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Készül a Településképi Arculati Kézikönyv
Posztumusz
díjat kapott
Tolonics Gyula

Sikeres nyári évad
folytatással

13. oldal

8. oldal

Tolonics Gyula
posztumusz
Pro Urbe-díjat
kapott idén, augusztus
20-án.

A Szentendrei Teátrum
igazgatójával,
Vasvári Csabával beszélgettünk a 2017-es nyári
produkciókról és az őszi-téli
színházi évadról.
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pályázat
Közterület-felügyelő állás

A Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal pályázatot hirdet közterület-felügyelői feladatok ellátására határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyba

A jelentkezéshez csatolni kell: 45/2012.
(III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai
önéletrajz; motivációs levél; iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések
másolata, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait
a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhetik

Ellátandó feladatok: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok,
a helyi önkormányzati rendeletekben
meghatározott feladatok ellátása; a városban működő térﬁgyelő kamerák kezelése

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. október 25.

További információ: Kállai Zsuzsa csoportvezető, 26/785-056
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Pályázat büfé
üzemeltetésére

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei pályázatot ír ki 24 m2-es büféhelyiség
bérbevételére. A pályázati kiírás és dokumentumai letölthetők a SZEI honlapjáról,
illetve papír alapon átvehetők munkanapokon 8-15 óra között a SZEI Titkárságán
(2000 Szentendre, Kanonok utca 1.)

A pályázat benyújtásának határideje és
helye: 2017. október. 24. 9.00 óra,
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Titkársága (Kanonok utca 1.).

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni
lehet: telefon: 26/ 501-440.

§

Az élettársi kapcsolatokból
eredő esetleges problémákról

Bár a közhiedelemben az a téves elképzelés él, hogy azok, akik élettársi kapcsolatban élnek, azonos jogokkal rendelkeznek,
mint a házasságban élők, ez azonban
nincs így és számos jog csak külön a felek
közötti megállapodással biztosítható.
Problémát okozhat az élettársak vagyoni
viszonyainak kérdése: a házasságtól
eltérően ugyanis az élettársak a vagyon
szerzésében történő közreműködés
arányában szereznek közös tulajdont,
akármennyi ideig is élnek együtt.
Az élettársi kapcsolatból származó öröklési kérdések is eltérőek: az élettárs
ugyanis nem örököl „automatikusan”, például haszonélvezeti jogot sem, így adott
esetben az örökösök felszólíthatják annak
a lakásnak az elhagyására, melyben volt
párjával együtt éltek.
Mindezeket a kérdéseket természetesen
külön megállapodással és/vagy végrendelettel eltérő módon rendezni lehet, ennek
hiányában sajnos, az élettárs jogai csorbát
szenvedhetnek.
Gyermekes élettársak különválása esetén
szintén érdemes rendezni a gyermek feletti szülői felügyelet, kapcsolattartás, tartásdíj kérdését, mivel annak elmaradása
komoly problémákat jelenthet a jövőben.
Dr. Pazicski fruzsina
ügyvéd
2000 Szentendre,
Rózsakert 2. fsz. 2.
Mobil: 06-20-284-27-72
E-mail:
pazicski@drpazicski.hu

általános segélyhívó – 112
mentők – 104

mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

Tűzoltóság – 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018
rendőrség – 107

rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás – r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő -r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László – c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre – r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc – c. r. zászlós
Polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Simonyi Zsolt +36-30/6212600, alelnök: Cziferi István, titkár: Mendzsák István

Szentendrei Járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

Dmrv +36 27 511 511
elmŰ +36 40 383 838
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
TIGáz +36 26 501 100
magyar Telekom Nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198
fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646
városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13

Tourinform Szentendre +36 26 317 966

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

orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
HéTKöZNAP, HéTVéGéN, ÜNNEPNAP:
24 óRáS oRVoSI ÜGyELET MŰKöDIK.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap 9-13-ig,
nem szentendrei gyermekek esetén a helyileg illetékes
ügyeletet kell keresni.
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
szerdán Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11.
T. 505-779
csütörtökön Vasvári Patika, Sas u.10. T. 303-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár, Dózsa Gy. út
20. (Lidl mellett), T. 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár, Kálvária u. 33.
T. 787-796
Vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Vasárnap este 9 órától ügyeletes
október 22. Szent Endre Gyógyszertár
október 29. Vasvári Patika
Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap: +36 30 662 6849
éjjel-nappal hívható: +36 30 415 9060
árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502
Gyepmester +36 20 931 6948

egész napos ügyelet,
meghosszabított rendelési idő
2017 | október 16.

EGÉSZSÉG

Augusztus elsejével a korábbi – éjszakai
és hétvégi – ügyeleti rendszert felváltotta a
0-24 órás ügyelet, vagyis mostantól a nap
minden órájában igénybe vehető az ellátás.
ezzel egy időben megváltozott a háziorvosok
rendelési ideje is.
Az új szolgáltatásról és a rendelések változásairól dr. Szoltsányi Gábor háziorvost kérdeztük.

Csak sürgősség esetén!

Dr. Szoltsányi Gábor elmondta, hogy nagyon
fontos tudniuk a betegeknek, hogy az ügyelet
kifejezetten sürgősségi ellátást nyújt. Ez azt
jelenti, hogy akut rosszullét, életet veszélyeztető állapot, közterületi rosszullét esetén lehet
igénybe venni. Nagyon fontos, hogy ilyen esetekben ne a saját háziorvosunkhoz forduljunk,
mert ez időveszteséget jelent, hanem közvetlenül az ügyeletet keressük a 312-650 számon.

„Ezzel a beteg számára fontos és életmentő
időt takarítunk meg, nem beszélve arról, hogy
a háziorvosnak nem kell a rendelését megszakítania, további kellemetlenséget okozva a vá-

rakozóknak. Szeretném azt is hangsúlyozni,
hogy az ügyelet nem helyettesíti a háziorvosi
ellátást, nem receptfelírásra való. Tartalmilag
nem változott a háziorvosi rendszer: az orvosok továbbra is a korábbi rend szerint látják el
saját fekvőbetegeiket” – mondta a doktor úr.

Új rendelési idő

A 0-24 órás ügyeleti ellátással párhuzamosan
lehetővé vált a háziorvosok rendelési idejének
megváltoztatása annak érdekében, hogy elérhető legyen azoknak is, akik munkájuk miatt a
korábbi rendelési időben nem tudtak eljutni az
orvosukhoz. Mostantól minden háziorvosnak
van egy késő délutáni rendelési ideje. „Hangsúlyozottan kérjük, hogy ezt csak azok a
betegek vegyék igénybe, akik a korábbi időpontokban nem tudnak hozzánk eljönni. Igyekeztünk csak kevés módosítást végezni az
időpontokban, hogy minél kisebb legyen az eltérés a korábbi, megszokotthoz képest. Elnézést kérünk a betegektől, akiknek az átállás
kellemetlenséget okozott, és köszönjük mindenki türelmét. A lakosok a rendelési időkről
a város honlapján, a Szentendre és Vidéke újságból, illetve a rendelőnél kihelyezett tájékoztatókról informálódhatnak.”

Három pályázat

A háziorvosi rendelő homlokzata egy uniós pályázatnak köszönhetően 2015-ben megújult:
kicserélték a nyílászárókat és szigetelték az
épületet. Idén az ügyeletnek helyet adó épületrészben önkormányzati forrásból korszerűsítették a vizesblokkot, és akadálymentes
mosdóval látták, illetve átalakították a pihenőhelyiséget. Nemrégiben felújították a járdát a
patakparti oldalon, illetve a bejárati kapukat. A
külső felújítások után viszont szükség lenne a
belsőre is, mert az épület már nagyon rossz állapotban van, energia-ellátórendszere elavult.

„Reményünk van arra, hogy egy pályázat segítségével sor kerülhet az épület belső megújítására is: víz- és fűtéskorszerűsítésre,
valamint a helyiségek számának növelésére.
Három, egymással összefüggő pályázat fut
egyszerre: a felújításra, a praxisfejlesztésre és
az egészségfejlesztésre. Sikeres pályázat
esetén az ügyelet más helyszínre való költözésével és némi átalakítással a mostani hét
helyett kilenc rendelő, illetve gyógytorna- és
egészségfejlesztő terem szolgálná a betegek
nagyobb kényelmét és jobb ellátását” –
mondta dr. Szoltsányi Gábor.

változások a háziorvosok rendelési idejében 2017. október 10-től

felújították
a háziorvosi
rendelő kapuit

Elkészült a Bükkös part 27. sz. alatti háziorvosi rendelő és ügyelet bejárati kapuja és gépkocsi behajtója. A felújítás során javították a
fémkeretet, új lécezést szereltek fel, amelyek
az épület lábazatával azonos sötétszürke
színt kaptak.

A kivitelezést a Városi Szolgáltató NZrt. munkatársai végezték.
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rusztikus ivókút
a Czóbel-parkban

Sokan használják a játszóteret és a ﬁtneszparkot a Czóbel parkban, többen lakossági fórumon is kérték, hogy legyen a parkban ivókút.
Az önkormányzat egy rusztikus stílusú közkutat telepített a parkba, amit az ivóvízhálózatra
kötöttek, a környéken sétálók, sportolók és pihenők kiszolgálására.

befejeződött a
honvédségi zsilip
felújítása

A nádastói zsilip tavalyi felújítása után a honvédségi zsilip került sorra 2017-ben. A májusban kezdődött felújítást az önkormányzat
ﬁnanszírozta, összesen bruttó 11,4 millió Ftba került.

János utca
– tereprendezés

A János utcai járda kialakításának előkészítő
munkálatai tereprendezéssel, murvaszórással
megkezdődtek október 2-án, hétfőn. A munka
a János utca Alsó-Izbégi tértől a Deli Antal utcáig terjedő felső szakaszán folyik, forgalomkorlátozásra egyelőre nincs szükség,
alkalmanként azonban várható. A közel 1,2
millió forintos beruházást a város saját forrásból ﬁnanszírozza, és várhatóan október folyamán elkészül.

megújult
barackos úti
járdák

Elkészült a Barackos úti járda újabb, 400
méter hosszú szakasza, mely keretében
három buszmegálló is aszfaltburkolatot kapott. A kivitelezés a Barackos u. 68. számú
épület és a Tátika utcai buszforduló között valósult meg. A szeptember elején kezdődött beruházás határidőben befejeződött.
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újított járda öntött aszfaltburkolatot kap. A beruházással párhuzamosan az út túloldalán
lévő növényzetet is rendbe teszik.

októberi
lőgyakorlatok

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia izbégi
lőterén éles lőgyakorlatot tartanak 2017. október 4-én és 5-én; 9., 10., 11., 12-én; 16., 17.,
18., 19., 20-án és 24., 25., 26., 27-én.
A fenti napokon a lőtér területére 06.00 órától
24.00 óráig belépni tilos és életveszélyes!

Napelemes lámpák vadak lakott
a buszmegállókban területen

A lakóközösségek kezdeményezésére napelemes lámpákat szereltek fel a Szabadságforrás
buszmegállónál és a Sztaravodai úton lévő
Tegez utcai buszmegállóknál. Így az utazók
már megfelelő világításnál, biztonságosabb
körülmények között közlekedhetnek a korán
sötétedő, téli időszakban is.

vasúti villasor:
járdafelújítás

Elkezdődött a Vasúti villasoron a járdafelújítás, a munkát a helyiek igényeihez alakítják.
A Vasúti villasor utcában a meglévő beton, illetve részben aszfaltjárdát újítja fel az önkormányzat a Szatmári és a Harkály utca között.
A munkát a helyi lakosokkal konzultálva, igényeikhez igazítva végzik. A felújítás során a
járda külső szélére betonszegély kerül. A fel-

A lakott területen kárt okozó vadak száma sajnos továbbra sem csökken, az idei évi szaporulat miatt ismét megjelentek, ezért a
Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal vadászok bevonásával megkezdi az okozott
károk csökkentését a Szentendrei Rendőrkapitányság engedélyével.
Az engedély 2017. december 25-ig szól Pismány, Petyina, Tyúkosdűlő, Boldogtanya, Szarvashegy területek mellett a Vasúti villasor
környékére, valamint a Pomázi köz részekre.
A megbízott személyek megbízólevéllel ellátva keresik fel a vaddisznók által látogatott
területeket, tevékenységüket délután 16.00
óra és reggel 06.00 óra közötti időszakban
látják el.
Amennyiben ön is vaddisznó(ka)t észlel környezetében, azt bejelentheti pontos névvel,
címmel, elérhetőséggel a Városi Ügyfélszolgálaton a 06-26-300-407-es telefonszámon,
vagy az ugyfelszolgalat@szentendre.hu email címen, melyet továbbítunk a szakemberek felé, hogy minél előbb megkezdhessék
tevékenységüket az állatok előfordulási helyein.
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megújult a gyermekorvosi rendelő
VÁROS

Szeptember 27-én délelőtt adták át hivatalosan is a megújult szentendrei házi gyermekorvosi rendelőt. A KEHoP pályázat keretében három
épület – két iskola és a rendelőintézet – energetikai korszerűsítése valósulhatott meg. Az 1960-1970-es években készült rendelő szinte teljes
épülete új külsőt kapott, és jelentősen javult az energetikai státusza.
Az összességében több mint 185 millió Ft-ba kerülő beruházásból 29,1
millió Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Kerékpárút-felújítás

740 méter hosszan, teljes szélességében új aszfaltréteget kap a
Dunakanyar sétány – Határcsárda közötti kerékpárút.

A kerékpárút burkolata sok helyen kátyúsodott, deformált, ezért teljes
szélességében újra aszfaltozzák. A kivitelezés 2017. október 10-én,
kedden kezdődött a munkaterület átadásával és a kivitelezőnek a területre való felvonulásával.
A kivitelező Bola 95 Kft. a tervek szerint október 31-ig dolgozik a Dunakanyar sétány – Határcsárda közötti kerékpárúton, melyet a munkálatok idejére lezárnak.

Kérjük a lakosság türelmét és megértését!

A mintegy hatmillió forintos felújítást a város saját forrásból ﬁnanszírozza.

Ivóvízvezetékrekonstrukció
és útfelújítás

október 9. – november 11. között a barackvirág utcában ivóvízvezeték-rekonstrukciós munkálatokat végez a Dmrv. ezt követően új aszfaltburkolat készül az utcában a 11-es főút és a Kankalin utca közötti
szakaszon a belügyminisztérium „belterületi utak felújítása” pályázaton elnyert támogatásából és önkormányzati forrásból.

Az ivóvíz-szolgáltatást a munkálatok idején folyamatosan biztosítja a
szolgáltató. A rekonstrukció két szakaszon történik: az 1. szakasz az
Ady Endre u. – Kamilla u. közötti, a 2. szakasz a Bérc u. – Kankalin u.
közötti terület. A két szakaszon párhuzamos dolgoznak. A kivitelezés
során házi bekötéseket is cserélnek, ezért a szolgáltató kéri, hogy munkatársaik ingatlanra történő bejutását biztosítsák a felhasználók. A vezetékek élőre kötése alkalmával a vezetékes ivóvíz-szolgáltatás
szünetel, előre láthatólag 8 óra időtartamban, melyről 3 nappal hamarabb értesítik az érintett felhasználókat. A szolgáltatás szüneteltetésekor lajtos kocsiról biztosítják az ivóvízet.
Az utca forgalmában félpályás korlátozás várható.

A fejlesztést követően az ivóvíz-szolgáltatást – a meghibásodások várható csökkenésének köszönhetően – magasabb színvonalon tudja ellátni a DMRV.

Amennyiben a szolgáltatásában rendellenességet tapasztal, hívja a
Dmrv zrt. műszaki hibabejelentőjét a (27) 511-511 vagy a (40) 881188 telefonszámon!

rekord gyorsasággal
állították fel a gátat

Problémamentesen, gyorsan felépítették a mobil árvízvédelmi gátat az
évi rendes próbaépítésen. Az 5 óra 45 perctől 16 óráig tartó gyakorlatból a konkrét gátépítés 1 óra 23 percet vett igénybe, azaz a munkában
részt vevő mintegy 50 ember rekord gyorsasággal felépítette a gátat,
a tavalyi, szintén minden addigit meghaladó tempót is felülmúlva.
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Keressük a város karácsonyfáját bringás reggeli Szentendrén

Felajánlásokat vár az önkormányzat a város karácsonyfájának, melyet
a Fő téren állítanak fel. Az önkormányzat szép, arányos felépítésű, 812 méter magas, minden oldalról esztétikus, tömött, dús ágazatú és levelű közönséges luc, ezüst vagy kaukázusi jegenyefenyőfát (nordmann
fenyő) keres, amely szentendrei kertben áll, és amelyet a tulajdonosa
szívesen látna a város közös karácsonyfájaként. A fa kiválasztásánál
az önkormányzat szakemberei felmérik a kiemelés és a szállítás lehetőségeit, hogy biztosítani tudják-e a sérülésmentes szállítást a helyszínről a Fő térre.
A felajánlásokat a Városi Ügyfélszolgálatra várjuk:
Szentendre, Duna korzó 18. „Fehér Ház”, tel. 06-26/300-407.
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu.,
postai levél: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. vagy Városház tér 3.

Közel negyven kerékpárost láttak vendégül bringás reggelin Szentendrén a Magyar Kerékpárosklub helyi aktivistái a biciklis közlekedés népszerűsítésére.
Szeptember 28-án a Magyar Kerékpárosklub helyi szervezeteivel és
partnereivel az ország több mint 40 pontján várták bringás reggelivel
vagy uzsonnával a bicikliseket. A rendezvényt az utóbbi években Szentendrén is megszervezik. Időjárás függvényében harminc-ötven kerékpárost tudnak megszólítani egy közös napindítóra, ahol a bicikliseket
érintő aktuális témákat is megbeszélhetik. Idén a viszonylag hűvös idő
ellenére is közel negyven kerékpárost látták vendégül az Evangélikus
templom előtti Szabadság téren reggel 6 és 10 óra között. A rendezvény ingyenes, azonban lehetőséget nyújt arra, hogy a tagok támogatással járuljanak hozzá a szervezet tevékenységéhez.

Nemzetközi versenyt rendez
az ÉmI

bronzérmes a Templomdombi
iskola elsősegélynyújtó csapata

A Miniszterelnökség háttérintézményeként működő éMI építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonproﬁt Kft. Szentendre Város önkormányzatával, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemmel (BME) partnerségben elnyerte a nemzetközi SolarDecathlon Europe 2019 egyetemi innovációs házépítő verseny rendezési jogát.
A 2002-ben útjára indult Solar Decathlon kezdeményezés fő célkitűzése a napenergia, a megújuló energiák és az innovatív alkalmazásokkal összefüggő építészeti megoldások népszerűsítése, illetve a
zöldtechnológiák társadalmi, piaci támogatottságának megteremtése.
A versenyt kiíró Energy Endeavour Foundation és a szervezésben társult partnerek 2017. szeptember 19-én egyeztettek a magyarországi
verseny 2019-es rendezéséről, valamint aláírták a Solar Decathlon Europe 2019 közös memorandumát. A nyilatkozatot Dauner Márton, az
éMI vezérigazgatója, Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre város polgármestere, dr. Józsa János, a BME rektora és Louise Holloway, az Energy
Endeavour Foundation igazgatója írta alá az éMI Tudásközpontjában.
Az esemény egyben a verseny indításának hivatalos bejelentése is volt,
ettől a naptól kezdve október 31-ig jelentkezhetnek a világ egyetemei
a megmérettetésre.

Több mint 300 ﬁatal és felnőtt mérte össze tudását a 46. országos Elsősegélynyújtó Verseny döntőjén Kaposváron, 2017. szeptember 9-én.
A felnőtt csapatok között a szentendrei Templomdombi iskola Devils
csapatának tagjai állhattak fel a dobogó harmadik fokára.
Kaposváron gyűltek össze az ország legjobb elsősegélynyújtói, hogy
összemérjék tudásukat. Az elsősegélynyújtás világnapján 300 elsősegélynyújtó (20 gyermek, 20 ifjúsági és 17 felnőtt és 2 vendégcsapat)
adott számot elméleti és gyakorlati elsősegélynyújtó-ismereteiről a 20
állomásos körpályán, Kaposvár belvárosában. A versenyzőknek élethű
baleseti szituációkban kellett helytállniuk, volt méhcsípés, késelés,
tömeg- és motoros baleset szimulációja is.
A gyermek kategória győztese a Somogy megyei Segíts! csapat lett, a
második helyen a Hajdú-Bihar megyei Szamócák, a harmadik helyen
pedig a Heves megyei Tarnaimérai életmentők végeztek. Az ifjúsági
kategória első helyét a Vas megyei ELTE Bolyai Gimnázium szerezte
meg, a második a Somogy megyei Nagyboldogasszony Iskolaközpont
lett, a 3. helyezett pedig a oNELIFE csapata végzett Csongrádból. A
felnőtt kategória győztese a Segítő Kezek csapata lett Szabolcsból, a
második helyet a Vörös Cetek szerezték meg Baranyából, harmadik helyezettek pedig a Pest megyei Templomdomb Devils tagjai lettek. Gratulálunk a kiváló eredményhez!
Fotó forrása: http://voroskereszt.hu
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Járdafelújítás
a Dózsa György úton

VÁROS

felújítják a járdát a Dózsa György út egy szakaszán, a Kormányhivatalnál. A területen nagy a gyalogosforgalom, ezért a rossz állapotú
járda felújítása és akadálymentesítése különösen fontos.

A Dózsa György úton nagy a gyalogosforgalom, a Kormányhivatalba
igyekvők miatt is. Az út jobb oldalán, a 62/1 hrsz-ú ingatlan kapubehajtója és a Telep utcai csomópont közötti szakasz felújítását a járda
rossz állapota indokolja, szükségessé vált az akadálymentesítés is. A
munka a kiemelt szegély bontásával, az útcsatlakozásnál új szegély
építésével indul, majd a járda pályaszerkezetének bontásával és építésével folytatódik. Szükség lesz kapubehajtó szegélykövének bontására,
újraépítésére, térkövezett kapubehajtó pályaszerkezetének újjáépítésére és aknafedlap cseréjére, akna javítására is.
A kivitelező Horex-Bau Hungary Kft. a munkát október végére az időjárás függvényében befejezi.
A munkavégzés idején a járdaszakaszt lezárják, a gyalogosforgalmat
elterelik (mellékelt kép az elterelt útvonalról: pirossal jelölve a felújítandó lezárt rész, sárgával a terelt útvonal). A munka az időjárástól
függően hozzávetőlegesen egy hétig tart. A tervek szerint a Kormányhivatal belső parkolójába történő behajtás a felújítás ideje alatt biztosított lesz, a kocsibehajtó felújítását hétvégére ütemezték.
A 4 367 890 Ft-os beruházást a város saját forrásból ﬁnanszírozza.
Kérjük a lakosság megértését és türelmét!
A térképen pirossal jelölve a felújítandó lezárt rész, sárgával a terelt útvonal.

megszépült a Daru piac tér

Fotók: Spellenberger Bálint

október 9-én adták át hivatalosan is a megszépült Daru piac teret.
A 1,5 millió forintba került beruházás során cserjéket, fákat, évelő
növényeket telepítettek, az íves kőkáván pedig hangulatos ülőfelületeket alakítottak ki.

Az átadó ünnepségen Petricskó Zoltán alpolgármester, a körzet képviselője elmondta, hogy megválasztásakor egyik vállalása a belvárosi
zöldfelületek megújítása volt. A Daru piac megújítása is ennek a munkának a része. Eddig megújultak a Rév és a Bogdányi, valamint a Bartók
Béla és Angyal utcánál lévő területek, a Barcsay téri játszótér, a Bükkös-patak torkolata, a jövő évben pedig a Tobakosok keresztjét és környékét teszik rendbe.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester hozzátette, hogy jó érzés számára
visszatérni egy olyan helyre, ahol nem is olyan régen utcafórumot tartottak, és azóta már elkészült egy fejlesztés. Mint mondta, a városvezetés számára nagy feladat a rendelkezésre álló források helyes
beosztása. Kívánta, hogy a lakóknak legyen örömük a szép zöld környezetben, s használják a megújult pihenőhelyet még szívesebben közösségi térként.

„A kicsinek is örülünk…”

A Járható Szentendréért Program keretében hat utcát adtak át az elmúlt időszakban: szeptember 18-án a Jobbágy és a Klapka utcákat,
25-én a muﬂon utcát, 29-én az orgona és Üstökös utcákat, illetve az
1+1 pályázati konstrukcióban megújult Dália utcát 25-én.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester az átadókon elmondta, hogy az
önkormányzat gazdálkodása kicsit jobb helyzetben annak köszönhetően, hogy az állam átvállalta a V-8 uszoda tartozását. Bár még 100 km
földút vár felújításra városunkban, tehát van munka bőven, reméli, hogy
már nem kell sokat várni a többi utca lakosainak sem, és belátható időn
belül sikerül önkormányzati forrásból vagy az 1+1 pályázati rendszerben felújítani ezeket.
„Kis túlzással szinte futószalagon adjuk át a megújult utcákat. Bár ezek
nem nagy beruházások, ennek ellenére a városvezetés számára rendkívül fontosak. A kicsinek is tudunk örülni, ez a ﬁlozóﬁánk – mondta
Verseghi-Nagy Miklós az átadókon.
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A Szentendrei Teátrum igazgatójával, vasvári Csabával beszélgettünk a 2017-es nyári produkciókról és az őszi-téli színházi évadról.
közt lelkendezve idézték fel nyári
színházi élményeiket. Nagy
örömnek tartom, hogy egy pár
megvásárolja a szombati operaelőadásra a jegyeket, és még
ugyanazon a héten, vasárnap egy
kortárs, nem szokványos témaválasztású monodráma után egy
másik párral beszélgetnek arról,
hogy mindkét előadás tetszik
nekik. Azt gondolom, széles műsorkínálatunkban voltak olyan
pontok és ellenpólusok melyek
többször bevonzottak, akár eltérő, akár azonos nézői csoportokat is.

Fotó: Paraszkay György

Az idei nyári Teátrum koncepciójában, programgazdagságában nagyon szép ívet ölelt át.
milyenek voltak az eredmények?
Ha csak a feladatmutatókat nézzük, igen jó
eredményeket értünk el, bár színház esetében
ez nem mindig árulkodó, mert a színház lényege, a nézőben keletkező élmény, számadatokban nehezen mérhető. A sikeresség
egyfajta lakmuszpapírja lehet, hogy az átlagos
nézettségünk az összes játszóhelyre vetítve
98,83%-os volt, és egyes játszóhelyeink, a MűvészetMalom, a DMH udvara és a Fő tér jóval
100% fölött teljesített, ahol komoly pótszékezés zajlott az érdeklődő nézők kedvéért. Nézőszámban és jegybevétel tekintetében is
jelentőset lépett előre a Teátrum a tavalyi és a
korábbi évadokhoz képest. Idén több mint
nyolcezren voltak kíváncsiak előadásainkra,
23 produkciót 35 előadásban láthattak a
nézőink.

Vasvári Csaba Teátrum
igazgató

déssel nézte az előadásokat,
rendkívül jó visszajelzésekkel. ezt
a vonalat erősíti a Teátrum a továbbiakban is?
Mindenképpen! Jövőre ez kifejezett szándék. A DMH udvara kiváló
háttér ezekhez az előadásokhoz. A
Rómeó és Júlia szép példája volt
annak a fajta ﬁatalos kreativitásnak, amivel a teret bejátszották,
belakták. A Fondor és szerelem
nem szokványos helyszíne, a tükrös balett-terem is ideális terep
volt, de új játszóhelyeket is tervezünk felkutatni a jövő évi FRISS
előadásaihoz.

van-e lokálpatrióta vonulat a műsor összeállításánál? milyen közönségrétegeket céloz
meg a kínálat?
Szentendrei Teátrum vagyunk, elsősorban
szentendreieknek. Nagy örömünkre egyre
több helyi nézőnk van. ám a helyiek mellett
meg kell szólítanunk a fővárosi, térségi közönséget is. Különleges volt az idei repertoárban,
hogy sok olyan zsánert vállaltunk be, amiről
azt gondoltuk, rizikós színre vinni, de mégis
bejött. Mindent elmond erről a FRISS nézettsége, amit a tervezés során kicsit félve illesztettünk be a programba. Úgy gondolom, a
sikerben nagy szerepe van annak, hogy Szentendrén mindent átitat a kultúra. A képzőművészet, a közel 50 éves Teátrum tradíciójából
adódóan a magasabb színvonal iránt érdeklődő, edukált közönségréteg van jelen itt. A
Szentendrei Teátrum megengedheti magának,
hogy az országos nyári színházak között igényesebb, már-már művészszínházi programot
hozzon az általánosan megszokott, könnyed,
nyáresti szórakozásnál.
visszatérve a frISS programsorra, aminek
alapkoncepciója az volt, hogy ﬁatal színészek
játszanak elsősorban ﬁataloknak, a tapasztalat azt mutatta, hogy a gyerekektől az aggastyánokig mindenféle korosztály érdeklő-

Az idei Teátrum huszonöt év után ismét egy
óriásprodukciót hozott a fő térre. milyen volt
az operaelőadás fogadtatása?
A színházban, ahogy az előbb is fogalmaztam,
az élmény van a középpontban. Ha az élmény
erős változásokat hoz létre bennünk. Mosolygunk, fölnevetünk, együttérzünk, sírunk és a
végén tapsolunk. Udvariasan, semmitmondóan, lelkesen, önfeledten, forrón. A Fő téri Sevillai borbély előadáson az utóbbi volt
tapasztalható. Persze volt pár néző, aki csalódottan távozott, kifogásolva, hogy nem tekertük följebb a hangfalakat. ám az opera
akusztikus műfaj, hosszú jelenetekkel, recitativókkal, s a művészek jelentős mennyiségben
fakadnak dalra. Mesterséges hangosítással
nem érhető el a műfaj kínálta élmény, s ha valaki ﬁgyelmetlenül olvassa a színlapot, még
csalódott is lehet. ám az értő közönségtől nagyon jó visszajelzéseket kaptunk korosztályoktól, habitustól függetlenül, és aszakmában
kifejezetten mérvadó szakírók is pozitívan nyilatkoztak az előadásról. Kiemelték, hogy magyar nyelven játszottuk, hogy az előadás a
népoperai hagyományokat követi kortárs elemekkel megjelenítve, a mai néző számára a lehető legközelebb hozva a műfajt. Az is
elhangzott kritikaként: miért nem korhű jelmezekben játszottak a színészek. De melyik kor-

Az étkezés ártalmasságáról

Liliomﬁ

Boban Markovic zenekara

A vőlegény

Rómeó és Júlia

Egy őrült naplója

miben mutatkozik még a sikeresség?
A korábbi évadokban nem fordult elő, hogy a
premier napján már nem lehetett jegyet kapni
a következő heti előadásokra. Duplájára emeltük a tavalyi bemutatószámot, négy saját, illetve koprodukcióban létrehozott bemutatót
tartottunk. Tavasszal a Persona, nyáron a Vőlegény, az Embermesék, és a Fő téren A sevillai borbély. A Vőlegény-t és a Liliomﬁ-t az
érdeklődésre való tekintettel plusz előadásban játszottuk, s mindössze négy nap alatt elkapkodták a nézők a jegyeket.

Fotók: Paraszkay György és Deim Balázs

milyenek voltak a visszajelzések?
Kimagasló nézői érdeklődés kísérte a nyári
évadot, a látogatottsági adatok, a pótlólag
megnyitott előadások és a pozitív személyes
visszajelzések is mind azt mutatják: sikeres
évadot tudhatunk magunk mögött. Véleményformáló színházi szakemberek nyilatkoztak
pozitívan az összeállított műsorról, kifejezetten kedvező kritikai visszhang és sajtóﬁgyelem övezte bemutatóinkat és az évad egészét.
Külön sikernek érzem, hogy többször is fültanúja voltam, ahogy szentendreiek egymás
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Teátrum programok

lackﬁ János: HINTáK
négy sors, egy dráma

október 20. 19:00 - 21:00

Helyszín: Dunaparti Művelődési Ház – Barlang
(Szentendre, Duna-korzó 11/a.)
Szerző: Lackﬁ János
Rendező: Galgóczy Judit
Szereplők: Peremartoni Krisztina, Soltész
Bözse
Jelmez, díszlet, látvány: Galgóczy Judit
Műszaki vezető: Vadász István
Jegyár: 2500 Ft
Fotó: Paraszkay György

richard baer: Hitted volna?
november 5. 19:00 - 20:45

A sevillai borbély

hoz legyen hű az a fránya jelmez? Ahhoz a korhoz, amikor Beaumarchais írta a darabot?
Vagy amikor Sterbini megírta a librettót, vagy
Rossini a zenét? Vagy az opera első nagy sikerszériájának a korához? Az utóbbi évtizedek
pár vétkes színházcsinálója sokakat rászoktatott arra, hogy a színház valami bájos, szép,
csipkés, színes dolog. érthető, hiszen már tudjuk, hogy a jövő nem megjósolható, a jelenben
nem mindig szeretünk élni, a jövőtől félünk, így
logikusan a múltba szeretünk visszarévedni,
mert az az egyetlenegy biztos pont. A színház
azonban a pillanat művészete, ezért nem révedhet a múltba, ha pedig mégis ezt teszi,
akkor nem érvényes. Amúgy a színháztörténet
nagy korszakaiban elképzelhetetlen volt, hogy
ne kortárs darabokat játsszanak kortársi
módon. Az a fajta kortársi vonulat tehát, ami
megjelent ebben az operaelőadásban, nagyon
nagy érték, és mindenki, aki értőn, érzékenyen,
nyitottan fogadta, elismerte ezt az értéket.

Jövőre ugyanitt, ugyanígy lesz opera Szentendrén?
Jövőre is a Co-operával együttműködésben
szervezzük az előadásokat a Fő térre. A Coopera igazgatója, Vadász Dániel maga is
szentendrei, így olyan szövetségese a Teátrumnak, akinek szintén érdeke, hogy a városban olyan kulturális termékek jelenjenek meg,
amelyek szakmai szempontból, népszerűségük alapján emelik a Szentendrei Teátrum
hírnevét és minőségét. Jövőre új operabemutatót tervezünk, és A sevillai borbélyt is szeretnénk újra játszani két előadásban, mert
kevesen látták eddig, és nagy igény van rá. Reményeink szerint a Magyar Televízió is rögzíti
majd az előadást.

Az idei nyárral nem ért véget a színházi szezon Szentendrén, mert a Teátrum ősszel és
télen is színházi előadásokkal készül.
Új minőség indul a Szentendrei Teátrum életében, mert most először őszi műsorfolyama
esz a színházunknak. Lassan építkezve szeretnénk minden évszakban programokat nyújtani a színházlátogatóknak a városon belül.
Most újítottuk fel a PMK színháztermének
színpadburkolatát, és próbálunk minden forrást megragadni más műszaki fejlesztések-

hez, a világítástechnikától a hangtechnikáig,
hogy nívós színházi előadások kerüljenek a
közönség elé.

milyen előadásokat láthatunk az ősszel?
október 8-án a PMK felújított színpadának
avató-előadása volt yasmina Reza: Egy élet
háromszor című műve, visszatér a Tavaszi
Fesztivál során nagy sikerrel bemutatott Jelenetek egy házasságból című előadás, lesz
egy új bemutatónk, Jaross Viktória rendezésében Juhász Kristóf társíróval Bormámor
címmel, melyben Hamvas gondolatisága jelenik meg kortárs elemekkel. A műfaji határokat feszegető előadást december 9-én
mutatjuk be a Városházán. Készülünk az
adventi programokkal, illetve elindítjuk az
Arany-emlékév kapcsán a szentendrei középiskolásokat célzó összművészeti projektünket. A Dalos Esztik és Tuba Ferkók című
program Arany János balladaköltészetét állítja fókuszba. Szeretnénk, ha a helyi diákok a
balladák ihlette önálló művészi produkciókkal
mutatkoznának be. Lehet tánc, lehet zene,
vers, lehet mobiltelefonnal forgatott videoklip,
képregény, slam poetry, performansz, rap
vagy ﬂashmob. Már felvettük a kapcsolatot a
helyi iskolák igazgatóival, minden iskolában
lesz mentortanár, ők segítik majd a gyerekek
munkáját a művészeti produktumok létrehozásában. Tavasszal, a projekt záróeseményén
mutatkozhatnak meg alkotásaikkal a szentendrei diákok.

ez utóbbi elképzelés már a népművelői feladatokkal fonódik össze. ez is a Teátrum égisze alatt megy?
Előadásaink közönsége nagyrészt az 50+ korosztályból adódik, és fontos számunkra a ﬁatalok bevonzása is, ebben segít a Arany-év
kapcsán rendezett programsorozat, a közös
játék. Ahogy tavaly igazgatói pályázatomban
írtam, három lábon áll szakmai elképzelésem:
az első a szentendreiek megszólítása és
bevonása a színházi aktivitásokba, a másik,
országos szakmai körben a Teátrum elfogadottságának erősítése, és a harmadik láb
Szentendre turisztikai vonzerejének növelése.
Úgy érzem, mindhárom területen sikerül idén
SZ. N.
előrelépnünk.

Fordította: Zöldi Gergely
Christine – Hernádi Judit
Herman – Kern András
Ralph – Ficzere Béla
Chuck – Jeges Krisztián
Jelmez: Tordai Hajni
Díszlet: Mira János
Világítás: Szondi György
Graﬁka: Csáfordi László
Rendező asszisztens: Kis-Kádi Judit
Rendező: Verebes István
Producer: orlai Tibor
Belépőjegy: 3200 Ft

Jelenetek egy házasságból
november 15. és 16. 19:00 - 22:00
A Radnóti Színház előadása
Fordította: osztovits Cecília
Szereplők:
Marianne: SZáVAI VIKTóRIA
Johan: SCHNEIDER ZoLTáN
Dramaturg: Hárs Anna
Jelmez: Remete Kriszta
Díszlet: Khell Zsolt
Video: Bálint Dániel
Világítás: Baumgartner Sándor
A rendező munkatársa: Őri Rózsa
Rendező: BáLINT ANDRáS
Belépőjegy: 2500 Ft

bormámor
december 9. 19:00 - 22:00

borkóstolóval egybekötött modern zenés játék
Hamvas Béla művei nyomán
Szereposztás
BéLA: A Mester, avagy a munkanélküli
vándorﬁlozófus SZéLyES IMRE
HIPSZTER: A FŐNöK – Kleine Csaba – a cég
vezetője ALMáSI SáNDoR
PR KATI: A FELESéG, Hamaritsné Sóos Katalin,
a cég pr menedzsere KAKASy DóRA
PéTER: A FéRJ, Hamarits Péter, értékesítő
KAUTZKy ARMAND
BIBERA: A NéNI, takarítónő, gondnok
ERDEI JÚLIA
BENJI: A TANÍTVáNy, runner, ﬁatal borász
BALASSA LEVENTE
IVETTKE: A NŐ, ﬁatal asszisztens
oZVALD ENIKŐ
STEINER Bá: A TULAJDoNoS, milliomos vegyész-professzor MéCS KáRoLy
MoDELL, TV BEMoNDó,
HAMU BéLáNé, RIPoRTER: HEGyI DáVID
ZENéSZEK: RIEGER ATTILA
FEKETE JáNoS JAMMAL
DÍSZLET- éS JELMEZTERVEZŐ:
DARóCZI SáNDoR
ZENESZERZŐ: SZIRTES EDINA MóKUS,
FEKETE JáNoS JAMMAL
TáRSÍRó: JUHáSZ KRISTóF
RENDEZŐASSZISZTENS: oZVALD ENIKŐ
RENDEZŐ, ÍRó, KoREoGRáFUS:
JARoSS VIKTóRIA
Jegyek elővételben válthatók a szentendrei
Tourinform Irodában (26/317-966),
és online a szentendreprogram.hu
és a szentendreiteatrum.hu oldalon.
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Testületi hírek
VÁROS

XXXI. évf. | 18. szám
nisztérium által meghirdetett pályázaton az Izbégi Tagóvoda fejlesztése érdekében. A pályázat a város 2016. évi adóerőképessége
alapján 15% önerőt igényel, a pályázat összköltségvetése: 176,47 millió Ft, melyhez a
város 26,47 millió Ft önrészt biztosít a 2017.
évi költségvetés terhére.
• Népi építészeti emlékek helyreállítása
A Lechner Tudásközpont felhívást tett közzé
a népi építészeti emlékek helyreállításáért,
melyen városunk a Rákóczi Ferenc u. 1. számú
ingatlan – Népművészetek Háza – felújításával szeretne indulni. Az épület városunk egyik
legrégebbi háza, és helyi védettség alatt áll. A
pályázat összköltségvetése 40 millió Ft, az
igényelhető támogatás 20 millió Ft.

HÉSz-átsorolás

Az október 12-i testületi ülés fontosabb hírei.

SzeI

A képviselő-testület 2006. július 1-jétől dr.
Pázmány Annamáriát bízta meg az intézményvezetői feladatok ellátásával, aki azóta
is magas színvonalon tesz eleget e kötelezettségének. Vezetése alatt újult meg az intézmény épülete, bővült a szakorvosi ellátás,
hosszú idő után sikerült megemelni a teljesítményvolumen-korlátot, valamint az intézmény
csatlakozott a BELLA programhoz, ezzel is
biztosítva az egészségügyi ellátás minőségét,
a folyamatos betegellátást. Miután dr. Pázmány Annamária 2019. december 31. napjával
lemondott a határozatlan idejű intézményvezetői pozíciójáról, ezért a magasabb vezetői
beosztása határozott idejűvé vált.

Pannónia városrészben lévő négy, valamint a
Tófenék városrészben lévő két ingatlan besorolását rendezte a testület a helyi építési szabályzatnak megfelelően. A szabályozási terv
részben a Tófenék, részben a Pannónia városrész egyes területeit belterületi kereskedelmi,
szolgáltató övezetként jelöli. Ebben az övezetben találhatóak azok az ingatlanok, melyeknek a tulajdonosai az övezeti besorolásnak
megfelelően szeretnék hasznosítani ingatlanjaikat. A földtörvény előírása alapján az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges a
testületi határozat becsatolása.

Új közterület-elnevezések

Központi jogszabályi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. Ezen
a testületi ülésen hat közterület elnevezéséről
döntöttek:
• egy utcaszakaszt Bükköspartnak neveztek el;
• egy jelenleg névtelen út a Szentlászlói út elnevezést kapta;
• egy szintén névtelen közterület a József utca
elnevezést kapta.

Iskolai körzethatárok

Egy márciusi határozat értelmében a Kormány
2,89 milliárd forintot biztosított a szentendrei
Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközponthoz kapcsolódó adósság rendezésére. Ennek
következtében az uszoda lízingszerződése, illetve a lízing biztosítására szolgáló óvadéki
szerződés is megszüntetésre kerül. Az önkormányzat adásvételi szerződés keretében
megszerzi a jelzálogjogtól tehermentesített
uszoda ingatlan tulajdonjogát, és azt haszonbérbe adja az Aquapalace Kft-nek azzal, hogy
az ingatlan birtoka mindvégig az Aquapalace
Kft-nél marad, így az uszoda folyamatos üzemeltetése biztosított. A lízingügylet ilyen
módon való lezárását a Raiffeisen Bank vezetősége is jóváhagyta.

A rendelet szerint a megyeszékhely szerinti járási hivatal határozza meg az általános iskolák felvételi körzetét a települési önkormányzatok véleményének ismeretében. A
képviselők több pontban is módosították a korábbi iskolai felvételi körzethatárokat. Ezek
szerint a II. Rákóczi F. általános iskola és Gimnázium felvételi körzetébe került a Szeder, a
Zerge és a Tisztás utca, az Izbégi általános Iskola körzetébe került a Repkény, a Pálma utca,
a Vasvári Pál és a Szélkerék köz, az ölyv, a Haraszt, a Folyondár és az Ősz utca, a Barcsay J.
általános Iskola felvételi körzetébe került a
Szilva köz, az Őzláb, a Csermely és a Boldog
utca. Egyértelműsítették azokat a helyzeteket,
amikor egy utca több iskolánál is szerepelt, illetve pontosították a korábban hibásan szereplő utcaneveket. A járási hivatal kérésének
megfelelően megállapították, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: a II. Rákóczi iskolában 10, az Izbégi iskolában 5, a
Barcsay iskolában 17 gyermek.

• óvodafejlesztés
A képviselők hozzájárultak, hogy az önkormányzat részt vegyen a Nemzetgazdasági Mi-

A Jóléti Bizottság az oktatási célokra elkülönített 2 millió Ft keretösszegből a Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola

lízingszerződés
megszüntetése

Pályázatok

Keretösszegek felhasználása

részére 150 ezer forint támogatást szavazott
meg tanulmányi kirándulásra; míg a Kulturális
és Turisztikai Bizottság a kulturális célokra elkülönített 3 millió Ft keretösszegből a Ferenczy Múzeumi Centrum Helytörténeti
Gyűjteményének gyarapítására 110 ezer Ft, a
Lét-szekvenciák kiállítás katalógusának támogatására pedig 300 ezer Ft biztosításáról döntött.

forgalomszabályozási
változtatások

A Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság
jóváhagyta a Vasúti villasor – HéV végállomás
– P+R parkoló kiépítés ütemezését, illetve
döntést hozott a Paprikabírói nagy parkoló és
a 11-es főút kapcsolatának módosításáról. A
nagy parkoló jelenleg csak az északi részen
rendelkezik kapcsolattal a 11-es számú főúttal. A meglévő egy sáv nem elég a két irányba
történő kihajtáshoz, mert a balra nagy ívben
kikanyarodók feltartják a jobbra kanyarodókat.
Biztonságosabbá válhat a parkolóba való behajtás – főleg az autóbuszok számára –, ha a
parkoló déli végénél is létesülne egy behajtási
lehetőség. A bizottság úgy döntött, hogy a
Magyar Közút jóváhagyása és a költségvetési
forrás rendelkezésre állása esetén kerüljön kialakításra egy behajtási lehetőség a parkoló
Budapest felőli végénél, a jelenlegi behajtójánál pedig kerüljön szétválasztásra a balra
nagy ívben és a jobbra kis ívben kikanyarodó
forgalom.

zöldhulladék begyűjtés
novembertől

Helyszínek, időpontok: Pannónia telep november 11., Boldogtanya november 18., Belváros
november 25.

Készül a Településképi
Arculati Kézikönyv
2017 | október 16.

Szentendre Önkormányzata megkezdte a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet készítését a törvényi
kötelezettségnek megfelelően. Szeptember
27-én, a városházán tartottak lakossági fórumot Aba lehel főépítész vezetésével, ahol
bemutatkoztak a kézikönyv és a rendelet tervezői, Dénes eszter és Kassai-Szoó Dominika, a DNS Építész Stúdió tagjai.

Új műfaj

Verseghi-Nagy Miklós polgármester bevezetőjében elmondta, hogy a nemrégiben elkészült Helyi építési Szabályzat után most újból
egy közös gondolkodás igénylő, és hasonlóan
fajsúlyos anyag elkészítése kezdődik meg.
Aba Lehel főépítész arról számolt be, hogy a
felettes jogszabályok alkotói új rendszert hoztak létre: a településképi összefüggések kikerültek a Helyi építési Szabályzatból, és a
legfontosabb szerkezeti elemeket most külön
rendelet fogja tartalmazni. A rendelettel párhuzamosan készülő arculati kézikönyv pedig
támpontot ad az építkezőknek az építkezés elkezdésétől a megvalósításig, és segíti a város
értékeinek, arculatának, atmoszférájának
megőrzését, azt, ami miatt szeretünk itt lakni.

Külföldi példák

Dénes Eszter építész előadásában a kézikönyv
mintájaként szolgáló külföldi példákat ismertette, illetve vázolta a kiadvány tartalmi felépítését. Hasonló kézikönyvet először Írországban
és Nagy-Britanniában jelentettek meg a 2000es évektől, illetve Székelyföldön 2015-ben. A kiadványok célja, hogy bemutassák a települések
karakterét, hogy az adott régióban vagy kisebb
körzetében milyen hagyományos háztípusok,
beépítések, kerítések, kapuk a jellemzőek, milyen anyagokkal, színekkel találkozunk, milyenek a honos növények. Ajánlást adnak a
léptékre, arányokra, formára, tetőszögre, a kocsibehajtók kialakítására, sőt még a parabolaantennák elhelyezésére is. Mindezt közérthető
nyelven, egyszerű rajzokkal, a jó és rossz példák bemutatásával, tehát a laikusok számára
érthető módon.

A kiadvány tartalmi felépítése

A kiadvány első fejezete a Pilissel, mint tágabb
környezettel foglalkozik, bemutatva a régió
földrajzát, éghajlatát, növényzetét, a jellemző
építőanyagokat. A második részben a város
rövid bemutatása kerül sorra, majd a természeti értékek, illetve a legfontosabb építészeti
örökséget mutatják be. A következő fejezet az
építkezések első lépéseihez nyújt segítséget.
Külön fejezet foglalkozik az olyan alapelvekkel,
mint a tájolás, a szélirány, az anyagok, a szín,
az arány, homlokzat, nyílászárók, lábazat, kerítés, illetve hogy ezeket hogyan lehet a terepre
illeszteni. Ajánlásokat fogalmaz meg az eltérő
karakterű területekre (óváros, kertváros, ipar
terület), illetve bemutat jó példákat a közterület
kialakítására is, üzletportálokra, vendéglátóteraszokra vonatkozó javaslatokkal.

A rendelet

Kassai-Szoó Dominika az arculati kézikönyv
alapján készülő településképi rendeletről beszélt, melynek elkészítése minden településnek törvényi kötelezettsége. A rendelet jogi
keretek közé foglalja az útmutatót, s a településképi védelem összes elemét tartalmazza.
Három kategóriát különböztetnek meg – helyi
védelemmel ellátott terület (óváros), településképileg meghatározott területek (kertváros) és egyéb területek –, amelyeknek
más-más a követelményi rendszere. Hozzátette, hogy a rendelet be nem tartása képviselő-testületi döntéssel szankcionálható.

Kérdések és válaszok

A jelenlévők közül többen is hozzászóltak, és
véleményezték az elhangzottakat. Mindanynyian egyetértettek abban, hogy hasznos és
hiánypótló kiadvány lesz, ami segítséget jelent
az építkezőknek és az építészeknek egyaránt,
és rendet teremthet a korábbi szabályozásokhoz képest. Nem volt viszont mindenki számára világos, hogy mi a különbség az
ajánlásokat bemutató kiadvány és a kötelező
jellegű előírásokat tartalmazó rendelet között,
és felhívták a ﬁgyelmet, hogy ez a lakosok
számára is félreérthető lehet.
A válaszban elhangzott, hogy a TAK, a rendelet és a Helyi építési Szabályzat egymásra
épülnek, egymással szorosan összefüggenek.
A TAK egy megelőzést szolgáló eszköz, egy
útmutatás, mely beépül a rendeletbe. A TAK
jelentősége, hogy laikusoknak is érthető formában fogalmazza meg ajánlásokat. A tervezők hangsúlyozták, hogy mindez nem jelent
béklyót, hiszen a cél a választási lehetőségek
bemutatása, nem pedig az, hogy a jó példákat
szolgaian másolják. Nem gátolni akarja a kreatív megoldásokat, hanem általános tanácsokat adni a jó példák ismertetésével.
Végül a főépítész azzal zárta a fórumot, hogy ezt
a munkát év végéig be kell fejezni, de nem állnak
meg: a belváros teljes körű karaktervizsgálatával és a helyi védelmi értékkataszter aktualizálásával folytatják a most elkezdett munkát.

véleményezési lehetőségek

A készülő arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel kapcsolatban 2017. október
11-ig a lehetett előzetes észrevételeket, javaslatokat tenni. A készítés időszakában egyeztetnek a tervtanáccsal, a lokálpatrióta
tanáccsal és az építész egylettel is. Az elkészült tervezetet ezután egyeztetik majd a lakosokkal, akiknek 21 nap véleményezési idő
áll rendelkezésre.
A vélemények benyújthatók:
• a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre
való megküldéssel,
• papír alapon Szentendre Város főépítészének címezve (2000 Szentendre, Városház tér
3.) – megjelölve a tárgyat, a személy vagy
szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail
címét, lehetőség szerint telefonszámát.
Címlapképünk Dénes György fotója
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Újabb közösségi
tervezés

Az elmúlt évek nagy sikerű közösségi tervezéseit – például a Postás Strandét és a
füzesparki lakónegyedét – most újabb
követi. ezúttal a Sztaravodai út elején lévő
park újragondolásához hívja partnerül a
helyieket az önkormányzat.

Szentendre Város önkormányzata hisz
abban, hogy a legjobb fejlesztési döntést
az érintettek bevonásával lehet meghozni.
Ehhez először arra van szükség, hogy az
adott közösségen belül végbemenjen a
szükséges párbeszéd: ha annak tagjai
megismerik egymás véleményét, elképzeléseit, és közös álláspontot alakítanak ki,
akkor az önkormányzat egy sokak által támogatott, kiérlelt fejlesztési tervet valósíthat meg. Erről szól a közösségi tervezés:
lakók és intézmények egymással párbeszédet folytatva határoznak arról, hogy hogyan alakuljon egy adott terület sorsa.

októberben a Sztaravodai út és a Dunakanyar körút között található, körülbelül
1000 négyzetméteres park közösségi tervezése kezdődött meg. Az idén júniusban
tartott utcafórumon a környékbeliek már
megosztották elképzeléseiket a döntéshozókkal. Kiderült, hogy olyan pihenőparkot
szeretnének, amelyben ﬁtnesz-, illetve játszóeszközök is helyet kaphatnak, ezért az
első tervezési alkalmon, október 11-én
már ezekről az alapokról indulhatott a
közös gondolkodás. online is be lehet kapcsolódni a közös munkába, látogasson el
a „Sztaravoda park” facebook-oldalra!

Útlezárások ﬁlmforgatás miatt

filmforgatás miatt a belváros egyes szakaszai időszakosan lezárásra kerülnek 2017.
október 16-18. között. (A forgatás lapunk
megjelenése előtti hétvégén kezdődött.)

október 16-án lezárásra kerül a Dumtsa Jenő
utca 600 nm-es szakasza a Battyhány utca és
a Péter-Pál utca között, illetve a Batthyány
utca 100 méteres szakasza technikai terület
lesz a forgatás alatt.
október 17-én lezárásra kerül a Bogdányi utca
a Bercsényi utcától, a Görög utca kb. 5-7 m-es
szakaszon, az Alkotmány utca a Ferenczi köztől, valamint a Fő tér Alkotmány utca – Görög
utca közötti körsávja, a Kucsera Ferenc utca a
Péter-Pál utcától a Bükkös-patak felé 120 mes szakaszon, a Janicsár utca a Péter-Pál
utcai és a Kanonok utcai torkolatnál, a Vak
Bottyán utca a Bükkös parti torkolatnál, valamint a Kör utca a Bükkös-partnál.
október 18-án lezárásra kerül a Rákóczi utca
Fő térre vezető szakasza a „kis postától” a Fő
térig, valamint a Fő tér a Rákóczi utcai torkolattól a Török közig.

Kérjük a lakosság szíves türelmét, megértését
a forgatás ideje alatt!
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Szentendre a kárpátaljai magyarokért
VÁROS

Szentendre város Önkormányzata minden
évben támogatja a Kárpátalján élő magyar
diákokat és rászorulókat. A határon túli
magyarokért 2014-ben és 2016-ban jótékonysági koncertet szerveztek, az idén pedig
a II. rákóczi ferenc Kárpátaljai magyar
főiskola támogatásáról írt alá együttműködési szerződést Petricskó zoltán általános
alpolgármester és orosz Ildikó rektor szeptember 19-én.

A Bulcsúi Református Egyházközség meghívására hivatalos látogatást tett Petricskó Zoltán általános alpolgármester szeptember
18-22. között több határontúli, magyarlakta településen. Városunk alpolgármestere szülővárosában, Beregszászon megbeszéléseket
folytatott orosz Ildikóval, a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorasszonyával, Babják Zoltán polgármesterrel és Nagy
Bélával, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnokával, a diakónia osztály igazgatójával. A látogatás idején, szeptember 19-én
látta el kézjegyével Szentendre Város önkormányzata nevében Petricskó Zoltán alpolgármester és a Rákóczi főiskola részéről orosz
Ildikó rektor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola tevékenységét támogató
szerződést. önkormányzatunk korában is

nyújtott már támogatást az iskola magyar diákjai számára, hogy részt vehessenek a nehéz
anyagi helyzetben élő ﬁatalok is azokon a táborokon, melyek Kárpátalja nevezetes történelmi helyeit ismertetik meg. Ezen kívül
Szentendre a korábbi években más kárpátaljai
települések rászoruló családjait is segítette.
Petricskó Zoltán útja során több településre is
ellátogatott: megkoszorúzta a vereckei Emlékművet, meglátogatta Szolyván a kommunizmus áldozatainak tiszteletére állított emlékművet, ahol koszorút helyezett el, és a Bulcsúi Református Egyházközség meghívására
részt vett a helyi istentiszteleten is. „Megható
volt látni, hogyan élnek itt az emberek, és a
mélyszegénység, a megpróbáltatások ellenére
milyen erős a magyarságtudatuk. A bulcsúi
istentiszteleten nehéz volt könnyek nélkül
átérezni, ahogy testvéreink fohászkodnak magyarságuk megtartásáért… A hamarosan bevezetésre kerülő, új ukrán oktatási törvény
hátrányosan érinti a magyar kisebbséget,
ezért Szentendre önkormányzata fontos feladatának tartja a határontúli magyar oktatási
intézmények támogatását. Továbbra is azon
dolgozunk, hogy magyar testvéreink sorsán
könnyíthessünk” – mondta el az utazásról
Petricskó Zoltán alpolgármester.
SZ. N.
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Petricskó Zoltán alpolgármester, Iván Gusztáv református lelkész és Nagy Béla főgondnok Bulcsún

Istentisztelet és orgonaszentelés

A szentendrei református, evangélikus és baptista gyülekezet a reformáció 500. jubileumi
ünnepén, október 31-én este 6 órakor kezdődő istentiszteleten adnak hálát Isten egyházat
megújító szeretetéért a szentendrei evangélikus templomban, amelyre szeretettel várjuk.

Igét hirdet dr. Fabiny Tamás, az északi Evangélikus Egyházkerület püspöke. Az istentisztelet
keretében sor kerül az evangélikus templom új orgonájának felszentelésére, majd a Luther tér
és a Luther-dombormű felavatására.
Szeretetvendégségünket a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola dísztermében (Dunakorzó
16.) tartjuk, amelyre minden testvért hívunk.
DUMTSA 100 EMLéKéV

DumTSA KoNfereNCIA
ÉS ArANyKor KIállÍTáS

A budapesti Szerb Intézet a szentendrei
Városházán 2017. október 26-án szervezi a „Dumtsa Jenő (1838 – 1917)
Szentendre első polgármestere és kora”
című nemzetközi tudományos konferenciát.

A tudományos tanácskozáson 14 szakértő ismerteti a korábbi és a
legújabb kutatások eredményeit Dumtsa Jenő életéről és munkásságáról, valamint korának Szentendréjéről. Az érdeklődők ezúttal a
szerb nemzetiségű politikusnak a város élén szerzett érdemei mellett
megismerhetik kiemelkedő szerepét a monarchiabeli szerbség egyházi és világi közéletében, valamint a soknemzetiségű város és ország interetnikus viszonyait, civil szervezeteit is. A konferenciára a
Dumtsa100 Emlékév keretében, a szentendrei önkormányzat fővéd-

nöksége mellett kerül sor. A Szerb országos önkormányzat által alapított, tudományos kutatások szervezésével foglalkozó Szerb Intézet
munkáját a Ferenczy Múzeumi Centrum és a szentendrei Szerb Egyházi Múzeum segítette. A szerb és magyar nyelvű (szinkrontolmácsolás biztosított) konferencia délelőtt fél tízkor kezdődik, és délután
fél ötig tart a Városháza dísztermében. Az érdeklődőket szeretettel
várják a szervezők (regisztrálni a protokoll@szentendre.hu e-mail
címen lehet).

Ugyanaznap kerül sor 17 órakor a Barcsay Gyűjtemény épületében a
Ferenczy Múzeumi Centrum DUNA-MENTI ARANyKoR – DUMTSA
JENŐ EMLéKEZETE c. kiállításának megnyitójára, amely Dumtsa korának modernizálódó Szentendréjét varázsolja a látogatók elé számos dokumentum, korabeli tárgy, fotó és műalkotás segítségével.
Dumtsa korát méltán tekinthetjük az aranykort jelentő 18. század
után a második legjelentősebb időszaknak – ezüstkornak – a város
történelmében. A kiállítás az újvidéki Vajdasági Múzeummal való
együttműködésben jött létre, ahol Dumtsa Jenő kevés fennmaradt,
de igen értékes személyes tárgyát őrzik, így például a Szentendre korabeli vezetőit bemutató díszes fotóalbumot is, amelyet most a nagyérdemű is megtekinthet.
P. L.

Posztumusz díjat kapott Tolonics Gyula
2017 | október 16.
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A szentendrei önkormányzat és a római katolikus egyházközség képviselő-testületének tagja, Tolonics Gyula tavaly szeptember 25-én hunyt
el. Az évforduló, illetve annak kapcsán, hogy augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából posztumusz Pro urbe-díjat kapott, özvegyével,
Tolonics erikával beszélgettünk.

Hogyan ismerkedett meg a férjével?
Gyuszi Budakalászon született, egy négygyermekes család harmadik gyermekeként. Gimnáziumi tanulmányait a szentendrei Ferences
Gimnáziumban végezte, itt ismerkedtünk meg.
Házasságkötésünk után, 1979-ben Szentendrén kezdtük el közös életünket. Három
gyermekünk született: orsi, Geri és Dani.

Gyula nagyon ismert volt lelkes, kezdeményező személyiségéről…
Ez a tulajdonsága családi életünkben is megmutatkozott: fontosak voltak neki a közös étkezések, a közös programok.

– mihelyt elérték a megfelelő kort – ﬁaink is
bekapcsolódtak.

És mindezek mellett még körzetében is vállalt
munkát…
Három cikluson keresztül volt képviselő. Közreműködött a mobilgát építésében, hosszú
évekig dolgozott azon, hogy a Nap utca végre
aszfaltburkolatot kapjon. Mindent megtett
azért, hogy a megadott keretek között a lehető
legtöbbet tegye a körzetében lakókért. Fontos

Nagyon ismert, aktív tagja volt a helyi egyházközségnek is…
Szüleinek a nehéz időkben is rendkívül fontos
volt a katolikus hit megtartása és gyakorlása.
Az egyházközség életében is több területen
szerepet vállalt: segített a Szent András Iskola
építésében, ifjúsági hittant tartott, hittanos táborokat, kirándulásokat, sportversenyeket
szervezett, részt vett a templomtéri búcsúk
lebonyolításában is. A Regnum Marianum közösség aktív tagja volt, és fontos szerepe volt
a szentendrei RM közösség létrehozásában.
15 éven keresztül fő szervezője volt az egyházközségi családos táboroknak és az egyházközségi bálnak.

felhívás Szentendre város
mecénása Díj
javaslattételére.

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

A rendelet szerint SZENTENDRE
VáRoS MECéNáSA DÍJ adományozható azoknak a személyek-

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

A rendelet értelmében évente egy
Szentendre Város Mecénása Díj
adományozható. Kivételesen indokolt esetben a képviselő-testület több díj odaítéléséről is
dönthet. Nem adományozható díj
a Képviselő-testület vagy állandó
bizottságai tagjai részére.

Hogyan tudott ennyi mindennel foglalkozni?
Szeretett dolgozni. Akár nyomdát, akár frakciót, akár közösséget, bált, vagy tábort vezetett, azt mindig teljes szívvel és lelkesedéssel
tette. Tudott bánni az emberekkel, jól kezelte
a konﬂiktusokat, ügyesen mozgatott akár több
száz embert is, és lámpaláz nélkül moderált
nagyobb eseményeket. Nevetve mondta
magáról hogy „amikor a humort osztották, én
nagyon elől álltam”.

És ennek a rendkívül aktív életnek vetett
véget a betegsége…
Az utolsó pillanatig reménykedett, reménykedtünk a gyógyulásban. Sok terve és célja volt a
munkájában, és a családban is örömteli események elé néztünk, ugyanis érkezett a harmadik unokánk, és készültünk az idősebb
ﬁunk esküvőjére is. Sajnos a betegség közbeszólt. Az, hogy mennyire fontosak voltak számára az emberi kapcsolatok, mutatja, hogy
milyen sokan elkísértük az utolsó útjára.

A város pedig posztumusz Pro urbe-díjjal fejezte ki köszönetét, háláját…
A kitüntetést örömmel és meghatódva vettem
át. Ha már Ő nem érhette meg, én érezhettem,
hogy nem veszett kárba az a sok munka és
erőfeszítés, amit értünk tett.

emellett sportolt is...
A foci volt az egyik fő szenvedélye, évtizedekig lankadatlan lelkesedéssel trombitálta
össze csapatát a hétfő esti meccsre, amelybe

nek, közösségeknek, csoportoknak, akik anyagi hozzájárulással
kiemelkedő módon támogatják
Szentendre Város jó hírnevének
öregbítését, értékeinek növelését,
megőrzését.
Szentendre Város önkormányzat
nevében a kitüntetést a polgármester az Újévi koncert keretében adja
át. Szentendre Város Mecénása
Díj jutalmazottja a Szentendre
Vujicsics téri „Agnus Dei” közszobor kicsinyített mása
(kisplasztika) díjban és oklevélben részesül.

volt számára a város nehéz sorsú lakóinak
megsegítése is, ezért is szervezte meg évről
évre a krumpliebédeket.

E.

A javaslatok beérkezési
határideje:
2017. október 31.

A javaslat beadásának helyszíne:
Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal Iktatója (2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a
méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a
hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honlapunkról letölthető adatlapon.
A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben szkennelve,
aláírással ellátva is meg lehet
küldeni a fent megadott határidőre a jegyzo@szentendre.hu email címre.

Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy csak a
határidőre beérkezett, méltatással és aláírással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítás kérhető a
Hivatal Jegyzői titkárságán a
26/785-033 telefonszámon.

Letölthető adatlap a javaslathoz a
szentendre.hu oldalon

Jótékonysági koncert

A Bárczi Gusztáv Iskolát támogató értelmi Fogyatékos Gyermekek oktatásáért, Neveléséért
Alapítvány javára rendeznek koncertet november 11-én a Városháza dísztermében.
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városi ünnepség az aradi vértanúk emléknapján
VÁROS
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Szentendre város Önkormányzata október 6án a Kálváriadombon tartotta az Aradi vértanúk emléknapja alkalmából rendezett városi
megemlékezést. Az ünnepségen Petricskó
zoltán alpolgármester mondott beszédet.

A 2017-es városi megemlékezésen jelen voltak a város alpolgármesterei, Gyürk Dorottya,
Petricskó Zoltán és dr. Török Balázs, Bozó
Tibor dandártábornok, városi intézményvezetők, iskolás és óvodás csoportok. Az ünnepi
megemlékezés egyperces néma főhajtással
kezdődött, majd Kollár Pál és Kecskés Robin
részleteket olvastott fel a vértanúk családtagjaikhoz írt búcsúleveleiből.
Az önkormányzat nevében Petricskó Zoltán
általános alpolgármester mondott beszédet.
Megemlékezésében feltette a kérdést, mi lehetett a közös a hősökben, akik között volt
magyar, örmény, német, osztrák, horvát, szerb
származású, arisztokrata, kisnemes és polgár.
„Mind szívében becsületes ember volt, aki
meggyőződéséért halt meg” – hangzott a válasz. „Nem a nyelv kötötte őket össze, nem is
a származás, még csak a foglalkozás sem,
mert volt közöttük hivatásos katona, hadmérnök, miniszter és dúsgazdag örökös is. Ami
összekötötte őket, a meggyőződés az igazság
erejében, a hit abban, amiért harcoltak és az
elköteleződés a szabadság és függetlenség
eszméje mellett, illetve az elnyomás ellen.”
Az alpolgármester feltette a kérdést, lenne-e
ma olyan ügy, amiért ennyi különböző, de egy
eszmében hívő ember hasonló módon feláldozza magát.

A választ egy hivatali útján, Kárpátalján találta
meg, ahol magyar testvéreinknek ismét meg
kell küzdeniük azért, hogy magyarok maradhassanak szülőföldjükön, ahol megfosztják
őket attól a joguktól, hogy anyanyelvükön tanulhassanak, ahol levetetik velük nemzeti jelképeiket.
„Ők ennek ellenére – a pék, a tanár, az orvos,
a cipész – közösen küzdenek szabadságukért, és harcolnak magyarságukért minden
nap. Majd a nap végeztével elmondanak egy
imát anyaországukért, szülőföldjükért és magyarságukért. Hősök a mai értelemben, egy
olyan harcban, ahol a megmaradásuk a tét” –
mondta Petricskó Zoltán.
„Szeretném hinni, hogy bennünk, itthoni magyarokban is van még szenvedély, még van
ebből a lelkesedésből, ebből az erőből, ebből

Autómentes nap és őrzők napja

Idén is sikeresen megrendezte Szentendre város Önkormányzata a
xI. európai Autómentes Napot és a három éve ehhez a rendezvényhez
kapcsolódó Őrzők Napját.

a megingathatatlan hitből és haza iránti szeretetből. Ha nincs, akkor pedig nekünk az a
dolgunk – és ennél nemesebb feladatot nem
is tudok elképzelni –, hogy magunkat is méltóvá formáljuk az elődeinkhez, és a ﬁatal generációban is tudatosítsuk: a haza mindenek
előtt!” – zárta beszédét az alpolgármester.
A megemlékezés folytatásaként két kisﬁú, Palácsik Attila és Pál Bence bujdosó katonanótát
adott elő országúton masírozok címmel.
Majd testvérvárosunk, a székelyföldi Kézdivásárhely példáját követve – ahol ﬁatal szónokok is beszédet mondanak a nemzeti
ünnepeken –, Szentendre a hősök napja után
most ismét felkért egy diákot, hogy ossza
meg gondolatait a megjelentekkel. Kovách
Donát, a Református Gimnázium 11-edikes diákja arról beszélt, hogy a ma emberének már
nehéz átélni a hazáért hozott életáldozat gondolatát, ez azonban nem baj – mondta. „Újra
és újra elgondolkozhatunk szerencsésebb
sorsunkon. Mindez azonban ráeszméltet bennünket, hogy valakiknek mégis végig kellett
menniük a véres úton, hogy mi szabadon élhessünk. (…) Arad legfőbb üzenete a mai
ember számára, hogy ha eltérő is álláspontunk közös ügyeinkről, soha ne feledjük, hogy
mind ugyanonnan származunk, és mindannyiunkért, így értünk is haltak hősi halált a szabadságharc mártírjai.”
Az ünnepség koszorúzással és mécsesek elhelyezésével zárult. A megemlékezésen közreműködött a Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia Szentendrei Helyőrségi Zenekara
Rixer Krisztián vezényletével.

Idősek világnapja

Az Idősek világnapja alkalmából Petricskó zoltán alpolgármester köszöntötte a szentendrei időseket a Gondozási Központban.

A városi óvodákból és általános iskolából látogattak ki a gyerekek a
rendezvényre, ahol rengeteg programot és közlekedéssel kapcsolatos
tudnivalót szerezhettek. Idén is a leglátványosabb esemény a közlekedésrendészet által szervezett baleseti szimuláció volt, valamint a rendőrmotoros- és a kutyás intézkedési bemutató. E mellett kicsik és
nagyok egyaránt felülhettek a Honvédség harci járműveire, beülhettek
a rendőrautókba, és a játékosan kialakított KRESZ-pályákon megtanulhattak sok közlekedési alapszabályt. Az esemény slágerei voltak a
mókás, trükkös bringák és a játékos vetélkedők.
Petricskó Zoltán alpolgármester személyes hangvételű, megható köszöntőjében arról beszélt, mennyire fontosnak tartja az idősek jelenlétét, aktív részvételét, támogató szerepét napjainkban, kiemelten a
családok életében.
Köszöntőjében gyermekkora egy fontos momentumát idézte fel, amikor maga is bölcs nagyapjától kapott megerősítést álmai megvalósításához, biztatást a művészi pályáján való elinduláshoz. – Azt a
feltétel nélküli szeretetet és támogatást, útmutatást, amit a nagyszülők a ﬁataloknak, unokáknak adhatnak, semmilyen más dologgal nem
lehet pótolni. Úgy érzem, kötelező feladatunk nekünk, ﬁatalabb és még
ﬁatalabb generációknak ezt az útmutatást követni, és azt a szeretetet
és gondoskodást viszonozni, amit az idősebb generációktól kapunk –
mondta az alpolgármester.
Az Idősek Világnapja alkalmából a Gondozási Központban helyi óvodások ünnepi műsorral köszöntötték az egybegyűlteket.

Ifjúsági fesztivál
Szentendrén
2017 | október 16.

Testvérvárosainkkal idén is meghirdettük a közös ifjúsági programot
középiskolás diákjaink számára a művészetek és kultúra témakörben.

A Gubbióból érkező olasz gyerekeket és tanáraikat a szentendrei gimnáziumok diákjai fogadták, és közösen vettek részt a négynapos, intenzív programon.
érkezéskor az ofﬂine Centerben ismerkedtek a ﬁatalok, és „törték meg
a jeget” pizza és közös játékok mellett.
A fesztivál első napján, a „MÚLT”-tal foglalkoztak a Szentendrei Szabadtéri Múzeum, a Skanzen segítségével. A foglalkozásokon a kenyérsütés, a korabeli házkörnyéki munkák és játékok aktív megismerése
segítségével valós képet kaphattak elődeink életéről, mindennapjairól.
A délutáni szabadidős program a V8 közreműködésével bowling- és
biliárdbajnokság volt. Ugyanide érkezett Mogyorósi Hunor, a Ferences
Gimnázium Rubik-kocka bajnoka, aki közvetlen hangulatú bemutatót
tartott a világhírű magyar találmányról.
Második nap, a „JELEN”, a napjainkban zajló ART CAPITAL kiállításaiba
kalauzolta el a ﬁatalokat. A Ferenczy Múzeumi Centrum két múzeumpedagógusa, Csillag Edina és György Gabriella érdekes, interaktív feladatokon keresztül vezette be a gyerekeket a kortárs művészetek
világába, és tette igazán érthetővé, élvezhető, maradandó élménnyé a
város több pontján található kiállításokat. Délután a ﬁatalok egy része
Budapestre látogatott egy diáktársuk, árki Imre (Református Gimnázium) lelkes kalauzolásával, a többek pedig a P’Art Moziban nézték
meg az aznapi premier vetítésen a KINGSMAN2 című ﬁlmet, természetesen angolul. Este a Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete

20 éve írta alá Szentendre
és Salon de Provence
a testvérvárosi szerződést

1997-ben és 1998-ban írta alá a két város közötti szerződést Kállay Péter, Szentendre akkori polgármestere és Nicole Helsly, Salon de
Provence alpolgármestere, aki előszeretettel
nevezte városunkat „notre petit chou-chou”nak, ami nagyon szabadon fordítva „a mi kis
kedvencünk”-et jelenti. Azóta sok idő telt el, s
mintha a kapcsolatok kissé megkoptak volna:
2007-ben még fényes ünnepségsorozattal köszöntöttük Salonban a szerződéskötés 10. évfordulóját, de ettől kezdődően már nem járt
Szentendrén hivatalos küldöttség, és sajnos a
minden évben más helyszínen rendezett ifjúsági fesztiválokon sem vesznek részt francia
gyerekek.
Egy személy azonban változatlan kitartással
ápolja a testvérvárosi kapcsolatokat: Mauricette Roussel, a Salon de Provence-i civil

VÁROS
adott a diák és felnőtt vendégek részére vacsorát a Városháza dísztermében. A vacsorán fellépett az egyesület utcaszínház társulata, és a
„Happiness” (Boldogság) témát interpretálták univerzálisan érthető némaszínházi eszközökkel.
Az utolsó nap, a „JöVŐ”, a jövő művészei, a kreatív ifjúság napja volt. A
gyerekek szabadon választható, CREAToR foglalkozásokon vehettek
részt, művészekkel találkoztak, festettek, alkottak, főztek és csokoládét
gyártottak. Délután versengésre is volt alkalmuk, és láthatták Szentendre legjellemzőbb látványát a Duna felől, hisz sárkányhajókban
evezve mérték össze erejüket a ﬁatalok.
A napot a Városházán szervezett gálaprogram zárta, ahol fellépett a
Fireworks együttes (Sólyom Panna, Pap Gergely, Dócs Krisztián, Kocsis
Gergely és Gergely Domonkos), a magyar diákcsapat két tagja Hoffmann Máté és Geyer Csongor, végül a ViGaD Quartett (Eredics Vince,
Zeteleky Dániel és Gáspár és Csőke Dániel). Minden résztvevő gyerek
és segítő névre szóló oklevelet vehetett át a város polgármesterétől.
Verseghi-Nagy Miklós köszöntőjében a ﬁatalság és a nemzetközi kapcsolatok, illetve a diákcsere programok fontosságát emelte ki. Minden
résztvevő kapott emlékbe egy Rubik-kockát és az Art Capital kitűzőjét
a programokra, Magyarországra és Szentendrére emlékeztetve őket.
A diákprogrammal párhuzamosan zajlott több város felnőtt képviselőjével a szokásos éves egyeztetés a jövőbeli programokról a Business
Meeting keretein belül. Városunkat megtisztelte Sarah Conboy, Godmanchester polgármestere, illetve Jay Dyne, Huntingdon polgármestere
családjával együtt, valamint Salon-de Provance, Wetheim és természetesen Gubbio testvérvárosi képviselői is. A megbeszélésen túl a felnőttek a gyerekekhez hasonló programokon vettek részt a Skanzenben, az
Art Capital kiállításain és a CREAToR foglalkozásokon.
A magyar csapat tagjai voltak: árki Imre, Béres Virág, Birgés Bettina,
Bokori Kata, Buzás Dorina, Dankovics Enikő, Debre Kata, Döbrönte Zsóﬁa, Fügedi Zsóﬁa, Geyer Csongor, Hoffmann Máté, Hortobágyi Cecília,
Juhász Bianka, Kasza Kristóf, Lukács Bence, Marynowski Patrik, Miklós Andrea, ökrös Dániel, öreg Kinga, Pellicano Gabriel, Prónai Sára,
Szentgyörgyi Máté, Zajácz Lili és Zetelaky Dániel a Református Gimnázium, a Móricz Zsigmond Gimnázium, illetve II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium diákjai. Tanáraik: Fühlné Szabó Eszter a
Rákócziból, Csigéné Várnai Judit, illetve Dálnoki Gabriella a Móricz
Gimnáziumból.
A megvalósításban köszönet illeti a helyi középiskolák vezetőit, tanárait és diákjait, az összes közreműködő segítőt, programgazdát és vendéglátóhelyet: Pap-szigeti Kemping, ofﬂine Center, SKANZEN, V8,
Ferenczy Múzeumi Centrum, MANK, Creator foglalkozás vezetők: Siptár Réka, Somody Bea és Bagdi Kata, Pelle Csilla, Kovács Krisztina, Korona Vendéglő – a teljesség igény nélkül.
Jövőre, októberben várják a diákokat az angol városokban rendezendő
sportfesztiválon, ahol atlétika, foci, evezés és játékos kihívások várják
majd a résztvevőket.

egyesület elnöke, ő egyúttal a Bouches-duRhône megyei, európai partnerkapcsolatokat
ápoló szervezeteket összefogó egyesület elnöke is. A szeptemberi, Szentendre által megrendezett Ifjúsági Kulturális Fesztiválon is ő
képviselte dél-francia testvérvárosunkat, fogadásáról a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete gondoskodott.
Idén az éves programmegbeszélés után a Városháza dísztermében került sor a testvérvárosi vacsorára, melyen ez alkalommal a felnőtt
küldöttségek mellett a fesztiválozó olasz
(gubbiói) és szentendrei középiskolások is
részt vettek. Itt köszöntük meg Mauricettenek az elmúlt 20 évben végzett munkáját, kitartását, s főleg azt, hogy erőfeszítéseinek
köszönhetően a hivatalossal ellentétben a civil
kapcsolatok nemhogy nem koptak meg, de folyamatosan tovább gyarapodnak: most éppen
a Móricz Zsigmond Gimnázium és a saloni
Lycée de l’Empéri közötti diákcsere együttműködés előkészületei folynak.
A köszöntés során azt a reményünket is megfogalmaztuk, hogy az évek során kialakult

„szoros kör”, azaz az egymással is szerződésben álló Szentendre, Wertheim, HuntingdonGodmanchester, Salon de Provence és Gubbio
hivatalos és civil kapcsolatai – a Brexit és átmeneti lanyhulás ellenére és után – a későbbiekben tovább erősödhetnek.

Mauricette Roussel, Krizbai Éva, Jolanda Willemse, a
Szentendre NKE elnöke és Nyitrai Zsuzsa tiszteletbeli
elnök
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borban, zenében
az igazság

Kedved a jó bor / Jobban éleszti, / búdat a jó
bor / messze széleszti – írta Kölcsey, s ha
tudta volna, mily remekül illik jó borok mellé
a jó jazzmuzsika, arról is faragott volna egy
szép rímet. Szentendrén három napon át,
szeptember 29. és október 1. között a bor és
a jazz volt a főszereplő.

Jó hangulatú hétvége várta a szeptemberi
szüreti időszakban a városba látogatókat a
Jazz- és Borfesztiválon. Idén ötödik alkalommal került megrendezésre a fesztivál, most új
koncepcióval, a minőségi, nemes nedűk bemutatásán túl tematikus programokkal, a minőségi jazz-muzsikával párosítva. A korábbi
évektől eltérően most a Szentendrei Jazz- és
Borfesztivál a Dunakorzóról a város főutcájába, a Dumtsa utcába és a Fő térre költözött.
A történelmi belváros sétálóutcáján felsorakozó kiállítók mellett a szentendrei kötődésű
borászok, borászatok, borkereskedések és civilek a belvárosi házak tematikusan kialakított
udvaraiban várták a bor szerelmeseit szórakoztató szakmai programokkal.
A Fő téren nemcsak a nagyszínpadról hallható
kiváló jazzegyüttesek műsora pezsdítette a
hangulatot, de a pezsgők, a habzó borok és a

XXXI. évf. | 18. szám
fröccsök is hozzájárultak a jó hangulathoz. A
Group’n’Swing, a Dunakanyar Jazz Quartett, a
Hot Jazz Band, a Coquette Jazz Band mellett
kora délutántól késő estig remek jazzformációk adtak koncertet. Nyitva állt a Barcsayudvar, kisszínpadok álltak a Művész étterem,
a Parti Medve, a Casa Piadina előtt, a Mondvacsinált utcában, ahol folyamatosan zajlottak
a koncertek, a Pótkulcsban, a Duna open Terrace Bárban is zenei programok várták a közönséget. A helyi éttermek, termelők és
szolgáltatók egyedi menüsorokkal, exkluzív
borvacsorákkal, borskóstolókkal járultak
hozzá a kulináris és kulturális élményekhez.
A Szentendre éjjel-Nappal Fesztivál nagysikerű Házak, udvarok, házigazdák című programsorához hasonlóan megnyíltak a helyi
civilek házai, udvarai. A házigazdák a városhoz kötődő borászok voltak, az érdeklődők
megismerhették a helyi Kadarka kört, volt Borkaszinó és Rác ürmös kóstoló és számos borbemutató az ország különleges borvidékeinek
és a szentendrei Kőhegy nedűiből.
Szentendre mediterrán jellegét, egykori és
most megújuló gazdag szőlőkultúráját, a
szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos történelmi hagyományokat mutatták be a különböző tematikus programok, séták. A
szentendrei Tourinform iroda szervezésében
kóstolóval egybekötött pinceséták, szakmai
előadások és boros-zenés tárlatvezetések
várták a látogatókat.

zene nélkül mit érek én?

VII. REGIoNáLIS KAToNAZENEKARI FESZTIVáL SZENTENDRéN

Az eső ellenére jó hangulatú és nagyon minőségi produkciókkal szórakoztatta a közönséget négy helyőrségi zenekar Szentendrén,
2017. szeptember 17-én.

SZ. N.

Díjat alapít a mANK
a festészet Napja alkalmából

Díjat adományoz a festészet Napja alkalmából a magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonproﬁt Kft. (mANK). A miniképek – Képpárok című
tárlaton kiállító művészek közül a két legjobb nettó 100-100 ezer forintot vehet át.

A Magyar Festészet Napja másfél évtizede szerveződött. Központi napja
Szent Lukács napja, október 18., aki a festők védőszentje is volt. A Miniképek – Képpárok című kiállítás a 2017. évi Magyar Festészet Napja
programsorozatának egyik kitüntetett eseménye. Idén, első alkalommal,
két helyszínen is várják az érdeklődőket: a Vízivárosi Galériában október
10-én megnyíló kiállításon Matiszlovics Tibor, a MANK szolgáltatási igazgatója, október 20-án pedig a Vigadó Galériában Hóvári János főigazgató
adja át a díjakat.

A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt zárt helyszínen, a Magyar
Honvédség (MH) Altiszti Akadémia Helyőrségi Kulturális központjában tartották meg a VII. Regionális Katonazenekari Fesztivált. A résztvevők: a MH helyőrségi zenekarai Budapestről, Székesfehérvárról,
Veszprémből és természetesen Szentendréről. A karmesterek: Csizmadia Zsolt ezredes főkarmester és Katona János alezredes, Baczkó
István őrnagy, Mergl Róbert százados és Rixer Krisztián őrnagy okleveleket vehettek át Verseghi-Nagy Miklóstól, Szentendre polgármesterétől köszönetképpen a kiváló szakmai színvonalú munkáért.
Szentendre város kapcsolata a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájával folyamatosan fejlődik és alakul. Az idei év elején, Szentendre
történetében először a polgármester, Verseghi-Nagy Miklós és az
Akadémia parancsnoka, Bozó Tibor dandártábornok hosszú távú
együttműködési megállapodást írtak alá, keretbe foglalva mindazt a
valóban sokoldalú közös munkát, amelyet együtt végeznek kezdve a
térzenéktől, a városi rendezvényeken, nemzeti ünnepeken keresztül
a legutóbbi Fesztiválig.

Közösségi játék Kucsera emlékére

Nagy sikerrel
zajlott az idén
első alkalommal megrendezett Nagy
S z e n t e n d re i
Számháború.
A Szentendre
Barátai Egyesület szervezésében zajló
közösségi
eseményre a
belvárosban, a Templomdomb környékén került sor. A remek hangulatú
játék megmozgatta a szentendrei gyerekeket és az élmények mellett
minden résztvevő egy Kucsera-pólóval is gazdagodhatott!

előhívott emlékek
2017 | október 16.
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PrIváT SzeNTeNDreI mŰvÉSzeTTÖrTÉNeT

Az Art Capital programsorában nyílt meg rappai zsuzsa kurátor rendezésében az előhívás
című fotókiállítás a ferenczy múzeum Szentendre termében. A tárlat bepillantást ad a szentendrei művészvilág hétköznapjaiba, portrék, családi fotók, jellegzetes kulturális események
metszetén keresztül. A kiállítás november 19-ig látható.

A mélyen emberi és ﬁnom humorral átszőtt fotókhoz párosított leírások csak vázlatai a kötetnyi titoknak és történetnek, melyek a
képekben rejtőznek. Rappai Zsuzsa művészettörténész, újságíró, megannyi igényes művészeti album képszerkesztője-szerzője több
mint húsz éve együtt létezik a város élénk művészeti életével, jó barátságban van szereplőivel. Ezt a baráti, bizalmi viszonyt tükrözik a
ﬁókok mélyéről, albumokból előkerült személyes fotók is, melyekkel mi, a kiállítás nézői is

Deli Antal és Onódi Béla csónakkal a Bogdányi utcában,
a Preobrazsenszka templom előtt

7x7 –
Szakács Imre
kiállítása
a mANK-ban

Szakács Imre festőművész 7x7 című, hét művésztelepen készült alkotásai november 5-ig
tekinthetők meg a Szentendrei régi művésztelep bogdányi utcai galériájában, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00 óra, szombat-vasárnap
10.00–17.00 óra között. A kiállítást október
11-én banner zoltán művészettörténész nyitotta meg, az alábbiaknak az ő beszédéből
idézünk.

(…) De Nagybánya folytatása, Szentendre ma
is él, méghozzá nem efemer stílusirányzatként, hanem mindazon törekvések művészettörténeti s egyben kortárs példájaként,
summázataként, amelyek a MARADANDóSáGoT erősebb kísértésnek érezték a MUTATVáNyNáL.
Szakács Imre ennek a szemléletnek és magatartásnak a méltóságát képviseli az Európai
Művésztelepek Szövetségében alelnökként,
tehát diplomáciailag és festészetében egyaránt. A kiállítással egyidejűleg bemutatott
négynyelvű könyv-katalógus mindkét minőségéről számot ad, de bennünket is számvetésre
sarkall. Számvetésre, hogy a halálos veszede-

közelebb kerülünk az alkotókhoz, megismerhetjük hétköznapi arcukat.
A Szentendre-terem ideális helyszíne a kiállításnak, az osztott, boltívekkel tagolt térben
mint egy művészeti album lapjain kapnak helyet a különböző korszakok, művészek, témakörök. A kiállítás elegáns látványtervét,
tipográﬁai megjelenését Kemény Zoltán tervezőgraﬁkus készítette.
Rappai Zsuzsával beszélgettünk a tárlatról.
– Ez a kiállítás betekintést enged a szentendrei művészeti életbe, láthatjuk, hogyan léteznek, alkotnak, szórakoznak a város festői,
szobrászai, iparművészei – egykor és ma. Egy
ilyen áttekintés szükségképpen esetleges. Fiókokból, dobozokból, mappákból kerültek elő
privát fotók, gyűjteményekben kotorászva találtam felvételeket a régmúltból, fotósok adtak
képeket a közelmúlt vagy a ma történéseiről.
A kiválasztott 400 képből 250 fért el a kiállításban – a válogatáskor a személyességen
volt a hangsúly. A szentendrei képzőművészetet nem stílusirányzatok egymásra hatásán
vagy csoportosulásokon át szerettem volna
megjeleníteni, hanem a baráti társaságokat, a
privát létet bemutató képeken keresztül. Ettől
lett nagyon más ez a kiállítás – ilyen talán még

lembe sodort európai alkotószellem védelmezőjeként miképpen tud a mai magyar művészet tanúságot tenni arról, hogy csakis
nemzeti erőforrásból újulhat meg a Lét
értelmezése; hogy a művésztelepek szekértáborai sohasem voltak időszerűbbek, mint
manapság.
Szakács Imre festészete (madara) évtizedek
óta a Lét végső kérdései – ﬁzikai és szellemi,
sötétség és világosság, gyökér és szárny, mulandó és örökkévaló, tehát élet és halál antinómiái körül kering; innen ősmotívumainak –
a madár, a fa, a kötések (összekötő szálak), az
angyal, a hullámok stb. – színeváltozásai. Az
emberi lét végső kérdéseivel való szembesülés/szembesítés azonban természetszerűleg
hozza magával a művészet végső kérdéseinek
a megkerülhetetlenségét: tehát azt, hogy
kinek? miről/mit? és hogyan? sőt: miért?
Mivel Szakács Imrének ezekre a kérdésekre
olyan határozott válasza van, mint nagyon
kevés kortárs művésznek a Kárpát-medencé-

nem volt eddig Szentendrén. Kérésemre a
helyi művészek közül sokan váltak játszótársammá, kitartóan kutattak otthon régi fotók
után. A keresgélés során feltörő emlékek nagy
élményt adtak számukra. Remélem, a látogatók számára is. A tervek szerint meghívom
mindazokat, akik képeket adtak a kiállításhoz,
hogy beszéljünk ezekről az emlékekről közönség előtt.
A kiállítás Szentendréről, főleg szentendreieknek készült. Valaki azt mondta, hogy ez egy lélekkel teli kiállítás. örülök, ha tényleg érezhető
az a szeretet, amivel a szereplőket, a történeteket megmutattam. Arra kérek mindenkit, ha
a fotókon felismer olyan szereplőt, aki nincs
megjelölve, ha eszébe jut róla egy történet, a
falon elhelyezett nagy üzenőlapra írja fel, ossza
meg velem, velünk, szentendreiekkel. Ezzel is
hozzájárul a múlt jobb megismeréséhez.
SZ. N.

A cikk teljes terjedelmében a városi honlapon
olvasható: https://szentendre.hu/elohivottemlekek-privat-szentendrei-muveszettortenet
ben, s még kevesebbnek Európában – nem az
országok, tájak, helyszínek culeur locale-ja vésődik emlékezetünkbe e tárlat képeiről, hanem
egyfajta hatalmasság-élmény, amely immanens, tehát belülről sugárzó eleme a legkisebb
kompozícióknak is. Hatalmasak a fatörzsek, a
lombok, hatalmasak a vizek, a partok, a hegyek, hatalmasak a hullámok, a szakadékok,
a kékek, a zöldek, a vörösek, mintha a Teremtés előtti utolsó nap talányát hordoznák, amikor „a Föld puszta volt (…) és Isten lelke
lebegett a vizek fölött” (Teremtés könyve 1.).
Aztán 7 nap alatt megszületik a Kozmosz,
minden, amit mi természetnek vagy világnak
nevezünk, s aminek őréül teremtette az Úr az
embert.
Szakács Imre őrjárata nem most kezdődött,
de ez a 7-es szám emblematikus utalás a teljességre, amely a Teremtésben megvalósult,
s amit ő festőként él meg a Föld minden pontján. Mintha egy ugyanazon a vidéken járnánk,
s egy ugyanazon anyagból lenne mindenhol a
látható világ, éppen csak össze, egymásra kell
rakni rétegeit és aztán belevésni, belekarcolni
a Jelet: itt jártam, erre gyertek, ezen az úton
jutunk el a Szigetre, amelyen küldetésünknek
eleget kell tennünk. Mert ha művésznek születtél – küldetésed van. Láthatóvá, hallhatóvá,
érzékelhetővé kell avatnod a Láthatatlant, a
Hallhatatlant és az érzékelhetetlent.
Úgy, amiként például itt az ember- és állatalakok körvonalai felderengenek tűz, víz, föld, ég
hullámveréseiből; vagy éppen fordítva? éppen
bennünk, rajtunk keresztül, általunk szelídül az
elemek hatalma angyali káprázatokká?
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A molinón:
a brains

A Szentendreiek a csúcson plakát-sorozatban szeptemberben a brains együttes tagjait
láthatjuk. A fonogram-díjas együttes huszonhárom évvel ezelőtt alakult Szentendrén.
A zenekar tagjai: Kéri András (rap, vokál),
varga Norbert Jimbo (gitár), vörösmarti viktor (dobok), endrei Dávid (basszusgitár) és
lukács levente (billentyűk). A zenekar két
dunakanyari tagjával, Norberttel és Dáviddal
beszélgettünk.

mint oly sok szentendrei zenekar, első koncerteteket a legendás barlangban adtátok.
milyen koncepcióval alakult meg 1994-ben a
banda?
Nem voltunk ott az alapításnál, emiatt nem
tudjuk a pontos választ, de jóban vagyunk a
volt tagokkal. Nagyon ritkán jön össze a világon, hogy több mint 20 évig, alapuló felállással játsszon változások nélkül egy zenekar.
Persze lehet, hogy van ilyen, de ﬁatalon nem
látszik még, hogy kiből lesz zenész, ki pedig
csak a buli miatt van egy zenekarban.
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dóan teltházas koncertek voltak az azóta már
nem is létező helyeken, de valamiért minket
nem fogott meg az alternatív zene. Nem utáltuk, de mást, modernebbet, újabbat szerettünk
volna. Ez az újdonságkeresés a mai napig jellemzője a zenekarnak.

milyen stílusok határozzák meg a zenéteket?
A húsz éve újdonságnak számító hardcore -t
lágyabb funk-os behatások érték, majd nagyon korán az elektronikus zene felé fordultunk. Speciálisan pedig az elektronikus zenei
stílusok normál hangszerekkel való megszólaltatása érdekel minket a legjobban.
Hány albumotok jelent meg eddig?
Első lemezünk 1997-ben jelent meg Colours
címmel, a nyolcadikat, a Keep Burning-et idén
adtuk ki.

balance című dalotok tavaly több elismerést
is kapott: a fonogram-díjat és Az év hangszerelése díjat is elnyertétek vele. Inspiráló vagy
inkább sokkoló ez a siker?
Mindenképpen inspiráló, nagyon jól esett az
elismerés, főleg úgy, hogy tényleg nem gon-

doltuk volna, hogy „felülről” is ﬁgyelnek arra,
mit csinálunk. Nagyon meglepődtünk. Emellett persze nem csak az a cél, hogy minél több
ilyen és hasonló díjunk legyen.

milyen fellépésekre készültök jelenleg?
Egyik legnagyobb zenei kalandunkra készülünk: novemberben szimfonikus koncertet
adunk a MÜPá-ban. Most készülnek az átiratok, Balázs ádám, az oscar-díjas Mindenki zenéjét jegyző zeneszerző és Meggyes ádám, az
Irie Mafﬁa trombitása közreműködésével.
Számunkra nagyon új és izgalmas ez a közeg,
de egyelőre pozitívak az előjelek: a jegyek hónapokkal a koncert előtt elfogytak.
mikor láthatunk titeket itthon, Szentendrén?
Szentendrén jelen pillanatban nincs olyan állandó szórakozóhely, amely paraméreteit,
adottságait és arculatát tekintve passzolna
hozzánk, de ha rendezvényekre hívnak, mindig
szívesen megyünk, így voltunk tavalyelőtt szilveszterkor is a Fő tér nagyszínpadán.
SZ. N.

A Szentendreiek a csúcson molinósorozathoz
már hónapokkal ezelőtt elkészült rólatok a
fotó, s mire kikerült a helyére, a dobok mögött
ujj zoli helyett vörösmarti viktor ül. Az
együttes életében volt már többször tagcsere. miért?
Zoli hét éve jött a zenekarba, szerintünk ez
nem kevés idő. Nincsenek sűrű tagcserék a
zenekarban. Bár, ha korábban ismertük volna
Viktort, lehet, hogy hamarabb váltunk.

Az elmúlt huszonhárom év alatt milyen zenei
stílusok határozták meg a zenéteket? miért
nem a jellegzetesen szentendrei alter-vonalat
követtétek?
Ez nagyon érdekes kérdés, és nagyon nehéz
rá a válasz. Rendkívül aktívan részt vettünk az
akkoriban nagyon pezsgő szentendrei éjszakai életben, minden zenészt ismertünk, állan-

Újabb díjat kapott Szankovits Örs

Újabb rangos elismerésben részesültek a szentendrei Késesház bicskái. Idén az oMéK-en (országos
Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár)
rendezték meg a Magyar Kézműves
Remek pályázat kiállítását és az ünnepélyes díjátadót. A közel száz alkotásból 36-ot díjaztak, és ebből
mindössze hat pályamunkát, köztük
Szankovits örs Fejesgörbe Bicskáit
ítélték „kiemelkedő alkotásnak”. A
népi iparművésznek Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter adta át
a Magyar Kézműves Remek díjat.
A Pro Cultura-díjas, a Népművészet
Mestere Szankovits Tibor büszke ﬁa
eredményére, de mint mondta „mindig szebbet és még tökéletesebbet
kell alkotni, különösen azok után, hogy újra ilyen rangos elismerést kaptunk”.

Szlovák Nemzetiségi Nap

A Szentendrei Szlovák Nemzetiségi önkormányzat szervezésében
idén már második alkalommal rendezték meg a Szlovák Napot. Az
eseményt a nemzetiségi önkormányzat elnökének felesége, Vanyák
Gáborné szervezte, aki lapunknak elmondta, hogy szeptember 16án mintegy 130-an voltak a Bajcsy utcai Napközi Konyhában megtartott rendezvényen, melyen részt vett a Magyarországi Szlovákok
Szövetségének elnöke, Racskó Erzsébet is.
Bár idén a tavalyihoz képest kevesebb program volt, de így is 1-1,5
órás műsor színesítette a napot. Nagy sikert aratott a 22 fős énekkar fellépése, a pilisszentkeresztiek műsora a hagyományos szlovák hangszerrel, az ún. ozembucchal (földhöz veregető), illetve
Kaza László műsora.
A most már hagyománynak mondható rendezvény célja, hogy találkozzanak egymással a szlovák nemzetiségűek, hogy ápolják a nyelvüket. Ennek érdekében negyedévente klubnapot is tartanak az
önkormányzatuk szervezésében, amelynek vendége volt már például Franyó Rudolf író, Bartha Zsolt háziorvos is.
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bukdácsoló zsenik

Csiffáry Gabriella magyarázom a bizonyítványom – Híres magyarok az iskolában című új
kötete írók, költők, művészek, színészek és
tudósok iskolai kudarcaival, nagy ritkán sikereivel ismerteti meg az olvasót. Életsorsuk
példa arra, hogy bár hátránnyal indultak
útnak, akaraterejüknek, megszállottságuknak
köszönhetően tehetségük idővel utat tört magának, és legnagyobbjaink közé kerültek. A
Corvina Kiadó gondozásában megjelent kötetet az országos Könyvtári Napok programsorozat keretében mutatták be a Pest megyei
Könyvtárban október 8-án.
Csiffáry Gabriella, Budapest
Főváros Levéltárának főlevéltárosa nyolcvankét magyar
híresség iskolai
„karrierjét” kíséri nyomon
hazai és határon túli közgyűjtemények, iskolai
irattárak, családi hagyatékok dokumentumai,
levelei alapján.

lapibaba meséi

Két évvel ezelőtt jelent meg a lapibaba oviba
megy című verses mesekönyv játékos, vidám
rajzokkal gazdagon illusztrálva. A mese főhőse, borika, illetve babája, lapibaba az oviban új barátra lel, erről szól a sorozat most
megjelent, második kötete.

András és Verka

Bori, Bence és megszemélyesített játékaik:
Lapibaba és ottokár történetein keresztül hétköznapi, kedves mesék bontakoznak ki, egy
szeretettel teli család mindennapjai.
A mese szerzője, Csesznák András matematikus-szoftverfejlesztő már gimnazista kora
óta ötvözi humán-reál érdeklődési körét: rendszeresen járt matematika- és magyarversenyekre, novellákat, ifjúsági regényt írt. Egye-
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A könyvet lapozgatva kiderül, hogy Kosztolányi Dezső fegyelmi eljárás miatt hagyta ott a
gimnáziumot, s csak később érettségizett,
Gárdonyi Géza pedig elégségesre teljesítette
a magyart a gimnázium második évében. Dokumentumok nem bizonyítják, hogy József Attilának Horger Antal miatt kellett felhagynia
egyetemi tanulmányaival, tény azonban, hogy
diplomát nem szerzett, csakúgy mint Móra Ferenc, Móricz Zsigmond, Rejtő Jenő vagy Karinthy Frigyes, aki gyerekkorában hadilábon
állt a helyesírással. Krúdy Gyula magyar érettségi dolgozata is csak kettesre sikeredett, Ady
Endre több alkalommal is belevágott a jogi
egyetemi tanulmányokba, de végül feladta a
küzdelmet, jogi citátumok helyett irodalmi
igazgyöngyöket fogalmazott.
„Nagyon buta gyerek lehettem. Velem szinte
semmi sem történt. Az iskolában állandóan
csak magoltam. A könyveket gyűlöltem. Senki
sem tanított arra, hogyan éljek. Senki sem mutatta meg, milyen csodálatos dolog tanulni,
megérteni a körülöttünk lévő világot, alkotni valamit... A kudarcok elvették a kedvemet a tanulástól. Kimaradtam az iskolából. Házitanítót
fogadtak mellém, hogy legalább legyen valamilyen bizonyítványom” – magyarázza bizonyítványát a világhírű professzor, Szent-Györgyi
Albert. Szentágothai János Kossuth-díjas ana-

tómus sem remekelt minden tárgyból egykor
az iskolában. A legjobb jegyeket a golyóstoll
feltalálója, Bíró László József vitte haza bizonyítványában, aki a tornán kívül minden tantárgyból elégségest kapott.

temista korában írta első meséit, s az elkészült írásokat mindig elolvastatta egy lánnyal,
mialatt a HéV-en utaztak. A lány, Katalin, András felesége lett, s most már alkotótársa is
egyben. Ő szerkeszti nyomdakészre a mesekönyveket, és ő tervezi a háttereket a könyvek
szöveges oldalaihoz. A kötetek illusztrátora
Csesznák Verka graﬁkus és rajztanár, András
keresztlánya, aki elsőként ismerőse mesekönyvéhez készített rajzokat, így született az
ötlet, hogy András meséinek is ő legyen az illusztrátora.
Az első kötet 2015-ben családi kiadásban jelent meg, a másodikra két évet várni kellett,
mert, ahogy András fogalmaz: „Nem akartuk
a családi kasszát felborítani. Tudjuk, hogy a
befektetésünk anyagilag soha nem térül viszsza, cserébe azonban megkapjuk azt az érzést, hogy sokaknak, kicsiknek és nagyoknak
örömet szerzünk vele. A második könyv már
az NKA támogatásával látott napvilágot, és
tervezzük a sorozat folyatását. Négy kötetben
szeretnénk feldolgozni Borika óvodáskori kalandjait. A történetekben egy-két mozzanat
valós, minden családban előforduló kis sztorik, a többi a fantázia szülötte. Az első könyvben Bori három –, a másodikban négyéves, a
következő kötetben pedig Bori már nagylány
lesz, hiszen kistestvére születik, s az új helyzetből újabb konﬂiktusok következnek”.
A könyveket a szerzők Mesesarok Kiadó
néven jelentetik meg, melynek Facebook proﬁlja és saját weboldala is van, tele új történetekkel, rajzokkal, melyek egytől-egyig az
utóbbi három évben születtek. Külön Lapibaba
oldal is van, ahová az olvasók visszajelzéseket
írhatnak. A kedves gondolatok mellé képeket
is küldenek az ovisok, a szülők és az óvónők.
A szerzők mellett a Lapibaba barátra lel című
kötet valamennyi közreműködője szentendrei
lakos. Korrektora Kun Csabáné Kovalik Judit,
a Szentendrei Református Gimnázium magyartanára. A kötetet Szigethy Miklósné, a Bimbó

utcai óvoda pedagógusa és Horváth Judit pszichológus ajánlja az olvasóknak: „András és
Verka új kötete a szeretet, a bizalom, a ragaszkodás könyve – gyerekhangra”.
A könyv kapható Szentendrén a Líra és a
Völgyzugoly könyvesboltban.
A Lapibaba barátra lel könyvbemutatója 2017.
október 27-én, pénteken lesz 17 órakor a
Parti Medve könyvesboltban, melyre szeretettel és meglepetésekkel várnak a szerzők minden óvodást és kisiskolást szüleik kíséretében.
Webcímek: mesesarok.csesznak.hu, mesesarok.webnode.hu, lapibaba.webnode.hu, facebook: csesznakmesesarok
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zaszlavik Jenő kiállítása
a városház Galérián

A városház Galérián nyílt meg szeptemberben zaszlavik Jenő graﬁkusművész, az AGy iskola alapítója „átutazó” című kiállítása. A kiállítás-megnyitón b. Szabó veronika építész mondott beszédet,
köszöntőt mondott Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester. b. Szabó
veronika megnyitó-beszédéből közlünk gondolatokat.

KULTÚRA
a lendület. Más irányt vett a történet. Jenő kikerült az iskola irányításából, de szerencsére a betegsége ellenére művészi lendülete új erőre
kapott, és mint a nagy művészelődök – Bálint Endre vagy Vajda Lajos
– a kollázstechnikát választotta önkifejezésül. Ennek köszönhetően
évek óta jutalmaz bennünket újabbnál újabb, vidám vagy komor, vicces
vagy pajzán alkotással, melyek annak idején még Deim Pál – a nagy
kritikus és barát – tetszését is elnyerték. Hiszem, hogy egyszer lesz itt
a városban valaki, aki újraálmodja és megvalósítja Jenő eredeti – ma
már azt mondhatjuk hiánypótló – álmát, addig pedig kívánom, hogy
Jenő bácsi, még ha remegő kézzel is, vagy netán lassabban, mint máskor, mindannyiunk örömére alkosson még sokáig!
Legutoljára pedig egy Pablo Picasso-idézettel zárom megnyitó beszédemet:
„Minden gyerek művésznek születik. A probléma művésznek maradni,
miközben felnövünk."

Jenő bácsival évtizedek óta nagy barátságban vagyunk. Ő és Kata
lánya az akkor még óvodás elsőszülött ﬁunkat varázsolta el a vizualitás
csodájával. Ennek köszönhető, hogy ma sikeres tárgy- és formatervező, és köszöni szépen, jól érzi magát a bőrében. és persze sorolhatnánk vég nélkül a tehetséges és sikeres ﬁatal alkotókat, akik a Jenő
által kitalált és vezetett AGy iskola tanulói voltak valamikor. Szentendre
a művészetek városa, de Szentendrének ma nincs a vizuális nevelést
elsődlegesnek tartó iskolája. Pedig mennyit álmodoztunk erről: egy, az
AGy iskolára, mint alapfokú művészeti nevelést biztosító intézményre
támaszkodó alap-, közép- és felsőfokú művészeti képzésről, amihez
adottak a városban a művészegyéniségek, akiktől meg lehet tanulni
látni és érteni a kortárs műveket is. Közbejött Jenő betegsége, megtört

Szentendre lelke, kincsei és varázsa

Szentendre kincseit nézegetve rálelünk lelkére és megfog varázsa. Innen kapta címét is az
erdész Galéria október 20-án, pénteken 20 órakor nyíló kiállítása.

Miért özönlik nap mint nap rengeteg ember
Szentendrére? Legalább 100 éve tart és erősödik ez a folyamat. Jönnek Amerikából, Kínából, Franciaországból és természetesen
Magyarország minden sarkából – és egyre
többen. Nagyon sokan visszavágynak, és viszsza is térnek, ha tehetik. Valamit fontosat kapnak itt, valami olyat, hogy ismét idelátogatnak.
Miért zarándokolnak a tömegek Lourdes-ba,
Csíksomlyóra vagy Santiago de Compostellába? Csodára várnak. Nyilván Szentendrén is
ez a helyzet – itt is csodára várnak.
Ez a spirituálisan jelenlévő valami: Szentendre
lelke, ami szorosan kapcsolódik a városban
mindenütt jelenlévő művészethez. Azaz a
város fekvése, házai és a művészet együttes
jelenléte az a megfoghatatlan, de erősen jelenlévő erő, ami mozgat itt mindent. Még azok
is, akik soha be nem teszik a lábukat egy múzeumba vagy galériába, nem kószálnak el a turistacsapástól egy centit sem, valójában ezt
keresik, ennek a hatása alatt vannak, ha nem
is tudnak róla.
Erről szól ez a kiállítás. Nudelmann László
gyűjtő megérezte ezt, és tudatosan felkutatta,
majd gyűjteni kezdte a legkiválóbb műveket a
szentendrei alkotóktól. Amikor ezeket a képe-

ket céltudatosan kiválasztotta, majd hosszú
évek alatt megvásárolta a magyar képzőművészet kiemelkedő egyéniségeitől, a magyar
kortárs művészet jelentős művei voltak. Ma,
30 év múltával múzeumi kvalitású kincsekké
nemesedtek. Ezek a művek Szentendre „lelkét” szimbolizálják.
Vajda Júlia Szentendre című olajfestményére
pillantva a napsütötte házfalak, vörös tetőcserepek felett kéklő ég, az oromfalról kukucs-

káló ablak pontosan és hűen megidézik a városka hangulatát.
Vajda Lajos a legfontosabb és legjelentősebb
művészeink közé tartozik. Ittléte nagyban
meghatározta művészetét. Szegény volt, mai
mértékkel nézve elképzelhetetlenül szegény.
A helyi hentesnél vásárolt fél kiló csomagolópapírra alkotta művei nagy részét. A most bemutatott mű egy szerény vacsora lírai
megjelenítése.
Bálint Endre festményein fogható tetten leginkább amit Szentendre lelkének nevezek. A derengő kékek, szürkészöldek, a fáradt színek
idézik a város jellegzetes motívumait: a kőkeretes ablakokat, a barokk kapuzatokat, a kis
ablakokkal kukucskáló oromfalakat a sok,
cselédfolklórból átemelt motívummal.
Korniss Dezső sárkányosa konstruktív és
szürrealista egyben, tehát a majdnem lehetetlen megjelenítésére vállalkozik.
és végül Barcsay Jenő munkái a legjobb példái annak, hogyan lehet legkevesebbel legtöbbet mondani. Néhány színnel és formával
találja meg azt a kifejezésmódot, amivel tömören jellemzi a várost és lelkét.

Erdész Galéria

Szentendre, Bercsényi u. 4.
www.galleryerdesz.hu

A kiállítás megtekinthető november 30-ig,
hétfő kivételével minden nap 10.00-18.00
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Öregdiákok találkozója

A Szentendrei móriczos Öregdiákok egyesülete szeretettel vár minden egyesületi tagot,
egykori diákot és érdeklődőt október 20-án,
pénteken 17.00-tól a móricz zsigmond Gimnázium (Kálvária út 16.) aulájában rendezett
programjára.
A vendég a Móricz gimnáziumban, 1972-ben
érettségizett. Hajdú János kézilabda mesteredző, a magyar férﬁ és női kézilabda válogatott négyszeres volt szövetségi kapitánya,
jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia női
szakágának vezetője, a magyar női junior kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Vele
beszélgetünk életútjáról, a gimnáziumtól napjainkig. A beszélgetés diákéveiről, életútjáról,
sportról és a sport menedzser munkájáról, és
mindarról, ami ezekhez kapcsolódik. Beszélgetőtárs: Ambrózy György mérnök-közgazdász, barát és volt osztálytárs.

Szenior (50+) képzések
és tanfolyamok

Nagy érdeklődés mellett zajlanak a jelentkezések az Aranykor Központ szervezésében
zajló, ötven év felettieknek szóló képzésekre.
(A kurzusokra a 06 30 692 47 46-os számon
lehet jelentkezni, s beﬁzetési időpontot egyeztetni.)
A 7 alkalmas, 21 órás tanfolyamaink mindegyike elindul október közepétől, de ezek
közül is kiemelendő a kezdő angol, amely az
önkormányzat támogatásával 5000 forint/fős
tandíjjal látogatható.
Ez a kurzus október 19-én 10:00-tól indul az
Aranykor Központban (Dunakorzó 18. 1. emelet), Esposito Nikoletta vezetésével.

OKTATÁS
(A részletesebb információkat ld. a http://korkozpont.szentendre.hu oldalon). A tanfolyamokra az indulás első hetében még lehet
jelentkezni!
Szintén folytatódik a Szeniorok Szentendrei
Akadémiája című ingyenes sorozatunk a
Szentendrei önkormányzat dísztermében. A
következő előadást Huszka éva tanár és geronto-andragógus tartja október 18-án, szerdán, 15 órától, A játék szerepe időskorban
címmel. Az előadáson szeretettel várjuk a ﬁatalabb generációt is!
október 24-én kedden, 13 órától az Aranykor
Központ (Dunakorzó 18. a P'Art Mozi épülete)
emeleti nagyelőadójában két előadásra kerül
sor egymás után. Az elsőt Dr. Báthory orsolya
történész tartja az állami Szent László-évhez
kapcsolódva: Szent László alakja és kultusza
Magyarországon - avagy mit üzen a múlt a
mának? címmel. Ezután pedig Dr. Jászberényi
József kulturtörténész előadása következik
Róma nagy bazilikáiról, A kereszténység vizuális enciklopédiája - avagy mit üzen a múlt a
mának? címmel. (A belépődíj a két előadásra
1000 forint). Az előadásnak nincs korhatára,
mindenkit szeretettel látunk!
Tanulni sohasem késő!
ARANyKoR KöZPoNT SZENTENDRE

A vizuális műhely
nemzetközi sikerei
A TEMPLoMDoMBIS RAJZoSoK
ISMéT AZ éLEN

A további kurzusok (amelyek tandíja 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. október 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 István): 2017.
október 16. hétfő, 15:20 (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

•

Hajdu-Geiger ágost 5.osztályos (két munkával is)
• Kretz Boldizsár 6.osztályos
• Somogyi Szóﬁa 5.osztályos
• Szabó Virág 3.osztályos
• Bitter Kata 4.osztályos
• Debreczeni Véda 3.osztályos
• Sági Aliz 5.osztályos
Mindkét témában elnyerték a zsűri elismerését, összesen 13 díjat hoztak el.
TILMA-díjasok lettek:
• Gottlasz Réka
• Hajdu-Geiger ágost
• Kretz Boldizsár
• Szabó Virág
• Somogyi Szóﬁa
Fő díjazottak:
• Bitter Kata
• Debreczeni Véda
• Sági Aliz, akiknek munkái az ez alkalommal megjelent könyvben szerepelnek.
Hatvanból a kiállítás vándorútra indul. Mátraverebélyre, Budapestre, Magyarország sok városába; a határon túlra is, ahol fogadókészség
van, tudtuk meg B. Révész Erzsébet művésztanártól, a TILMA alapítójától, a kiállítás létrehozójától.
A gyerekek felkészítője Deli Gabriella.

A Tilma Gyermekművészetért Alapítvány által
szervezett XIII. Nemzetközi Gyermekrajzpályázat kiállításának megnyitója, díjosztója
szeptember 23-án a Hatvani Galériában volt.
Az „édesanyák dicsérete” című pályázatra rengeteg rajz érkezett hazánkból. Budapest, Győr,
Szombathely, Hajdúszoboszló rajzos műhelyeiből, de a határon túlról is, Szabadkáról és
kis településekről is küldtek be munkákat, pl.
Kazár, Tarnaszetmiklós, Sajólád... helyekről.
A templomdombisok két témát is feldolgoztak: a „Legkedvesebb templomom” és az
„édesanyák dicsérete” címűt.

PENTEL

A másik fontos nemzetköz siker: PENTEL
Nemzetközi Gyermekrajzpályázat, amit Japánban rendeznek évről évre.
A 47. Nemzetközi Gyermekrajzpályázatra 40
országból több mint 20 ezer kiemelkedő
munka érkezett.

A kiállításon szereplő gyermekek:

•
•
•
•

•
•

Nagy Jázmin 3.osztályos
Török Róza 6.osztályos
Bowmann Benjamin 6.osztályos
Gerendás Emma 3.osztályos (két munkával is)
Horváth Hunor Soma 3.osztályos
Gottlasz Réka 9.osztályos

Bronzérmesek lettek:
éles Ajsa 6. osztályos és Péter Szonja 2. osztályos.
Gratulálunk a díjazottaknak!

23

24

KULTÚRA

Programok
KIállÍTáS

FERENCZy MÚZEUM
Kossuth u. 5.

Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

Art Capital 2017 kiállításai
Szentendrei Képtár
Szentendre felett az ég
Megfestett házak - klasszikus és új
képek
Megtekinthető: október 22-ig

FERENCZy MÚZEUM
Szentendre-terem
elŐHÍváS – fÉNyKÉPeK A fIóKoK
mÉlyÉrŐl, SzeNTeNDreI mŰvÉSzeK, TárlAToK, eSemÉNyeK
Megtekinthető: november 19.
Nyolcak-terem
SzerzeTeS - TITorellI
fAISKoláJA
Megtekinthető: október 22.
Barcsay-terem
æKTIváToroK
Helyi aktív építészet
Megtekinthető: november 26.
Földszint
HAzATÉrT mŰveK
Francois Fiedler tárlata
Megtekinthető: november 5.
CZóBEL MÚZEUM ILoSVAI-GyŰJTEMéNy
meTeor ÉS APró KATASzTrófáK
Hugyecsek Balázs és Rizmayer Péter kiállítása
Megtekintető: október 29.
VAJDA LAJoS EMLéKMÚZEUM
lÉTSzeKveNCIáK
Megtekinthető: október 29.

MANK GALéRIA
Bogdányi u. 51.
7x7
Szakács Imre kiállítása
Megtekinthető november 5-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, szombat-vasárnap 10.00–17.00

ERDéSZ GALéRIA
Bercsényi u. 4.
SzeNTeNDre lelKe, KINCSeI ÉS
vArázSlATA
Kiállítás Nudelmann László gyűjtő szentendrei alkotóktól vásárolt képeiből
Megtekinthető november 30-ig, hétfő kivételével minden nap 10.00-18.00
PóTKULCS
Fő tér 11.
november 10. péntek 19.00
HuNyADI ISTváN KIállÍTáSA
Megtekintető december 10-ig
SKANZEN GALéRIA
Sztaravodai út
SKANzeN 50
Jubileumi kiállítás
Megtekinthető október 31-ig

APáTI GALéRIA
Kertész u. 10.
APáTI AbKArovICS bÉlA feSTŐmŰvÉSz emlÉKKIállÍTáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között
REGIoNáLIS öSSZMŰVéSZETI
KöZPoNT

Szeged
Tisza Lajos krt. 56.

KáoSz ÉS reND
A MAoE képző-, ipar- és fotóművészeti
kiállítása
Megtekinthető november 19-ig

ESTERHáZy-PALoTA
Győr
Király u. 17.
ANGyAlI GeomeTrIA
Aknay János kiállítása
Megtekinthető november 19-ig, hétfő kivételével naponta 10.00–18.00
V-8 USZoDA éS SZABADIDŐKöZPoNT
Kálvária út 16/C
NAGy márIA, Kollár IlDIKó, veTŐ
ArANKA feSTŐK KIállÍTáSA
Megtekinthető október 29-ig

VáRoSHáZ GALéRIA
Városház tér 3.
ŐK/AzoK
Sütő Bence kiállítása
Megtekinthető november 13-ig, a hivatal
ügyfélfogadási idejében

elŐADáS

PEST MEGyEI KöNyVTáR
Pátriárka u. 7.

október 18. szerda 18:00
SzeNTeNDre SzAloN
Versekkel fűszerezett kalandozás generációk és építészeti stílusok között
Vadász Bence DLA, ybl-díjas építész
előadása
Vadász Bence egy építész dinasztia
harmadik tagjaként talált rá saját építészeti útjára. Eddigi pályafutását ismerteti vetített képes előadásán
október 25. szerda 18.00
Művészettörténet – Szentendréről
nézve
A SzÜrreAlIzmuS
efZámbó István képzőművésszel
Gaján éva beszélget
PETŐFI KULTURáLIS éS
HAGyoMáNyŐRZŐ EGyESÜLET
Stéger köz

október 20. péntek 18.00
TŰzSzerTArTáS mAI HAGyomáNyA ráDzSASzTáNbAN,
uDAIPurbAN, Az INDoSzKÍTáK
fŐvároSábAN
Hummel Rozália festőművész, kutató
vetítettképes előadása

október 27. péntek 18.00
5. evANGÉlIum – A beSzÉlŐ
mŰvÉSzeT
Miklósvölgyi János graﬁkus, festőművész
vetítettképes előadása saját műveiről
November 3. péntek 18.00
Az emberÉleT
meGPróbálTATáSAI
Molnár V. József néplélek- és néprajzkutató előadása
oFFLINE CENTER
Ady E. út 6.

október 20. péntek 19.00
TermŐHelyeK – AHol A bor
SzÜleTIK

október 26. csütörtök 19.00
SIKereS-e A mAGyAr GAzDASáGI
moDell?
György László, a BME adjunktusa és a
Századvég csoport vezető közgazdásza
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eladása. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött

PóTKULCS
Fő tér 11.

október 21. szombat 16.00
A bIKINITŐl A TóGáIG – AvAGy mIT
vISelTeK A rómAIAK?
Dr. ottományi Katalin előadása a rómaiak öltözködési szokásairól

október 27. péntek 21.00
GyÍK zeNeKAr

HELyTöRTéNETI KIáLLÍTóHELy
Vastagh György u. 4.

október 28. szombat 16.00
SzAboTŐr vAGy álDozAT?
Péterffy Gergely előadása az 1952-es
szentendrei HéV balesetéről

A programokon a kiállításra szóló belépőjeggyel lehet részt venni.

SzÍNHáz

DUNAPARTI MŰVELŐDéSI HáZ, BARLANG
Dunakorzó 11/A.

október 20. péntek 19.00
lACKfI JáNoS: HINTáK
A Szentendrei Teátrum előadása
Játsszák: Peremartoni Krisztina, Soltész Bözse
Jegyár: 2500 Ft
Jegyek válthatók: Tourinform Szentendre (Dumtsa J. u. 22., 317-966, online: szentendreprogram.hu,
szentendre.jegy.hu

zeNe

oFFLINE CENTER
Ady E. út 6.

október 21. szombat 19.00
PAPP DomA KoNCerT
A belépés ingyenes

október 21. szombat 21.00
KeTTŐ KeTTŐ TáNCzeNeKAr

mozI

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

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

október 16. hétfő
17.00 A PáL UTCAI FIÚK (104’)(12)
Fábri Zoltán ﬁlmje
18:50 ISTEN HoZoTT NéMEToRSZáGBAN! (116’)(12) – nigériai menekült egy
német családban…
20:50 HIMMLER AGyáT HEyDRICKHNEK HíVJáK (120’)(16) – életrajzi ﬁlm
október 17. kedd
17.00 HA ISTEN ÚGy AKARJA (88’)(12)
– olasz vígjáték
18:30 AMERIKAI PASZToRáL (102’)(16)
CINEBooK SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:20 AURoRA BoREALIS-éSZAKI
FéNy (104’)(16) Mészáros Márta ﬁlmje
f.: Törőcsik Mari
október 18. szerda
17.55 BARTóK (65’) (6) – Bartók Béla
életművét feldolgozó ﬁlm
19:05 KEDI – ISZTAMBUL MACSKáI
(79’)(kn)
20:30 HA ISTEN ÚGy AKARJA (88’)(12)
– olasz vígjáték
október 19. csütörtök
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16.50 HóEMBER (125’)(16) f. Michael
Fassbender, Charlotte Gainsbourg, J.K.
Simmons
19:00 A SZoBA (118’)(16) NyISD KI A
SZEMED! SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
7. MoZINET FILMNAPoK P’ART MoZI
2017. október 20-23-ig
(A jegyár a Mozinet Filmnapokon minden előadásra egységesen 800
Ft/ﬁlm/fő)
október 20. péntek
16.45 ULTRA (83’)(12) Simonyi Balázs
ﬁlmje
18.15 SZERETET NéLKÜL (127’)(16) f.:
Martina Gedeck, Robert Atzon
20.30 ESZEVESZETT ESKÜVŐ
(115’)(12E) (Premier előtt az életrevalók
rendezőjétől!)
október 21. szombat
14.00 SALAMoN KIRáLy KALANDJAI
(80’)(6) izraeli-magyar animációs ﬁlm
15.30 TESTRŐL éS LéLEKRŐL (116’)(16)
Enyedi Ildikó ﬁlmje díjnyertes ﬁlmje
17.30 MEGToRLáS (148’)(18) – a ﬁlm
után beszélgetés Réz András ﬁlmesztétával
20.15 ESZEVESZETT ESKÜVŐ
(115’)(12E) (Premier előtt az életrevalók
rendezőjétől!)
október 22. vasárnap
14.00 My LITTLE PoNy- A FILM (99’)(6)
16.00 FoRTUNATA (103’)(16) – igazi
olasz ﬁlm
17.50 VISZoNTLáTáSRA oDAFöNT
(115’)(12E)
Albert Dupontel lenyűgözően látványos,
kosztümös ﬁlmje
19.45 MEGToRLáS (148’)(18)f: Guy Pearce és Dakota Fanning
október 23. hétfő
16.45 A VöRöS TEKNŐS + kísérő (15’)+
(80’)(6) – oscar díj jelölés a legjobb animációs ﬁlm
18.30 FoRTUNATA (103’)(16) – igazi
olasz ﬁlm
20.15 VISZoNTLáTáSRA oDAFöNT
(115’)(12E)
Albert Dupontel lenyűgözően látványos,
kosztümös ﬁlmje
október 24. kedd
16.30 AURoRA BoREALIS-éSZAKI FéNy
(104’)(16) – Mészáros Márta ﬁlmje
18:30 BRAZILoK (95’)(12) LéLEKMoZI
SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
Vendégünk: Rohonyi Gábor ﬁlmrendező
20:10 AZ IGAZI TöRŐDéS (102’)(16) –
Egy apa, egy ﬁú, egy utazás
október 25. szerda
16.30 AZ IGAZI TöRŐDéS (102’)(16) –
Egy apa, egy ﬁú, egy utazás
18:15 HóEMBER (125’)(16) f.: Michael
Fassbender, Charlotte Gainsbourg, J.K.
Simmons
20:25 AURoRA BoREALIS-éSZAKI FéNy
(104’)(16) – Mészáros Márta ﬁlmje
október 26. csütörtök
16.00 ŰRVIHAR (109’)(12) – f: Gerard
Butler, Ed Harris, Andy García
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18:00 DUPLA SZERETŐ (107’)(16E) f.:
Jacqueline Bisset és Jérémie Renier
20:00 DZSUNGEL (115’) (16) főszereplő:
Daniel Radcliffe
október 27. péntek
14.40 ŰRVIHAR (109’)(12) – f.: Gerard
Butler, Ed Harris, Andy García
16:30 DZSUNGEL (115’) (16) főszereplő:
Daniel Radcliffe
18:30 SUBURBICoN-EGy KIS SZELET
MENyoRSZáG (105’)(16E)
20:25 ANyáM! (121’)(16) f.: Jennifer
Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer
október 28. szombat
14:00 A PáL UTCAI FIÚK (104’)(12)
Fábri Zoltán ﬁlmje
16:00 DUPLA SZERETŐ (107’)(16E) f.:
Jacqueline Bisset és Jérémie Renier
18:00 ŰRVIHAR (109’)(12) – f.: Gerard
Butler, Ed Harris, Andy García
20:00 ANyáM! (121’)(16) f.:Jennifer
Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer
október 29. vasárnap
13:00 EGy KUPAC KUFLI (71’) (KN)
14:20 DZSUNGEL (115’) (16) főszereplő:
Daniel Radcliffe
16.20 FŰRéSZ- ÚJRA JáTéKBAN
(91’)(18E) – aki nem ismer irgalmat…
18:00 ANyáM! (121’)(16) f.: Jennifer
Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer
20:05 ŰRVIHAR (109’)(12) – f: Gerard
Butler, Ed Harris, Andy García
október 30. hétfő
16:50 A FIÚ (97’)(16)
18:30 ANNABELLE 2.-A TEREMTéS
(109’)(18)
20:30 FŰRéSZ- ÚJRA JáTéKBAN
(91’)(18E) – aki nem ismer irgalmat…
október 31. kedd
16.30 CLoVERFIELD LANE 10 (105’)(16)
18:30 TULIPáNLáZ (107’)(16) CINEBooK SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:20 AZ (135’)(18)
november 1. szerda
16.00 A KIS HERCEG (108’)(kn)
18:00 MACSKAJáTéK (99’)(12) Makk
Károly ﬁlmje,
f.: Dayka Margit, Bulla Elma, Piros Ildikó,Töröcsik Mari
20:00 A JáTéKoS (97’) (12) – Makk Károly ﬁlmje, író: Dosztojevszkij
november 2. csütörtök
16.10 HóEMBER (125’)(16) f.: Michael
Fassbender, Charlotte Gainsbourg, J.K.
Simmons
18:30 BUDAPEST NoIR (95’)(16)
20:15 SUBURBICoN-EGy KIS SZELET
MENyoRSZáG (105’)(16E)
november 3. péntek
15.00 SZöRNyEN BoLDoG CSALáD
(96’)(6)
16:45 ŰRVIHAR (109’)(12) – f: Gerard
Butler, Ed Harris, Andy García
18:35 WIND RIVER-GyILKoS NyoMoN
(110’)(16)
20:35 ŰRVIHAR (109’)(12)
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HIRDETÉS
ADáSvÉTel

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

Szentendre belvárosában fél áron eladó:
egy új állapotú, cseresznyefa, ovális
150-ről 230 cm-re kihúzható ebédlőasztal; egy pár új, fekete, bőr, 40-es női félcipő. Tel. (26) 318-438.

Jó állapotú biliárdasztal dákóval és három
golyóval eladó. Tel. 06-20-776-2873.

álláST KÍNál

Szentendrei galéria új, részmunkaidős
munkatársat keres, művészeti munkatárs pozícióba. Elvárásaink: művészeti
(kulturális) pedagógus végzettség;
angol nyelvtudás; felhasználói szintű
számítógépes ismeret; kiváló kommunikációs készség. Feladatok: műtárgyak,
egyedi képzőművészeti termékek értékesítése; galériával kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása; galéria
rendben tartása; kisebb képzőművészeti kutatómunkák elvégzése. Jelentkezés módja: e-mailben fényképes
önéletrajzzal, nettó ﬁzetési igény megjelölésével Szabó orsolya részére –
dpn.marketing@gmail.com.

Vendégkörrel rendelkező fodrász hölgyet keresek, jól bejáratott fodrászüzletbe. Tel. 06-20-210-6676.

Szentendrei ékszerüzletbe keresek heti
2-3 napra szakképzett, gyakorlattal rendelkező ékszerbolti eladót vagy ékszerbecsüst. Jelentkezés önéletrajzzal:
mariapek87@gmail.com.

Dolgozzon otthonról! Reklámtárgyak
összeállítása. egyebek. Tel. 06-90-603607 (audiopress.iwk.hu 635 Ft/min,
06-1-222-8397).

Szentendrei souvenir boltba eladót keresünk angol nyelvtudással, versenyképes
ﬁzetés mellett, azonnali kezdéssel. érdeklődni a 06-20-317-6350-es számon,
vagy a ssztankovicss@gmail.com email címen lehet.

Szentendrei üzletembe rátermett eladót
keresek. Tel. 06-20-396-5306.

Karácsonyi vásárba kollégát keresünk.
Tel. 06-30-990-8133.

KIADó lAKáS
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gyermekrajongóként. Tel. 06-20-2824102.

Gázfűtéses, 35 nm-es frissen festett
lakás WIFI-vel két személynek azonnal
kiadó Leányfalun; ár 30-50.000 Ft/hó +
rezsi, kisebb kerti segítséget beszámítok. Tel: 30-485-537.

Kiadó Szentendrén kb. 100 nm-es, 3
szintes családi ház az izbégi templom
közelében. Tel. este 8 után: 06-26-303037.

Szoba kiadó jó helyen, komoly, megbízható, intelligens, nappali műszakban
dolgozó hölgy részére. Tel. 06-30-5575346.

Szentendrén kiadó külön bejáratú szoba
kertes házban, férﬁ részére. Tel. 06-20242-0927.

Kiadó Szentendrén kb. 100 nm-es, 3
szintes családi ház az izbégi templom
közelében. Tel. este 8 után: 06-26-303037.
Kiadó Szentendrén 120 nm alapterületű, 3 szintes családi ház, akár
szintenként is. Csendes helyen,
HéV-állomáshoz közel. Tel. 06-70561-2207.

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-340-1392.

lAKáS, INGATlAN

Kisoroszi központjában eladó régi parasztház felújítva (440 nm-ből 220 nm
lakófelület). Irányár: 15 millió Ft. Tel. 0630-911-5429.
Szentendrén kisebb lakást vennék belvároshoz és Dunához közel. Tel. 06-20279-9230.

Szentendrén panorámás építési telek
eladó. ár: 10,5 millió Ft. Tel. 06-20-4173536.

Szentendrén, Szarvashegyen örökpanorámás, 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 nmes telken 380 nm-es, panorámás, 3
szintes, 2004-ben épült, egyedi,
luxus ház eladó. Hívjon: 06-70617-6909.

Szentendrén vagy környékén új vagy felújított garzont keresek, készpénzes vásárlással. Tisztaság- és rendszerető,

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

moSoly JóGA

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

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

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

összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel. 06-30605-7199.
672 nm-es telek eladó Pap-szigetnél,
vegyes övezetben, a 11-es főút mellett.
Vállalkozásra 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. 0630-237-8036.
Szentendre Boldogtanyán 1700 nm-es
külterületi ingatlan eladó. Tel. 06-30850-8591.

Szentendre óvárosban eladó teljesen
felújított, szigetelt ház, 3 szoba + félszoba, amerikai stílusú konyha és fürdőszoba. Irányár: 42,6 M Ft. Tel.
06-20-517-6977.
Szentendrén, a Kondor Béla utcában teremgarázs-beálló eladó. Tel. (26) 313121.

oKTATáS

Rajztanítást, felvételire-érettségire felkészítést vállal nagy tapasztalattal
szentendrei képzőművész a belvárosban. Tel. 06-30-617-6750.
Furulya-, fuvola-, szaxofon-, szolfézs
magánórák Szentendrén. Nem csak
gyerekeknek! Tel 06-70-326-9114.

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

Rajzoktatás. Felkészítés hétköznap délutánonként 14.00-16.00 óra között. Modell utáni rajzolás. Dürer rajzstúdió,
Szentendre, 06-30-974-9325. http://vegvaritamas.hu/rajziskola.html.
érettségire, magyar nyelvi központi felvételire felkészítés magyarból, történelemből. Tel. 06-30-540-5639.

rÉGISÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12
személyes ezüst étkészletet, tálcát
stb., könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot. Első
vevőként a legmagasabb áron. Tel.

Nobo, Jotul,
thermorossi
termékek
forgalmazása
a Dunakanyarban
frey attila e.V
2021 tahitótfalu,
Petőﬁ s. u. 5.
tel. 06-20-9545-997
web: www.freykft.hu
email: info@freykft.hu

06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

Gábor Eszmeralda műgyűjtőnő legmagasabb áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat +
6-12 evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, borostyánokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: (06-1) 789-1693,
06-30-382-7020.

SzolGálTATáS

Szalagavatós ruhák bérelhetők esküvőiruha-kölcsönzőben. Szentendre, Kucsera F. u. 4/A. Tel. 06-20-924-9125.
érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 0630-340-1392.

Idősgondozást vállal gyakorlattal rendelkező, megbízható hölgy. Tel. 06-20317-2861.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés.
Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.
Manikűr, pedikűr, műkörömépítés.
Várom kedves vendégeimet: Szentendre, Szentlászlói út 13., Király Csilla.
Tel. 06-20-489-9079.

ÜDÜlÉS

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

Karácsony Bükfürdőn! A fürdő közelében 3 ágyas apartman üdülési joga december 15-től 28-ig átadó (egyhetes
bontásban is). 40 000 Ft/2 hét. Tel. 0620-984-2485.

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 lehetőséggel. Az ár tartalmazza a
víz-, villany- és fűtésköltséget iroda
használata esetén. Tel. 06-30-2006401.

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.

PomázI IPArTelePeN,
HÉv-KÖzelbeN mŰKÖDŐ
mŰANyAG frÖCCSÖNTŐ
Üzem
muNKATárSAKAT KereS
Három mŰSzAKoS
muNKAreNDbeN,
KÖNNyŰ beTANÍToTT
muNKárA
Tel. 06-30-99-0230
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Ingyen korrepetálás a PmK-ban

GyGyJJ = GyEREKEK A GyEREKEKéRT éS A JoBB
JEGyEKéRT, azaz ingyen korrepetálás a PMK-ban!
Nem megy a házi? Ha úgy érzed, hogy matekból,
magyarból, töriből vagy természettudományokból
segítségre van szükséged, akkor keresd Kaidit és
Csillát a PMK-ban!

Helyszín: Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u. 7.), a számítógépeknél
Időpont: minden hónap első és harmadik szombatja 10:00 és 11:00
között
Írj e-mailt vagy üzenetet, ha csatlakoznál:
gygyjj01@gmail.com
https://www.facebook.com/jobbjegyek/

Csiri-biri torna a DmH-ban

Játékos torna dalokkal, mondókákkal, izgalmas mozgásfejlesztő eszközökkel, 3 év alatti
gyerkőcöknek a DMH-ban.
Ezen a helyszínen csütörtökönként 9.10-től orszáczky Ildikó
várja a legkisebbeket. Előzetes jelentkezés nem szükséges, csatlakozni folyamatosan
lehet.
Alkalmi jegy ára: 1500 Ft.
További információ foglalkozásainkról: www.csiri-biri.hu
https://www.facebook.com/events/1321040011358512/

„Iron mami” – baba-mama torna

Tornázzunk együtt gyermekünkkel! Nemrég szültél, szívesen mozognál, de gyerkőcödet
nem tudod kire bízni, vagy kismama vagy, és szeretnél a várandóság ideje alatt mozogni?
A megoldás az IRoN Mami!
Szeptember 29-től, péntekenként 10 órától a DMH-ban!
Gyermekeink is élvezik a társaságot. Ha kisebb a babánk, segíthet neked, ha picit nagyobb, akkor jókat mókáznak együtt, tornáznak
velünk!
A Babáddal együtt edzel, amit ő játéknak fog felfogni, így élvezi és mosolyogva ő is megszereti a mozgást!
Helyszín: Szentendre Dunaparti Művelődési Ház, Dunakorzó 11/A
Szeptember 29-től, péntekenként 10 órától
érdeklődni lehet: Driszkuné Szilágyi éva 06-70/548-4461
mArATHoN-fooDS KfT.
Gyorsfagyasztott termékeket
gyártó cég (péksütemények, tészták, húskészítmények)

munkatársakat keres

• Betanított munkást (csomagolás, előkészítés)
• Péket (tészta gépi összeállítása,
dagasztása)
• Hűtőraktárost (készlet kezelése,
targoncázás, anyagmozgatás)
• Géplakatost (gépek kezelése,
működetése, előny:élelmiszeripari tapasztalat )
• Villanyszerelőt (gépek kezelése,
karbantartása)
• Takarítót

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

HIRDETÉS
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