányban, lakóparki környezetbe 50 nm-
es, összkomfortos ház kiadó egy vagy két
személy részére rövidebb időtartamra. Tel.
20-237-7777.

Szentendrén, belvárosban külön bejáratú
szoba kiadó. Tel. 06-20-242-0927.

Kiadó Szentendrén 120 nm alapterü-
letű, 3 szintes családi ház, akár szin-
tenként is. Csendes helyen,
HÉV-állomáshoz közel. Tel. 06-70-
561-2207.

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyisé-
gekkel. Tel. 06-30-340-1392.

Szentendrén, a László-telepen eladó egy
teremgarázs-beálló beszerzési áron. Tel.
(26) 313-121.

lAKáS, INGATlAN

Szentendrén kisebb lakást vennék belvá-
roshoz és Dunához közel. Tel. 06-20-279-
9230.

Szentendrén, Szarvashegyen örökpanorá-
más, 1601 nm-es ingatlan, áron alul eladó.
Víz, villany van, 50 nm kőház, nagy terasz,
víztárolóval, gyümölcsössel. Irányár: 16,5
millió Ft. Web: telek.dago.hu Tel. 06-30-
602-0232.

Pismány városrészben, 1687 nm-es
telken 380 nm-es, panorámás, 3 szin-
tes, 2004-ben épült, egyedi, luxus
ház eladó. Hívjon: 06-70-617-6909.

Tahitótfaluban 405 nm-es, összközműves
építési telek eladó 30%-os beépíthetőség-
gel. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel. 06-20-993-
2063.

Eladó Szentendrén 3 szintes, 120 nm
alapterületű családi ház csendes he-
lyen, HÉV-állomáshoz közel. Tel. 06-
70-561-2207.

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

672 nm-es telek eladó Pap-szigetnél, ve-
gyes övezetben, a 11-es főút mellett. Vállal-
kozásra is kiváló. Irányár: 16 millió Ft. Tel.
06-70-560-3594.

Szentendrén, hétvégiházas üdülőövezetben
(Pinty u. 5.) 1090 nm-es építési telek, rajta
12 nm-es faházzal eladó. Víz, villany van.
Irányár: 11 millió Ft. Tel. 06-30-237-8036.

OKTATáS

Furulya-, fuvola-, szaxofon-, szolfézs 
magánórák Szentendrén. Nem csak gyere-
keknek! Tel 06-70-326-9114.

Matematikakorrepetálás, közép- és emelt
szintű érettségire, felvételi vizsgára felké-
szítés általános- és középiskolásoknak
Szentendrén. Tel. 06-20-935-9771.

Német nyelvoktatást vállalok. Tel. 06-30-
571-4995.

rajzoktatás. Felkészítés hétköznap délutá-
nonként 14.00-16.00 óra között. Modell
utáni rajzolás. Dürer rajzstúdió, Szentendre,
06-30-974-9325.
http://vegvaritamas.hu/rajziskola.html.

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 legmaga-
sabb áron készpénzért vásárol festménye-
ket, bútorokat, ezüsttárgyakat + 6-12
evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, bo-
rostyánokat, porcelánokat. Kiszállás díjta-
lan: (06-1) 789-1693, 06-30-382-7020.

SzOlGálTATáS

Szalagavatós ruhák bérelhetők esküvői-
ruha-kölcsönzőben. Szentendre, Kucsera F.
u. 4/A. Tel. 06-20-924-9125.

Valóra váltjuk álmait színes üvegek-
ből. www.szinesuveg.hu. Tel. 06-30-
990-8133.

Érszűkület, pedikűr-manikűr, köröm-
gomba-eltávolítás 10 nap alatt. Taná-
csadás. Tel. 06-30-340-1392.

Idősgondozást vállal gyakorlattal rendel-
kező, megbízható hölgy. Tel. 06-20-317-
2861.

Pedikűrös házhoz megy Szentend-
rén. Tel. 06-20-514-3323.

Esküvői videó! www.amoretto.hu. Tel. 06-
30-991-7275.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés-
és ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70-578-
1468.

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

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohul-
lámsütő javítása. Tel. (26) 788-367, 06-30-
950-4187, Mezei Sándor.

Bútorkészítés! Egyedi méretű beépített bú-
torok, konyhák készítése, laminált parketta
lerakása. Tel. 06-20-349-2224.

ÜDÜlÉS

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

Bükfürdői üdülés 2 szobás apartmanban
október 18-tól 31-ig, max. 5 főig átadó. 50
000 Ft/2 hét. Tel. 06-20-980-8547, 06-20-
984-2485 (este).

ÜzleT

Új építésű irodák-üzletek 2017. novemberi
átadással kiadók, 20 nm-től, ár 3000
Ft/nm-től. A Sztaravodai út mellett, jól
megközelíthető, szabad parkolási lehető-
séggel. Az ár tartalmazza a víz-, villany- és
fűtésköltséget iroda használata esetén.
Tel. 06-30-200-6401.

Szentendre belvárosában, a Fő téren 60
nm-es üzlet kiadó. Tel. 06-30-296-6962.

Üzletnek és irodának alkalmas helyiségek
kiadók a belvárosban (Kossuth–Petőfi utca
sarok). Tel. 06-20-585-4055.

GyermeksebészetimagánrendelésSZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészKedd: 17:00–19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:

06-70-677-1178

m O S O l y   J Ó G A

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

„Használható nyelvtudás”
Nyilvántartási szám: 13-0323-04 

mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com

Szentendre, Kucsera ferenc u. 15.
Tel/Fax: 06-26/ 312-943
Mobil:  06-20/ 25-48-619

A Hawle cégcsoport vízellátáshoz alkalma-
zott közműszerelvényeket gyárt, fejleszt és
értékesít. 
Gyártó csapatunk erősítésére szentendrei
telephelyünkre, azonnali munkakezdés le-
hetőségével 

lAKATOS mUNKAKÖrbeN
motivált munkatársat keresünk.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Feladatok:
n megmunkáló üzemben való munkavégzés
n gépkezelés (fúró, forgácsoló, maró)
n lakatosjellegű munkák elvégzése
n anyagmozgatás

Elvárás: 
n minimum szakmunkás bizonyítvány
n fémipari alapismeretek, szakirányú vég-

zettség

Előny:
n forgácsolásban szerzett tapasztalat
n emelőgép jogosítvány

Amit kínálunk:
n versenyképes bér és juttatások
n egyéb juttatások: cafeteria, utazási költ-

ség hozzájárulás
n kiváló csapatszellem
n kiváló munkahelyi légkör és körülmények

Jelentkezés módja:
Fényképes szakmai önéletrajzát és motivá-
ciós levelét bruttó bérigény feltüntetésével
kérjük, küldje az adm@hawle.hu e-mail címre. 

Nagykereskedésünkbe
keresünk:

• ÜGyfÉlSzOlGálATI
mUNKATárS (6
ÓrA)

• ÜGyfÉlSzOlGálATI
CSOpOrTVezeTŐ (5
fŐ VezeTÉSe)

• TArGONCAVezeTŐ
(ÉJSzAKAI mŰSzAK)

• TArGONCA-
SzerelŐ-KArbAN-
TArTÓ rÉSzmUN-
KAIDŐbe

• UDVArOS TAKAríTÓ

Jelentkezni az 
allashirdetes@bekaskft.hu
e-mail címen lehet!

mArATHON-fOODS KfT.
Gyorsfagyasztott termékeket
gyártó cég (péksütemények, tész-
ták, húskészítmények)

munkatársakat keres
• Betanított munkást (csomago-

lás, előkészítés)
• Péket (tészta gépi összeállítása,

dagasztása)
• Hűtőraktárost (készlet kezelése,

targoncázás, anyagmozgatás)
• Géplakatost (gépek kezelése,

működetése,   előny:élelmiszeri-
pari tapasztalat )

• Villanyszerelőt (gépek kezelése,
karbantartása)

Jelentkezés: szakmai önéletrajz-
zal, Marathon-Foods Kft.
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 6.
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