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Október 23.: városi ünnepség és díjátadások
Újabb díjeső
a Szentendre
Táncegyüttesnek

Teréz-nap
a Skanzenben

10. oldal

15. oldal

Kocsis Enikő és Fitos
Dezső koreográfusokkal
beszélgettünk
a táncegyüttes sikereiről,
terveiről

A néphagyományéltető
óvónők idei Teréz-napjának
díszvendége volt
Böjte Csaba ferences
szerzetes a Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi
Múzeumban.
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pályázat
Ingatlanpályázat

Szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé a
Szentendre, 7211/6 hrsz.-ú, természetben Pismány, Nyuszt utcában található
4.117m2 nagyságú
Üh/1 övezeti (üdülőterület) beépítetlen
terület megnevezésű önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítésére

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján vehető
át, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal weboldalról tölthető le.
a pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2017. november 21. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785 088

közérdekű

állások

Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti
Intézmény pályázatot hirdet

• Családsegítő munkakör betöltésére.
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, teljes munkaidőben. A megbízással járó lényeges feladatok: Családés gyermekjóléti alapellátás keretében
szociális segítő tevékenység ellátása,
szükségletfelmérés, szolgáltatásszervezés, csoportmunkában való részvétel

• 2 fő esetmenedzser munkakör betöltésére. határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyba, teljes munkaidőn. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az
1997. évi XXXI. törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek a meghatározóak,
melynek keretében szociális segítő tevékenységet koordinál és végez. Igény
szerint speciális szolgáltatást biztosít.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 3.
További információ: Bognár Judit,
06-20-512-9822
az ÉmI Nonproﬁt kft.
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lőgyakorlatok

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia izbégi
lőterén éles lőgyakorlatot tartanak 2017. november 2-án, 8., 9., 10-én, 13., 14., 15., 16., 17én, 20., 21., 22., 23., 24-én és 28-án.
A fenti napokon a lőtér területére 06.00 órától
24.00 óráig belépni tilos és életveszélyes!

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.
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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
NOvember 1-jén szerdán a Pismány Gyógyszertár
ügyeletes reggel 7 órától csütörtök reggel 7 óráig. A
többi gyógyszertár ZárVA.
vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Kálvária u. 33. T:787-796
vasárnap eSTe 9 órától ügyeletes
November 5. Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy. u.1. T:500-248
November 12. Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796
November 19. Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T:505-779
November 26. Napvirág csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy. út 20. T:319-354
Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964
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Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján a Pest megyei könyvtárban rendezett városi ünnepség a Himnusz közös
eléneklésével kezdődött, majd márai Sándor mennyből az angyal című versét kertész József előadásában hallgathatta meg az ünneplő közönség. verseghi-Nagy miklós polgármester köszöntője után erdélyi anna egy 1956-ban 16 éves lány, Széles zsuzsanna versét adta elő, majd
ünnepi beszédet mondott Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész. a beszéd után került sor már hagyományosan a városi kitüntetések
átadására.

„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem” – idézte Verseghi Nagy Miklós polgármester köszöntőjében Bibó Istvánt. „Hol kezdődik a
szabadság? Egyáltalán, mit jelent az, hogy a szabadság „kezdődik” valahol? Hiszen természetes módon mindig és mindenhol ott kellene lennie,
mert elemi emberi szükséglet, ahogy a levegő, az ivóvíz, az élelem vagy éppen a szeretet is” – emlékeztette a hallgatóságot a polgármester 1956
nemes céljára.

SZENTENDrE VároS SZoLGáLATáérT DÍJ:
dr. Weszner Judit irodavezető

SZENTENDrE VároS KÖZMŰVELŐDéSI DÍJ:
Lázár Enikő ének-zene szakos tanár

SZENTENDrE VároS KÖZEGéSZSéGÜGyI
DÍJ: dr. Szoltsányi Gábor háziorvos

Dr. Weszner Judit nyolc éve dolgozik a Polgármesteri Hivatal városfejlesztési irodáján.
Szakterülete a pályázatok és projektek összeállítása, koordinációja, amely sokszor megfeszített túlmunkát, komoly felelősséget és
koncentrációt igényel. Az eltelt nyolc évben
valósultak meg olyan nagy horderejű projektek a városban, mint például a SZEI-rekonstrukció, a mobilgát és a csatornázás, amelyek
szinte mindegyikében részt vett irányítóként
és végrehajtóként.

Lázár Enikő alapító tagja a városban 24 éve
működő Filibili Népdalkörnek, akik célul tűzték
ki, hogy a gyerekeket megismertessék a néphagyományokkal és népzenével. A Filibili országos minősítéseken többször nyert el arany
fokozatot. A tagok népdalgyűjtésbe kezdtek,
és 2003-ban megjelent első CD-jük, később
oktatói kiadvány is.

Dr. Szoltsányi Gábor évtizedek óta végzi
magas színvonalon háziorvosi tevékenységét.
Összefogja a háziorvosokat, és probléma esetén képviseli érdekeiket. Az Egészségügyi
Munkacsoportban kidolgozta az alapellátás
jobbításának megoldási javaslatait. Betegeivel és munkatársaival szemben mindig segítőkész, készséges, kritikáiban mindig a
jobbító szándék vezeti.
Folytatás a 4. oldalon
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SZENTENDrE VároS TESTNEVELéSI éS
SPorT DÍJ:
SZVSE Felnőtt Labdarúgó Csapat

SZENTENDrE VároS TISZTES IPAroSA DÍJ:
Klocz Sándor Imre víz-, fűtés- és klímaszerelő
vállalkozó

SZENTENDrE VároS KÖZBIZToNSáGáérT
DÍJ: Gallai Balázs tűzoltó főhadnagy, Pest MKI
Szentendrei Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
szolgálatparancsnoka

2010-ben fogalmazódott meg Dombai Zsoltban, hogy a Szentendre sportéletéből már 20
éve eltűnt felnőtt labdarúgást újraszervezze.
2011-ben az Öregﬁúk korosztályban, majd a
felnőtt korosztályban is indított csapatokat.
2012-ben az SZVSE és a Dunakanyar SE szakmai együttműködést kötött, és Batári Csaba
szakmai igazgató kinevezésével elkészítettek
egy koncepciót városunk labdarúgó életének
fellendítése érdekében. Az idei év nagy sikere,
hogy a Megyei II. osztályú Bajnokság megnyerésével felnőtt labdarúgóink negyed évszázad
elteltével újra Pest Megye első osztályban
képviselik Szentendre Városát.

Klocz Sándor Szentendrén született kisiparos
család harmadik gyermekeként, a városban a
mai napig csak Klocz Öcsiként ismerik. édesapja is vízvezeték-szerelőként dolgozott, és
mindkét ﬁa ezt a szakmát vitte tovább. Klocz
Sándor 1996-ban indította saját vállalkozását.
Szakmájában az eltelt 20 alatt nagy ismertségre és elismertségre tett szert. Közösségi
elhívatottságát mutatja, hogy a Szentendrei
Kistérségi Ipartestület vezetőségi tagjaként
minden rendezvény szervezésében és lebonyolításában is részt vállal.

Gallai Balázs munkája során sok száz káreset
sikeres felszámolásában vett részt, korábban
beosztottként, majd tűzoltás-vezetőként. A
2013-as dunai árvíz ideje alatt megbízott parancsnok-helyettesként irányította a tűzoltóság napi teendőit. Nagy szakmai gyakorlattal
rendelkezik, nagy alázattal és pontosan végzi
a munkáját, tanítja a ﬁatalabb kollégákat. Szívesen tart gyerekeknek bemutatókat, előadásokat a tűzoltóság működéséről. Az elmúlt
tizenegy évben többször részesült dicséretben és jutalomban szolgálati feladatainak példás elvégzéséért. 2011-ben „rendkívüli
helytállásért Vörösiszap-Katasztrófa” érdemjel, 2016-ban a Belügyminisztertől „Szolgálati
jel” kitüntetésben részesült.

SZENTENDrE 1956 EMLéKérEM:
professzor dr. Nemes György kandidátus,
főorvos

SZENTENDrE VároS CIVIL SZErVEZETE:
Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

Dr. Nemes György ortopéd traumatológusként
dolgozik a szentendrei rendelőintézetben. Fiatal korában részese volt az 56-os eseményeknek: október 23-án a Baross utcai
Sebészeti Klinikán vett részt a sebesültek
mentésében. Az ezt követő harcok idején is
szerepet vállalt a sérültek felkutatásában,
mentésében, orvosi ellátásában és ápolásában. A sebesültek szállítása közben elfogták,
és csak a véletlenen múlt, hogy nem végezték
ki. Ezt követően is folytatta a menekítő munkáját. A fenti epizód egy töredék a professzor
úr könyvéből, melyet „Az elfelejtett écsi csata
1956 november8-án, szabadulás a szovjet
fogságból” címmel írt. 2006-ban tudományos
emlékülést szervezett „A sérültek mentése és
kezelése az 1956-os Magyar Forradalom idején” címmel. Kitüntetései: Magyar Köztársasági érdemrend Lovagkeresztje, Batthyány
Strattmann-díj.

Az egyesület baráti társaságból vált elkötelezetten a II. világháborús hadisírok ápolójává.
Az elnök, Hangácsi István nyugalmazott alezredes szervezésével 2006-tól kitartó munkával ápolják, teszik rendbe a világháborús
sírokat. Jellemzően Kárpátaljára és a Felvidékre utaznak a saját költségükön, hogy felkutassák a II. világháborús sírokat. áldozatos
munkájuk révén mára már több tucat hadisír
került rendezésre. E mellett rendszeresen tartanak hadtörténeti előadásokat, többek között
a Szentendrei Altiszti Akadémia együttműködésével.
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Jó TANULó – Jó SPorToLóK

Az 1-4. osztályos tanulók közül a Szentendrei
Barcsay Jenő általános iskola tanulója, Abonyi Tóth Glenda kapta a díjat, aki kimagasló tanulmányi eredményei mellett a Szentendrei
Kossuth Sportegyesület sportolójaként úszás
kategóriában számos rangos verseny nyertese és bajnoka. Eredményei között van az országos Cápa Bajnokság 100 m gyors I.
helyezés, 800 m gyors II. helyezés, Naturex
Kupa 400 m gyors I. helyezés, BVSC Kupa 200
m gyors I helyezés.

Az 5-8. osztályos tanulók közül a Templomdombi általános Iskola tanulója, Pirint Gergő
kapta a díjat, aki kitűnő tanulmányi eredményt
ért el az előző tanévben is. E mellett az Szentendrei Kinizsi Honvéd Egyesület színeiben
csapatával országos 5. helyezést értek el korfball bajnokságon. Gergő az U 15-ös válogatottban már 12 évesen lehetőséget kapott, és
csapatkapitányként játszotta az idényt. Kimagasló teljesítményéért az év játékosa és az év
gólkirálya címet is megkapta.

A 9-12. osztályos tanulók közül a Szentendrei
Móricz Zsigmond Gimnázium tanulója, Benzsay rebeka kapta a díjat, aki kimagasló tanulmányi eredményei mellett a Szentendrei
Női Kézilabda Sportegyesület tagja. Csapatával 2017-ben az U 17-es Strandkézilabda Világbajnokságon I. helyezést értek el.

A TALENTUM – SZENTENDrE JÖVŐJéérT ALAPÍTVáNy DÍJAZoTTJAI

A középiskolás kategória győztese:
Bokor Anna
A Szentendrei református Gimnázium 12-es
tanulója latin és angol nyelvből rendelkezik
nyelvvizsgával. országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 14. helyezést ért el. Tíz éve
furulyázik, tavaly elnyerte az Arany Violinkulcs
kitüntetést.

SZENTENDrEI KoNZErVATÍV ESTéK KLUB:

A felsőoktatási kategória győztese:
Stomfai Máté Kristóf
Hatodéves orvostanhallgató a Semmelweis
Egyetem általános orvostudományi Karán.
Első komolyabb eredményét 2008-ban szerezte meg az Apáczai Csere János matematikaversenyen, ahol 5. helyezést ért el.
2013-ban egy hónapot töltött az egyetem ortopéd klinikáján, itt ismerkedett meg a sebészet alapjaival. 2017-ben részt vett az
egyetem missziójában Kárpátalján. Jövőben
aneszteziológusként szeretne dolgozni.

1956 áldozataira emlékeztünk

október 19-én a SZEKE Klub az ofﬂine Centerben
tartotta a megemlékező előadását az 1956-os
forradalom és szabadságharc 61. évfordulója
kapcsán. „A kezük könyékig véres volt.” mottójú
előadáson Békés Márton történész beszélt a
megtorlások vérbíróinak felívelő karrierjéről és az
azóta is elmaradt számonkérésről. A kivégzéseket elrendelő vérbírók közül sokan a mai napig
köztünk élnek, legtöbben kiemelt nyugdíjjal, mivel
a szocialista nagyvállalatok vezetői székéből,
sportszervezetek éléről mentek nyugdíjba.
https://szeke.hu/

A díjátadások után került sor a tavaly készült,
1956-ra emlékező művészeti installációkat bemutató ﬁlmek, képek vetítésére. Végül a városi
ünnep a Szózat eléneklésével zárult, katonazenekari kísérettel.
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Panorámafutás Szentendrén!

Szentendrén, a Dunakorzón, a Duna-parton és az óvárosban különleges futóversenyt rendez a Panorámafutás. a Dunakanyarban rendezett
népszerű futóversenyek állomása ezúttal városunk lesz 2017. november 5-én, vasárnap délelőtt 9 órától.

A verseny 7 és 10 km-es távon, 2, illetve 3 futókörön lesz, a rendezvény
fővédnöke Verseghi-Nagy Miklós polgármester. A verseny ideje alatt a
Duna korzó–Péter Pál utca és Ady Endre közötti szakasza reggel 7:0013:00 óra között lezárásra kerül. A Lázár cár téren, a Duna-korzó Lázár
cár tér és rév utca közötti szakaszán, valamint a Péter-Pál utca Dumtsa
Jenő utca és Dunakorzó közötti szakaszán a parkolás szünetel!
Kérjük a lakosság türelmét és megértését!
részletes versenykiírás és előnevezés a www.panoramafutas.hu
oldalon.

burgonyavásár
Szentendrén!

XXXI. évf. | 19. szám

Idén első alkalommal kedvezményes burgonyavásárt
szervez Szentendre város
Önkormányzata.
a 15 kg-os zsákok ára
300 ft (20 ft/kg).
az akció a készlet erejéig tart!

elárusítóhelyek:
• november 10-én, pénteken 11.00–17.00 óra között a Paprikabíró
utcai nagyparkoló;
• november 11-én, szombaton 11.00-17.00 óra között a Barcsay
iskola előtti parkoló

vásárlásra jogosultak:
• szentendrei lakhellyel rendelkező nyugdíjasok;
• az önkormányzattól települési támogatásban (pénzbeli segélyben) részesülő rászorultak;
• a jegyző által megállapított rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak;
• a járási hivatal által megállapított aktív korúak ellátásában, vagy
időskorúak járadékában, vagy ápolási díjban részesülők;
• a közfoglalkoztatásban részt vevő személyek.

a jogosultság igazolása:
minden esetben személyi igazolvány és lakcímkártya, továbbá
• nyugdíjasok esetén az októberi nyugdíjszelvény vagy banki átutalási bizonylat vagy a nyugdíjjogosultságot igazoló bármely hivatalos irat;
• a Járási Hivatal által megállapított szociális támogatásban részesülők esetében a támogatás megállapításáról szóló, a Járási Hivatal által kiadott határozat;
• a közfoglalkoztatásban résztvevőknél a munkaszerződés.
Az Önkormányzat által megállapított szociális ellátásban (települési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény) részesülők, illetve az Önkormányzattal munkaviszonyban álló közfoglalkoztatottak esetében külön igazolás nem szükséges, az átvételkor csak hivatkozni kell erre a körülményre.

A vásárolható mennyiség: 1 zsák burgonya (15 kg), melyet a jogosultság igazolása után személyesen lehet átvenni. Az átvételt aláírással kell igazolni, és a vételárat a helyszínen kell ﬁzetni.
Szentendre Város Önkormányzata szeretettel várja a vásárlókat
mindkét árusítóhelyen!

felhívás üzemképtelen járművek elszállítására

A Szentendrei Közterület-felügyelet 2017. október 24-től megkezdte a
közterületen hagyott üzemképtelen (műszaki érvényességi ideje lejárt,
forgalomból kivont, roncs, rendszám nélküli stb.) gépjárművek elszállítását.
Aki ilyen gépjárművet tárol közterületen, és nem szállíttatja el, úgy a
rendelkezésre álló adatok alapján hatósági eljárást kezdeményez a Közterület-felügyelet, és elszállíttatja a gépjármű tulajdonosának költségére az engedély nélkül tárolt üzemképtelen gépjárművet a
közterületről.
A jármű elszállításának költsége 17.250 Ft, a jármű tárolásának és őrzésének költsége naponta 1.200 Ft (a költségek általános forgalmi adót
nem tartalmaznak), valamint az ilyen gépjárművek engedély nélkül közterületen történő tárolása miatt közterület-használati pótdíjat lehet kiszabni.
Együttműködésüket köszönjük!

Közmeghallgatás

Szentendre város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete 2017. november 7-én (kedden)
8 órai kezdettel közmeghallgatást tart
a Városháza Kistárgyaló termében (Szentendre, Városház tér 3.).

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár
Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete. A nyilvános testületi ülés keretében lehetőségük van
a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni, javaslattal élni.
Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
Vanyák Gábor
elnök

fókuszban a 11-es főút
2017 | október 30.
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felújítás a Szentlászlói úton

október utolsó hetében elkezdődik a
Szentlászlói úton a Forgács utcai csatlakozásnál az útfelület, a szervizút és útcsatlakozás felújítása, valamint a járda
felújítása.
Kérjük a lakók szíves megértését!

Négy utca újul meg pályázati
forrásból

• a korábbi évekkel összevetve mennyire változott a 11-es főút forgalma?
A 11 sz. főút forgalma a hivatalos forgalomszámlálási adatok szerint az utóbbi pár évben jelentősen változott, a Dobogókői úti elágazás és a Sztaravodai út közötti szakaszra vonatkozóan.
Míg 2010-ben 26 865 jármű haladt át ezen a szakaszon naponta, tavaly már 46 847.

• milyen eszközökkel, milyen időközönként, milyen időszakban mérik a forgalom mennyiségét
a szentendrei szakaszon?
Az országos közúti keresztmetszeti forgalomszámlálást – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően – mintavételi eljárással (az ún. sampling módszer alkalmazásával) hajtjuk végre. A számlálási módszer lehetővé teszi, hogy a forgalom időbeli ingadozásának ismeretében valamely
keresztmetszetben az évi átlagos napi forgalmat viszonylag kevés adatból (kisszámú mintából,
rövid ideig tartó számlálás eredményéből) megfelelő pontossággal és megbízhatósággal lehessen meghatározni. A számlálás úgynevezett „gördülő” rendszerben kerül végrehajtásra, a
teljes körű forgalomszámlálás lebonyolítása egymást követő 5 éves ciklusokban történik, a köztes években az előző év adataiból felszorzással kerül meghatározásra a forgalom nagysága.
Forgalomszámlálási szempontból Szentendre közigazgatási határán belül a 11 sz. főút három
szakaszra van bontva: a Budapest felől bevezető 2x2 sávos, lakott területen kívüli szakaszon
egy, továbbá a város átkelési szakaszán két jellemző keresztmetszetben történik a forgalomfelvétel, az ott mért értékek érvényesek rendre a Dobogókői út elágazásáig, majd onnan a Sztaravodai útig, végül pedig a Sztaravodai úttól északra. A számlálások a fenti ciklikusság szerint
jelenleg kézi, valamint videós módszerrel történnek április és október hónap közötti időszakban,
évi 2-5 nap terjedelemben, minden nap 06-18 óra között.

• Hogyan lehet a sebességhatárok betartására ösztönözni az erre közlekedőket?
Véleményünk szerint a belterületen a KrESZ szerinti, jelenleg érvényes 50 km/h sebességhatár
további csökkentése nem indokolt, és nem is váltaná ki a kívánt hatást, továbbá nem is életszerű, mivel a szabályosan közlekedőket indokolatlanul korlátozná, a szabálysértőkre pedig
nem lenne hatással.

• milyen megoldásokkal tehető biztonságossá a nagy forgalmú főúton a közlekedés?
Szentendre Város Önkormányzatának megbízása alapján elkészült Szentendre 11 sz. főút belterületi szakaszán a biztonságos kerékpáros infrastruktúra kialakításának részletes vizsgálata.
Ezen vizsgálat, illetve terv alapján került kialakításra Társaságunk megbízásából a kerékpáros
nyom a 11 sz. főút belterületi szakaszán. A kerékpáros nyom kialakítása során a 11 sz. úton a
belső forgalmi sáv szűkítésre került (a jogszabályok alapján megengedett minimális 2,75 méter
szélességűre), mely szűkítés, annak optikai hatása miatt a belső sávban haladókat a sebesség
mérséklésére készteti. Meg kívánjuk jegyezni, hogy a rendelkezésünkre álló adatok alapján a
11 sz. főút érintett szakaszán nem található baleseti góc, így véleményünk szerint a 11 sz. főút
jelenleg biztonságosan használható.

• korábban sok panasz volt a közlekedési lámpák összehangolásával kapcsolatban. milyen
megoldást találtak erre?
A forgalomirányító jelzőlámpák 3 különálló szakaszban kerültek összehangolásra. Az elmúlt
években történt vezérlőgép-korszerűsítés kapcsán az alkalmazott periódusidők a három önálló
szakaszon egységesítésre kerültek, mely jelentősen javította a Szentendrén történő átkelést.
Azonban meg kell jegyezni, hogy a csomópontok közötti egyenlőtlen távolságok miatt tökéletesen nem tud hangolt lenni a rendszer, de a fázisokat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy az harmonizáljon a reggeli és a délutáni forgalmi igényekhez.

• várhatóak fejlesztések, felújítások a közlejövőben a 11-es úton?
A 11-es főút Szentendre belterületi szakaszának felújítása szerepel középtávú terveink között,
azonban ennek megvalósítását több tényező befolyásolja. További egyeztetések szükségesek
a tervezéssel, kivitelezéssel, valamint a ﬁnanszírozással kapcsolatban.

Négy utca szilárd burkolattal történő kiépítésére, illetve felújítására, korszerűsítésére nyert 150.000.000 Ft támogatást a
Belügyminisztérium pályázatán az önkormányzat. A Móricz Zsigmond és a Bimbó
utcában útépítés, míg a Barackvirág és a
Vasúti villasor egy részén felújítás, korszerűsítés valósulhat meg a támogatás segítségével.
A Móricz Zsigmond, a Bimbó és a Barackvirág utca kivitelezésére 2017-ben közbeszerzési eljárást folytattak le, a kivitelezési
munkálatok október 24-én kezdődtek, és
még idén lezajlanak. A Vasúti villasor korszerűsítésére 2018 tavaszán kerül sor. A
Barackvirág utcai felújítás a DMrV ivóvízrekonstrukciós munkálatait követően szakaszosan zajlik.
A kivitelező a B Build & Trade Kft., az idei
munkák a tervek szerint 2017. 10.12. –
2017.12.11-ig tartanak. A három idén elkészülő utca kivitelezési költsége nettó
98.245.548 Ft
Kérjük a kivitelezés alatt a lakosság türelmét, megértését!

Járdafelújítás, lépcsőépítés

Hiányos, rossz állapotú járdaszakaszokat
javítanak, lépcsőt építenek a Barcsay iskolánál.
A járdák nincsenek megfelelően kialakítva,
hiányosak, rossz állapotban vannak, ezek
javítása kezdődött október második felében a Széchenyi téren (a 10. sz. mögött, a
19-21. sz. előtt és a 32-33. sz. mögött), valamint a Barcsay iskolánál. Az iskolánál a
parkolóból egy lépcsőt is kialakítanak a
Fehérvíz utcában. A kivitelezés október
18-án kezdődött. A kivitelező a Bridge Kft.
A munka várhatóan november 15-ig tart. A
beruházást a város ﬁnanszírozza bruttó
4,3 millió Ft értékben.

átadják a megújult
egres úti hidat

Végéhez közelednek az Egres úti híddal
kapcsolatos munkálatok. Az utat és a
hidat a tervek szerint október 31-én reggel
06:00-tól adják át a forgalomnak. Az Egres
út és a híd aszfaltozása október 30-án hétfőn reggel 06:00-kor kezdődik és október
31-én 06:00-ig befejeződik, az utat és a
hidat október 31-én reggel 06:00-tól használhatja a lakosság. Kisebb munkálatok
ezt követően is lesznek, de azok a közlekedést nem befolyásolják.
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barcsay
enyeden
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ban helyeztek el a Mester születésének 110.
évfordulója alkalmából.
Ez a mostani alkalom mégis különleges volt:
a 2010-től már összesen harmincegy belföldi,
felvidéki és délvidéki településen, köztük Erdélyben Nagyváradtól Temesvárig már tíz
helyszínen bemutatott kiállítás most valóban
„hazatalált”, eljutott az origóhoz, oda, ahonnan
Barcsay művészi életpályája elindult. S ez a
tárlat nem csupán a Mester, de legkedvesebb
tanítványai-barátai, Balogh László, Deim Pál
és Konok Tamás műveit is bemutatja, érzékeltetve Barcsaynak a magyar művészetben betöltött iskolateremtő szerepét is.
A Barcsay Galériát és a kiállítást a közönségnek átadó ünnepségen dr. Feledy Balázs megnyitó beszéde után – a korábbi hagyományokat
követve – Kónya Ferenc Barcsay-jogörökös
könyvadományokat (Barcsay Művészeti anatómiája és önéletírása, a Kossuth Kiadó Barcsay
albuma) adott át a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak, a tordai Jósika Miklós Gimnáziumnak,
és a Székelykocsárdi Közösségének. A Bethlen
Kollégium igazgatónője, Szőcs Ildikó egy ennél
gazdagabb, hatalmas könyvcsomagot vehetett
át, melyben a fenti három kötet mellett további
értékes művészeti albumok és szépirodalmi
művek is szerepeltek, ezek természetesen a
Kollégium könyvtárát gyarapítják, s az iskola
kapott egy aláírt Barcsay szitanyomatot is.
Az ünnepséget az aradi vértanúkról megemlékező, a Kollégium diákjai által előadott, megható műsor zárta, majd a Barcsay Jenő
Képzőművészeti Alapítvány nevében Dr. Feledy Balázs, Hajdú László és Kónya Ferenc kurátorok megkoszorúzták Barcsay Jenő és
Barabás Miklós emléktábláit.
Barcsay Jenőnek a mezőségi kis faluból a világhírig emelkedő életpályája – különösen a
határainkon túl élő ﬁatalok számára – példaértékű lehet. S ezzel a kiállítással s a könyvadományok révén ez a példa és érték a
Bethlen Gábor Kollégiumban most tanuló
mind a hatszáz diák számára megismerhetővé vált!
KrIZBAI éVA

Már több alkalommal hírt adtunk a Szentendre
és Vidékében a Barcsay Jenő Képzőművészeti
Alapítvány, illetve Kónya Márta és Ferenc Barcsay jogörökösök által szervezett Barcsay
Jenő és tanítványai című, Magyarországon és
határainkon túl, a Kárpát-medence magyarlakta településein vándoroltatott kiállításról.
Ez alkalommal egy Barcsay Jenő életében különleges helyszínre jutott el az anyag.
A híres nagyenyedi Bethlen Gábor református
Kollégium 1622-től, megalapításától kezdődően az erdélyi magyar értelmiség fő kibocsátóhelye volt, falai között tanult megannyi
tudós, művész, közéleti személyiség között
Kőrösi Csoma Sándor, Barabás Miklós, áprily
Lajos. 1914 és 1918 között Barcsay Jenő festőművész is a Kollégium diákja volt. A Mester
Munkám, sorsom, emlékeim című önéletírásában szeretettel emlékezett meg a hajdani
alma materről, nagyon tisztelt tanárairól, a
bentlakás körülményeiről, az ott átélt kisebbnagyobb kalandokról.
A Kollégium sokáig kérdéses – még felszámolással is fenyegető – helyzete mára megoldódott: az erdélyi református egyház tulajdonába
visszakerült épületegyüttest az elmúlt években gyönyörűen felújították, s a benne idén kialakított Barcsay Galéria október 6-án
stílszerűen a Barcsay Jenő Képzőművészeti
Alapítvány Barcsay Jenő és tanítványai szitanyomat vándorkiállításával nyílt meg.
A Nagyenyed és Szentendre közötti kapcsolat
nem most kezdődött: a Kollégium főépületében lévő díszterem bejárata mellett az alapítvány a jogörökösökkel közösen készíttette és
helyezte el a Barcsay szentendrei háza falán
is látható emléktábla másolatát, s az iskola
egyik tanára faragta ki azt a kopjafát, amit a
Kollégium ajándékaként a Barcsay Múzeum-

Ültessük el
a férﬁ felelősség fáját!

Szentendre is csatlakozik ahhoz a nagyszabású, egész kárpát-medencére kiterjedő faültetési akcióhoz, amelynek keretében elültetik
a férﬁ felelősség fáját. az eseményen jelen lesz verseghi-Nagy
miklós, Szentendre polgármestere, valamint bedő Imre, a férﬁak
klubja alapítója.

országos méretű társadalmi projektre készül hazánk legnagyobb férﬁközössége, a több mint százezer főt számláló Férﬁak Klubja: a szervezet Kárpát-medence-szerte valamennyi helységben elülteti a Férﬁ
Felelősség Fáját. Az új akcióval a férﬁak családi és társadalmi felelősségvállalásának, értékközpontú példamutatásának fontosságára
hívják fel a ﬁgyelmet. Az első 25 facsemete idén ősszel kerül méltó
helyére. A mozgalomhoz október 30-án Szentendre is csatlakozik,
amikor a Czóbel parkban Verseghi-Nagy Miklós polgármester részvételével 11 órai kezdettel elültetnek egy diófát.

Isten éltesse laci bácsit!

Petricskó zoltán alpolgármester otthonában köszöntötte a 90 éves dr. makay lászló károlyt,
aki jelenleg is praktizáló állatorvos.

Szívélyes fogadtatás várta az alpolgármestert, aki hosszan beszélgetett Laci bácsival, lányával
és ﬁával. Dr. Makay László 1927-ben született Nyíregyházán. Az állatok iránti szeretete miatt
választotta az állatorvosi pályát. Békéscsabán indult el pályafutása, ahol megismerte Marika
nénit, akivel 62 éve boldog házasságban élnek, és aki asszisztensként segít férje mellett az
állatok gyógyításában. Két lányuk és egy ﬁuk született, Szentendrére 1993-ban költöztek.
Gyermekeik, négy unokájuk és két dédunokájuk mellett mi is kívánunk Laci bácsinak nagyon
sok boldog születésnapot és jó egészséget!
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Az eltévedt űrhajós – Szabó Ottó robotembert idéző nagy fémszobra a Posta előtti
Bizottság-ligetben

Elképzelt otthonok: Lévai Balázs beszélgetőtársa Bukta Imre Munkácsy-díjas
képzőművész volt

Bukta Imre Mezőszemerei ikertornyok című installációja

Hugyecsek Balázs és Rizmayer Péter Meteor és apró katasztrófák című tárlatának
egyik organikus installációja

Fotók: Deim Balázs

Sajtótájékoztatóra hívta a média képviselőit Gulyás Gábor, a szentendrei ferenczy múzeumi Centrum igazgatója. az országban egyedülálló
kortárs művészeti rendezvényről, az art Capitalról kaphattak a résztvevők tájékoztatót. 2016-ban került sor a nulladiknak nevezett, „kísérleti” fesztiválra, amely egy adott témára épült – az időre, annak
megélésére. Az idei, hivatalosan első Art Capital kiállításai és programjai között a ﬁzikai és szellemi értelemben vett otthon és otthontalanság
volt az összekötő kapocs. A június 9. és 24. közötti időszakra tervezett
jövő évi fesztivál központi témája pedig a szimbolikus jelentésű kert
lesz. Az Ösvények a kertben kiállításai a nyár végéig látogathatóak.
A jövő évi rendezvény a klasszikus szentendrei hagyományokon alapul:
az újragondolt Czóbel-kiállítás, Ferenczy Béni tárlata, a Kmetty Múzeum felújítása után itt megrendezésre kerülő Kmetty-kiállítás is ezt
példázzák.
18 kiállítást és 66 programot – tárlatvezetéseket, beszélgetéseket, irodalmi műsorokat és képzőművészeti elemzéseket, valamint ﬁlmvetítéseket kínált a látogatóknak az Art Capital ‘17. Egy támogatói
szerződésnek köszönhetően a Ferenczy Múzeumi Centrum a jövőben
már három évre előre tervezheti ezt a helyi tradíciókra támaszkodó, de
nemzetközi kitekintéssel is bíró fesztivált.
Jövőre 30 helyszínen, a vizuális művészetek számos kiemelkedő hazai
és nemzetközi képviselője részvételével kerül megrendezésre az Art
Capital. A tervek szerint a ﬁlm műfaja kapna az eddiginél nagyobb
hangsúlyt. Újdonságot és egyúttal fontos közösségi programot is jelentene, ha a Dunán lehetne vetíteni, s az emberek a partról néznék a
ﬁlmeket.
Annak érdekében, hogy a közönség hosszabban maradjon Szentendrén, ugyanúgy, mint Kapolcson vagy az Ördögkatlan fesztiválon, az
FMC a jövőben szállást szeretne kínálni a városba érkezőknek.
A művészeti fesztiválon kívül 2018 másik fontos projektje a 20. századi
magyar képzőművészet ikonikus alkotójának, Vajda Lajosnak szentelt
kiállítás. A neves szakértőkből álló munkacsoport már két éve dolgozik
a Vajdát nemzetközi kontextusban bemutató tárlat előkészítésén.

A jövő év kiemelkedő eseménye lesz a jeruzsálemi Izrael Múzeum
kiállítása a Ferenczy Múzeum összes termében.
Gulyás Gábor a szentendrei múzeumi helyzetről és a jövőbeli tervekről
is beszélt. A Ferenczy Múzeumi Centrum élő, jelentős hagyományok
folytatójaként aktív művészeti közegben működik. A kisvárosban napjainkban is több mint 200 művész él. A múzeum hazai viszonylatban a
legmagasabb önkormányzati támogatást élvezi. Az elmúlt években
több új funkcióval is gyarapodó Ferenczy Múzeumi Centrum a Ferenczy
Múzeum örököseként nemcsak nevében jelzi a kontinuitást, de utal az
intézmény sokszínűségére is.
A Kmetty-, majd a Barcsay Múzeum után folytatódik az elhanyagolt
állapotban levő kismúzeumok pályázati forrásokból való felújítása.
Az FMC a város önkormányzatával közösen jövőre is pályázatot hírdet
a posta előtti Bizottság-ligetben felállításra kerülő köztéri alkotásokra.
2016 szeptembere óta 52 időszaki tárlat nyílt az FMC-ben. Ez nemcsak
számszerűségét, de a kiállítások színvonalát tekintve is kiugróan
magas. A nemzetközi résztvevők aránya is növekszik a tárlatokon.
Az átalakulási folyamat nemcsak mennyiségi, hanem tartalmi tekintetben is érződik. A múzeum fontosnak tartja a kortárs művészetek iránt
érdeklődő közönség megszólítását. Ennek része a sikeres külföldi projektek megmutatása Szentendrén. Tavaly a Shiota-kiállítás keltett nagy
szakmai és közönség visszhangot, jövőre pedig a Velencei Biennálé
dél-afrikai projektjét láthatják a Szentendrére érkezők.
Az FMC a nemzetközi képzőművészet jelentős fórumain is jelen akar
lenni: az idei Velencei Biennálén nagy sikerrel szerepelt Vincze ottó
river-pool installációja, a múzeum legközelebb Bécsben kíván egy köztéri projekttel megjelenni.
Szentendrét a legészakibb szerb városnak is nevezik, hiszen nemcsak
egyházi, de fontos művészeti központja is ennek a térségnek – szerbiai
vendégművészek érkeznek ide, a most nyíló Dumtsa Jenő-kiállításra
több szerb múzeum adott kölcsön anyagot. Az FMC a jövőben intenzívebb kapcsolatokat szeretne kiépíteni a magyarországi kulturális intézetekkel is.
A sajtótájékoztatón elhangzott tények és tervek arról győzték meg az
újságírókat, hogy Szentendre valóban a képzőművészet magyar fővárosává akar válni.
rAPPAI ZSUZSA
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Újabb díjeső a Szentendre Táncegyüttesnek
KULTÚRA
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két rangos megmérettetésen is részt vett az idei évben a Szentendre Táncegyüttes. a Gödöllőn megrendezett regionális Gyermek Néptáncfesztiválon a gyerekcsoportjai közül a középső korosztály vett részt, ahonnan aranyminősítést hoztak el a gyerekek. a felnőttek pedig a xxIv.
Szolnoki Országos Néptáncfesztivál együttesi I. díját, koreográfusi II. díjat és a Női Táncos Szólista I. díját is elhozták a rangos eseményről.

Fotó: Gorácz József

Tervek és célok

Idei díjak

A gödöllői regionális Gyermek Néptáncfesztiválon részt vevő középső csoport most először mutatkozott meg versenyszituációban.
Elsősorban tapasztalatszerzésért indultak, s
kimagasló teljesítményüket a népes 35 produkció közül aranyminősítéssel díjazta a szakmai zsűri.
A kétévente megrendezett országos Szolnoki
Néptáncfesztiválon válogatással kerülhetnek
be a hivatásos és az amatőr néptáncélet legjobbjai. Számos produkció és együttes méri
össze magát ezen a háromnapos rangos eseményen, ahol a szakma jeles képviselői is
jelen vannak, és ﬁgyelemmel kísérik a fesztivál versenyprogramját. A Szentendre Táncegyüttes már sokadjára vesz részt a
versenyen, és idén sem volt ez másképp!
Külön erre az eseményre készített 20 perces
koreográﬁát táncszínházi kategóriában az
együttes két vezetője, Kocsis Enikő és Fitos
Dezső az Arany-balladákat feldolgozó Irgalom
című produkció részletéből, amit Szentendrén
mutattak be ez év elején, nagy sikerrel.
Az ágnes asszony ballada drámai kompozíciójának címszereplőjét, Kádár Katát Női Táncos Szólista-díjjal jutalmazták, akárcsak az alkotókat, akik II. koreográfusi helyezést értek
el. A balladai nevet viselő, székely származású tehetséges táncos már 10 éve tagja az
együttesnek.
A fesztivál együtteseknek járó fődíját pedig –
már nem először – a Szentendre Táncegyüttes
nyerte el idén is!

másra épülő szakmai munka fontos része az
eredményességüknek. Gyerekcsoportjaikba
válogatás nélkül bekapcsolódhatnak a táncot,
zenét szerető kicsik és nagyok.
„olyanok vagyunk, mint egy nagy család –
mondja Enikő és Dezső –, a 200 főt számláló
együttes kicsitől a nagyig, olyan összetartó
közösség, ahová testvérek, barátok együtt járnak, ahol szerelmek, házasságok szövődnek,
sőt már a volt tanítványok hordják vissza gyerekeiket. Ez nagyon jó érzés! olyan, mint egy
elültetett kicsiny mag, ami kiserken és életre
kel... hálás feladat, megéri a sok fáradságot.”
Közös nyári edzőtáboraikban alapozzák meg
a vezetők a csoportok szakmai munkáját minden évben, de ezen túl a jókedvű, közös játékos feladatok sem maradhatnak el, többek
között pl. a métabajnokság, a parasztolimpia..., de fontosak az ügyességen túl a kreatív
feladatok, akár viselet-tervezés papírból, fóliából vagy koreográﬁakészítés egy adott témában.
Önálló előadásaikkal már nem csak országszerte, hanem határainkon túl is viszik a város
jó hírét, bemutatva a magyar népi kultúrát és
népművészetet akár a hiteles viseleteikkel,
vagy igényes díszleteikkel.

20 év a „nagycsaládban”

Jubileumi év az idei Kocsis Enikő táncművész,
koreográfus életében, hiszen húsz évvel ezelőtt kezdte négy-öt tanítvánnyal a műhelymunkát Szentendrén. Férjével, Fitos Dezső
táncművész, koreográfussal 2000 óta közösen vezetik az együttest. Mára már felmenő
rendszerben oktatják a néptáncot, egészen a
legkisebb óvodás korosztálytól, a kisiskolásokon keresztül az ifjúsági generációig, akik már
az utánpótlása a felnőtt együttesnek. Az egy-

Gyűjtőúton a Gyimesben

A hivatásos együttesekbe – többek között Magyar állami Népi Együttes, a Nemzeti Táncegyüttes, a Fitos Dezső Társulat – számos
Szentendre Táncegyüttesben nevelkedett táncos ﬁatal kerül, illetve a továbbtanulásban a
táncművészeti képzést is sokan választják.
„Új produkciók, műsorok készülnek ebben
az évben is. Szeretnénk folytatni az erdélyi
gyűjtőútjaink sorozatot. Idén az ifjúsági
korosztállyal Gyimesbe sikerült eljutnunk,
megismertük az ott élő emberek életét.
Kenyeret sütöttünk, szőttünk, fontunk, éneket
tanultunk olyan öregektől, akiket még Kodály
Zoltán és Kallós Zoltán is felkeresett gyűjtőútján. A sok személyes élmény segíti a hiteles
előadásmódot, hajtómotor az éves munkában,
könnyű rá alapozni, nem beszélve arról, hogy
közel viszi a gyerekeket ahhoz a gondolathoz,
hogy tiszteljük azt, ami a miénk!
otthonunk a Pest Megyei Könyvtár színházterme immáron 35 éve, és örömmel fogadtuk
az októberre elkészült új színpadot. reméljük,
a felújítási tervek meg tudnak valósulni, hiszen a megérdemelt jobb körülmények segítenék a mindennapjainkat.”
A Szentendre Táncegyüttes mára már nemcsak Szentendrén ismert, hiszen sok felkérést, meghívást kapnak országszerte. Több
éve állandó fellépők a Nemzeti Táncszínházban a Fitos Dezső Társulat közreműködésével, több darabban is láthatók a hivatásos
palettán.
október 27-én a Kortárs Néptánc esten a
MÜPá-ban lépett fel az együttes, majd azt követően még ebben az évben Sepsiszentgyörgyön, Vácott, Kassán és Pestújhelyen mutatják be Arany János balladái nyomán életre
keltett táncszínházi darabjukat, az Irgalmat.
December 9-én pedig a minden évben megrendezett Szentendre Táncegyüttes Gálaműsora látható 200 táncossal a Pest Megyei Könyvtár színháztermében este 18 órai
kezdettel, melyre mindenkit szeretettel
várnak.
SZ. N.

Szentendrei ősz és tél
a Teátrummal
2017 | október 30.

a nyárral nem ért véget a színházi szezon Szentendrén. az idei évtől a Szentendrei Teátrum
egész évben kínál igényes színházi programokat a városban élőknek. lackﬁ János, Ingmar
bergman, arany János, Hamvas béla és Jókai mór művei a repertoáron!

A Teátrum őszi nyitányaként október 8-án yasmina reza: egy élet háromszor című izgalmas
szerkesztésű drámáját láthatta a közönség az A K. V. Társulat előadásában, Scherer Péter, Terhes Sándor, Száger Zsuzsanna és Urbanovits Krisztina szereplésével. október 20-án lackﬁ
János: Hinták című megrázóan őszinte drámáját adta elő Peremartoni Krisztina és Soltész
Bözse a DMH Barlangjában.
November 5-én richard baer: Hitted volna? című játékának főszereplői Kern András és Hernádi
Judit lesznek. Idén, a Tavaszi Fesztiválon a szentendrei közönség már láthatta Ingmar bergman
örök darabját, a Jelenetek egy házasságból című drámát. A radnóti Színház előadását a nagy
sikerre való tekintettel, ősszel is műsorra tűzik, Szávai Viktória és Schneider Zoltán főszereplésével, november 15-én és 16-án.
Arany János születésének 200. évét ünnepeljük ebben az évben. Az Arany-évhez kapcsolódva
több kulturális programmal emlékezik meg a város egyik legnagyobb költőnkről. arany-láz címmel november 18-án interaktív fesztivál szólítja meg a helyi diákokat. A szabad alkotás mellett
lesznek koncertek, vásár, kreatív műhely is.
December 9-én a Városháza dísztermében Jaross Viktória rendhagyó, bormámor című előadását láthatja a közönség. A borkóstolóval egybekötött zenés játékot Hamvas béla művei nyomán
írta a neves koreográfus Juhász Kristóf társíróval.
A gyerekeknek ajánlják a szervezők december 10-én a Pest Megyei Könyvtár színháztermében
Jeli viktória-Darvas ferenc-Tasnádi István: Hepp!!! című cirkuszi bohócjátékát a Dunaújvárosi
Bartók Kamaraszínház előadásában.
Jókai mór: melyiket a kilenc közül? című zenés karácsonyi történetét a Múzsák Társulat adja
elő december 16-án a Pest Megyei Könyvtár színháztermében.
részletes programok és jegyvásárlás: https://szentendreiteatrum.hu/esemenyek/
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Teátrum programok

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

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

arany-láz
November 18.

November 18-án „Arany-Láz” címmel egy olyan
interaktív fesztiválon vehettek részt, melyben
Arany János műveivel alkotnak a művészek, és
alkothattok Ti is!

9:00-12:00

Dunaparti Művelődési Ház (Dunakorzó 11/a.) és
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola (Dunakorzó 16.)
„Alkoss Arannyal” – délelőtt a DMH és a Vujicsics Zeneiskola ad helyet a kreatívkodásnak,
melyen többek közőtt Kívés Gergő hip-hop óráján vehettek részt, de a metal-rajongók és a
népzene, komolyzene, vagy blues iránt érdeklődők sem maradnak „tanterem” nélkül!

14:00-19:00

PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)
„Fesztiválkoncertek” – Busa Pista (Irie Mafﬁa),
Zuboly, Zeneakadémia, Vujicsics Tihamér Zeneiskola, Kalász Művészeti Iskola, Zitherandom,
Balkán Trió.

arany ballaDák – arany árIák
november 26. vasárnap 18:00

PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)
Közreműködők:
Fodor Beatrix operaénekes
Györgyi Anna színművész
Cser Krisztián operaénekes
Vasvári Csaba színművész
Mazalin Vanda zongoraművész
Arany János balladáiból és az operairodalom
áriáinak legjavából összeállított előadói est.
Jegyár: 2500 Ft
Diák/ nyugdíjas jegy: 1250 Ft

bormámor
december 9. 19:00 - 22:00

borkóstolóval egybekötött modern zenés játék
Hamvas Béla művei nyomán
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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VÁROS

elhunyt zaszlavik Jenő
graﬁkusművész
Zaszlavik Jenő iskolaalapító, graﬁkusművész, rajz- művészettörténet szakos
tanár hosszan tartó betegség után, 72
éves korában, 2017. október 24-én eltávozott közülünk.
Az AGy művészeti iskola alapítójának
kollázsaiból alig egy hónapja láthatott a
közönség kiállítást a Városház Galérián.
Búcsúztatójáról később adunk tájékoztatást. Isten nyugosztalja!

ezüst kor

Megnyílt a Barcsay Múzeumban október 26-án az Ezüst Kor című várostörténeti kiállítás a Dumtsa-emlékév
keretében.
A kiállítás megtekinthető 2018. március 31-ig, keddtől vasárnapig 10-18
óra között.

katalógus-bemutató
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November
4-én,
szombaton 17 órakor
katalógus-bemutatóra
és tárlatvezetésre várják az érdeklődőket
Aknay János festőművész Angyali Geometria című kiállítása
keretében. Közreműködik: Aknay János és
P. Szabó Ernő művészettörténész. Helyszín: rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum, Esterházy-palota,
Győr,
Király u. 17.

Hamvas béla emléknap

November 7-én, kedden 16 órakor
kezdődik az író halálának évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezés
a Sztaravodai úti sírjánál. Az egybegyűlteket dr. Thiel Katalin, a Művészet
és élet Alapítvány elnöke köszönti.
Hamvas Bélára Horváth-Hegyi olivér
evangélikus lelkész emlékezik, az író
gondolatait szentendrei középiskolások idézik.
A rendezvény után baráti beszélgetés
és teázás lesz a Pest Megyei Könyvtár
Szántó Piroska-termében. A rendezvény fővédnöke Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester.

kiállítás a reformáció
500. évfordulójára

Szentendre város protestáns egyházközségei szeretettel hívják az érdeklődőket az Erős Vár a Mi Istenünk – 1517; Vár a Mi Istenünk – 2017
című kiállításra november 18-án, szombaton, 18 órakor a református
templomba (rákóczi u. 14.). A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából arra kérték a Szentendrén élő és a városhoz kötődő művészeket,
hogy alkotásaikkal segítsenek Luther és Kálvin tanításainak máig tartó
hatását szemléltetni. A kiállítást megnyitja dr. Harmathy András református lelkész és P. Szabó Ernő művészettörténész, köszöntőt mond:
Verseghi-Nagy Miklós polgármester. Közreműködik: Bartha Mátyás
(zongora), Tímár Sára (ének), Zászkaliczky Tamás orgonaművész és a
Szentendrei református Egyházközség kórusa Bokorné Forró ágnes
vezényletével.

erős vár a mi
Istenünk!
2017 | október 30.

„Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig
biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem
félünk, ha megindul is a föld…. A Seregek Ura
velünk van, Jákób Istene a mi várunk.… Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok
az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a
föld.” Zsolt 46,2a.8.11.

Let God be God. Ennél tömörebben nem is tudnám leírni, miről szól a 46. zsoltár. reformátorunk, Luther Márton kedvenc zsoltára, az
evangélikusok himnuszának ötletzsoltára, a
reformátusok hitet szilárdító zsoltára, a katolikusok egyetemesen elfogadott és imádkozott
zsoltára, amelynek reformáció 500. jubileumán is életeket meghatározó üzenete. Let God
be God. Engedd, hogy Isten Isten legyen.
Ez lehetett fontos az ószövetségi kor emberének, aki sem a népek, más vallásúak vándorlásának, meg-megerősödésének változékony
és kiszámíthatatlan idején, sem az Isten által
is legitimizált, vallási, társadalmi és politikai
stabilitást jelentő uralkodó regnálásának évtizedeiben, sem pedig az elnyomást gyakorló
idegen népek szorításában nem akarta elfelejteni Isten iránti feltétel nélküli, radikális kizárólagossággal megvallott bizalmát. Uram!
Amikor minden mozog, vagy amikor minden
mozdulatlan, te akkor is Isten vagy a múltamban, a jelenemben és a jövőmben.
Luthernek az egész Bibliából kiemelkedett
zsoltárok zsoltára ez, például amikor Heinrich
Heine szerint 1521-ben wormsi birodalmi gyűlésre, méghozzá az ő oroszlánbarlangjába
ment, ahol a biztos halál várt rá (mert bizonyos volt abban, hogy nem tagadja meg Krisztusát, hacsak a Szentírás által meg nem
cáfolják tételeit), és szekérútján útitársaival,
saját komponálásában ezt a zsoltár énekelte:
„Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.” Egy másik feljegyzés szerint, ami
Jean-Henri Merle d'Aubignétől származik, Luther énekét az 1530-as augsburgi birodalmi
gyűlésre igyekezve a német evangélikus fejedelmek is lelkesen zengedezték, ahol az evangélikusok hitvallását, az ágostai hitvallást
terjesztették be. Az evangélikus templomok
homlokzatán is olvasható zsoltárt joggal nevezhetjük a bizalom, az erő, a bátorítás zsoltárának. Így fél évezred alatt az Erős vár a mi
Istenünk zsoltár diadalmas menetre emlékeztető, erős hangú, lelkes atyaﬁak szájából ismert énekké lett, amely himnusz és induló
egyszerre.
ám a háromezer éve keletkezett zsoltár szerzőjének más elképzelése volt. A zsoltár feliratában azt olvassuk, „A karmesternek: Kórah
ﬁaié. Ének magas hangra.” (1.v.) Egy vékony,
talán kisﬁú tisztán csengő énekhangját hallom, amint a nagy gyülekezet előtt a Sion hegyén ezt énekli: „Isten a mi oltalmunk és
erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.” (2.v.) A kicsik, az elnyomottak, a
gyengék, a megszeppentek, a félelmek között
élők zsoltára ez. Azoké, akik nem magukat istenítik és emelik Isten helyére, akik nem felejtenek el imádkozni akkor sem, ha a világ
békéje árad minden szívben, és akkor sem,
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„ha hegyek omlanak a tenger mélyébe”. (3.v.)
„A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi
várunk.”
Felismerte ezt a 19. századi nagy német zeneszerző, Felix Mendelsshon-Bartholdy, amikor a reformáció szimfóniáját komponálva a
ﬁnáléban eljut a lutheri dallam feldolgozásához, és a nagy zenekarból mindösszesen egy
szál vékony hangú fuvolát enged megszólalni.
A menedéket kereső kimenekül a tajtékzó és
tomboló környezetéből, elcsendesedik, és
ebben a csendben, ebben a meghitt, személyessé váló pillanatban rátalál a rendíthetetlen
Istenre.
olyan ez, mint a ciklon. Ahogyan múlt héten a
Japán partoknál a Lan névre keresztelt forgószél is, a felmelegedett tengerek felett jönnek
létre, rendkívül gyorsan haladnak a szárazföld
felé, több mint 250 km/h sebességgel. Az ítéletidő rettenetes pusztítást vetít előre. Az elképesztő gyorsasággal kavargó levegő- és
porszemcskék közötti súrlódás következtében több millió voltos feszültség keletkezik,
amely villámként látható. Ami a kutatók megdöbbentő felismerése, a forgószél felső részében található, úgynevezett szemben, a
forgószél magjában, belsejében tökéletes
csend és nyugalom van.
Az Istent nem Istenként tisztelő embert bedarálja az élet kesze-kusza vadsága, mert vad
emberek vad tekintete, vad magatartása és elvadult gondolkodása képes lerombolni mindent, ami felépült. áprily Lajos Menedék című
versében egy összeomló rendszer összeomló
emberét látja: „S mikor völgyünkre tört az áradat / s már hegy se volt, mely mentő csúccsal
intsen, / egyetlenegy kőszikla maradt, egyetlen
tornyos sziklaszál: az Isten.”
A keresztény hívő ember jövőhorizontján a
Krisztusban győző Isten sziluettje látható.
Az elvadult világban élő ember reformációi kiáltása így is hangozhat: Kihez folyamodom?
Ki van az én ciklonom szemében? Kinek mondom el félelmeimet? Ki érti meg a hangos
zajban magas, vékony hangon elpanaszolt
dolgaimat?
Babits Mihály Zsoltár gyermekhangra verse
mintha a 46. zsoltár parafrázisa lenne. Babits
1917-ben, a világon rengeteg szenvedővel
érezte azt, amit annak idején Luther és reformátor társai is: van idő, amikor az ember már
semmit nem kíván, csak Istent. áldott, boldog
állapot ez, amit mélységek és krízisek ismertetnek fel velünk, ahogy azt Babits fogalmazza: „Néha rángatom, cibálom, / Tudja, hogy
csak őt kívánom.” Nem véletlen a versbe épített háromszor ismétlődő refrén: „Az Úristen
őriz engem, / mert az ő országát zengem.”
A reformáció 500. jubileumi ünnepén az Úristen őriz minket. Őrizzen meg a felekezeti
acsarkodástól, a felekezeti sovinizmustól, a
testvérietlen magaratástól. Őrizzen meg minket a tiszta tanításban, amely a Bibliából forrásozik, őrizze meg hitoktatóinkat, amikor
konﬁrmáció előtt és konﬁrmáció után is törődnek gyermekeink hitével és plántálnak. Őrizze
meg egyházunkat, hogy minden történelmi körülmény között hitvalló, ebben a világban Isten
országát építő közösség legyen.
A gazdag tartalmú zsoltárból még két gondolatra szeretném irányítani ﬁgyelmünket.
Az egyik a víz. A zsoltárversekben a tenger
veszedelmes erejéről és mindent beborító,
végül halált hozó borzalmáról hallhatunk.

A sós víz kipusztítja mindazt, ami a földön
megterem, a sós víz nem kímél meg senkit. Ellenben a zsoltár szerint a várost egy „folyam
ágai örvendeztetik.” (5.v.) Az édes víz Ezékiel
47 szerint a templomból folyik, amely éltet ad
és kiárad. A sós víz tehát kívül van, a templomon és a szent városon kívül, az édesvíz pedig
belül. „Isten a mi oltalmunk és erősségünk.”
(2.v.) Az egyház Ura megvédi az övéit, és a
gyülekezet, a hívők közösségében ott legbelül
mindig megtalálható.
A másik gondolat a „csendesedjetek el” felszólítás. Ezt a sort úgy is fordíthatnánk, hogy
hagyjátok abba a háborút. Isten a háborgó és
háborúzó emberben felismerhetetlen. Ciklonjaink szemében szükségünk van az elcsendesedésre, ahol valóságos nyugalom és
békesség van. Luther ezt a családi áhítatok
bevezetésével segítette. Ti családok, csendesedjetek el esténként, csendetekből szülessen
meg az Ige olvasása, amely szó Istené, az Ige
olvasásából fakadjon imádság, amely szó a
miénk.
A héber nyelvben Isten a JHWH mássalhangzók jelölik. Összeolvasva: Jahve, amit szó szerint így fordíthatunk: léteztető.
Let God be God. Ez a reformáció zsoltárának
kicsengése. Engedd, hogy Isten Isten legyen.
Engedd, hogy Isten éltessen téged! A Léteztető a létezőt. Engedd, hogy a téged szerető
és léteztető Isten megtartsa közösségedet,
egyházadat, hogy unokáidnak számára is legyen egy hely az ő viharaiban az ő csendjének
megélésére!
HorVáTH-HEGyI oLIVér
EVANGéLIKUS LELKéSZ

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.

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.
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Hajnal Szilvia öt éve vezeti a Szentendre városi óvodák nyolc tagóvodáját, ez alkalomból köszöntötte verseghi-Nagy miklós polgármester
a városházán, október 16-án.

Hajnal Szilvia öt éve vette át a városi óvodák
igazgatását, munkáját 2016-ban polgármesteri elismerő oklevéllel jutalmazták. Az intézményvezetői teendők között elsőként a
szerteágazó feladatok áttekintését tűzte ki feladatul. A számos adminisztratív, gazdálkodási
feladat mellett a legfontosabb célt, a pedagógiai program megvalósulását szerette volna
teljes erővel irányítani, ezért remek szakmai
csapatot szervezett maga köré. Ma már
három igazgatóhelyettes, 1 pszichopedagógus, 10 pedagógiai asszisztens, gazdasági vezető és két óvodatitkár segíti munkáját.
A Szentendre Városi óvodák székhelye a Pannónia utcai óvoda Központ, emellett hét tagóvoda működik városunkban: a Bimbó úti, a
Püspökmajori, a Hold utcai, az Izbégi, a Vasvári, a Szivárvány és a tavaly januárban megnyílt új intézmény, az Egres úti Tagóvoda. Ez
utóbbi is nagy népszerűségre tett szert a gyermekek és szülők körében. Jelenleg 771 gyermek jár az óvodába, és létszámuk év végére
elérheti a 800-at. Hajnal Szilvia nagy eredménynek tartja, hogy új óvoda nyílt a városban, mert nem kell évente mintegy 50-60
gyermeket visszautasítani a felvételnél, másrészt a többi óvodában is tudják csökkenteni
a gyereklétszámot. Míg más településen a népességcsökkenéssel kell számolni, Szentendrén dinamikusan nő a kisgyermekes családok
száma. A városi óvodákon kívül a katolikus
Szent András, az Evangélikus Zenei óvoda, a
Vasúti villasori református és a Waldorf
óvoda is fogadja a helyi gyerekeket.
A város Nyolcforrás Helyi Pedagógiai Programja a nyolc óvoda sajátos egyéni arculatát
tükrözi, melynek közös meghatározója a környezeti nevelés. Az intézményekben a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai
légkör megteremtése a cél, a gyermekeket

egyéni képességeik szerint fejlesztik, nevelik.
Külön hangsúlyt kap a tehetséggondozás, a
képességfejlesztés a pedagógiai munkában.
Az óvodák egyedi nevelési programmal segítik
a gyermekek fejlődését, szocializálódását, és
kiemelkedő szerepet kap a néphagyományok,
értékek játékos formában történő átadása. Az
óvodák a nevelőprogramokba illesztve kínálnak további foglalkozásokat: néptánc, úszás,
gyermektorna, hitoktatás, sakk, madarász ovi
program, Bánáti Sverák művészeti program.
A Hold utcai Tagóvoda referenciaintézményként működik, a hagyományéltető program
pedig a Bimbó úti és a Püspökmajori óvodákban a leghangsúlyosabb. A Bimbó utcai óvoda
megkapta a „Kincses Kultúróvoda” címet is.
Az Izbégi óvoda és az óvoda Központ már másodszor nyerte el a „Zöld óvoda” kitüntető státuszt. Jövőre újra pályáznak a címért, amivel
örökös tagságot kívánnak elérni. A Szivárvány
tagóvoda ebben az évben örökös zöld óvoda
lett.
Az óvodai élet mindennapjai mellett a közösségek a városi rendezvényekhez is hozzájárul-

40 éves a vasvári ovi

1977-ben nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt a minden elvárásnak
megfelelő intézmény. az óvoda 2017. szeptember 29-én ünnepelte
születésnapját, melyre több százan jöttek el: mostani és volt ovisok,
a szülők, a jelenleg és korábban itt dolgozó óvodapedagógusok.

Az óvoda nagyon szép környezetben van, tágas és világos csoportszobái, valamint óriási, jól felszerelt udvarával kiemelkedik a régióban lévő
óvodák közül. 2010-ben az óvoda újabb csoportszobával bővült, tornatermet is kapott, ami az egészséges életmódra és a mozgás szeretetére való nevelést elősegíti. Az oviban sószoba is van, melynek
jótékony hatását játék közben élvezhetik a gyermekek. A barátságoscsaládias légkört teremtő összeszokott kollektíva oktató-nevelő munkája dicséretre méltó. Mócsainé robics Marianna például már az óvoda
megnyitása óta neveli, óvja és szereti itt a gyerekeket.
A Vasvári óvoda szeptember végén ünnepelte születésnapját. Az ünnepségre a gyerekek műsorral készültek: szavaltak, táncoltak, énekeltek, és persze eszem-iszom is volt! Az óriási szülinapi tortából jutott a
népes közönségnek is. Sverteczkiné Eőry Andrea, aki ez év szeptemberétől vezeti a Vasvári Tagóvodát, illetve az óvónők, szülők mellett eljöttek az ünnepélyre az óvoda régi vezetői, Tóthné ádám Zsuzsanna és
Hodoli Tünde, illetve több óvónő és dajka is,valamint rengeteg ex-vasvári ovis. Az intézményvezető, Hajnal Szilvia emléklapot, képet adott
át, valamint a tagóvodavezetők is ajándékkal kedveskedtek.

nak, a kulturális eseményeken, jeles napokon
műsorukkal színesítik a programokat. Az adventi gyertyagyújtásokon, Márton-napkor, az
egészséghéten, pedagógus napon és számos
városi rendezvényen jelen vannak az óvodai
csoportok és a pedagógusok.
Hajnal Szilvia az egyedi nevelési programok
mellett egyik legfontosabb feladatuknak a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátását tartja.
Az utóbbi években sajnos tendencia, hogy
egyre több a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, ﬁgyelemzavaros vagy
autista gyermek. Az intézményvezető szerint
kiemelten fontos, hogy megfelelő ﬁgyelmet
kapjanak ezek a gyermekek. Az óvodában például jelenleg egy logopédus van, szükséges
újabb álláshelyek megteremtése.
A differenciált nevelési feladatokhoz szakmailag felkészült fejlesztőpedagógusok kellenek,
ezért az óvodavezető célja, hogy több gyógypedagógust foglalkoztasson.
Ebben az évben alakult meg a Tehetséggondozó munkaközösség, melynek elsődleges
célja az óvodás gyermekek tehetséggondozása, képességeik kibontakoztatása.
Eddig is fontos volt számára a jól képzett, felkészült pedagógusok alkalmazása, ezért továbbra is nagy hangsúlyt fektet erre, s minden
évben anyagilag is támogatja kollégái továbbképzését.
Az elmúlt években az önkormányzattal közösen több pályázatot nyújtott be az óvodai épületek felújítására, korszerűsítésére, melyek
sikeresek voltak. Ezek segítségével valósult
meg a Bimbó utcai és Püspökmajori óvoda felújítása, energetikai korszerűsítése. Mivel több
óvoda épülete régi építésű, illetve négy óvodának nincs tornaterme, ezért folyamatosan
keresi a lehetőségeket az anyagi források előteremtésére.
SZ. N.

Wolf Kati, aki ugyanebbe az oviba járt, énekelt nekünk! A szülinapi tortát a leányfalui Duna Terasz Cukrászda adományozta. Hálás köszönet
Tárainé Jelencsik Erikának, kinek két gyermeke szintén Vasváris ovis
volt. Köszönjük mindenkinek, aki velünk ünnepelt!

Bízunk benne, hogy a tagóvoda a továbbiakban is megkapja a megfelelő ﬁgyelmet a városvezetéstől, és az ígért további fejlesztéseket, valamint állagmegóvást megvalósítják, mint például a gumitéglák
javítását a balesetveszély elhárítása érdekében, a homokozók védelmét a naptól és az állatoktól.

VArGA DIáNA (SZMK-S SZÜLŐ)

„Teréz-szedés”
2017 | október 30.

a Pro urbe-díjas SzóNÉk (Szentendrei óvónők Néphagyományt Éltető
közössége) meghívására tizennegyedik alkalommal gyűltek össze a
kárpát-medencéből a néphagyomány iránt fogékony óvónők október
közepén a Skanzenben. az idei szakmai napjukat „Teréz-szedés”
címen – egyes vidékeken a szőlőszüretet nevezik így – rendezték
meg. Szándékukat a reformáció 500. évfordulójában, a megújulás
jegyében az óvodákban játszható szüret köré fonták.

Fotók: Paraszkay György

Szentendre két mesteróvodája játszotta el szüreti játékait közel háromszáz óvónőnek a Szentendrei óvónők Néphagyományt éltető Közössége (SZóNéK) rendezvényén. Díszvendég előadónak Böjte Csaba
testvért kérték fel, aki örömmel elfogadta a meghívást. Köszöntőt mondott Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Gyürk Dorottya kulturális
alpolgármester. Ők adták át városunk adományát a Dévai Szent Ferenc
Alapítványnak.
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saját növényi festékeivel. Aztán Kertész Józsefhez vettem az irányt.
Nála brekegőt lehetett faragni. Tevékenység közben hallgattam, amint
József magyarázza, tanítja: harántterpeszállás szükséges a fűrészeléshez, ne nyomjam a fűrészt, hanem húzzam, mit hogyan kell tartani, hogy
biztonságos legyen stb. Végül én is elkészítettem a saját brekegőmet!
Nagyon szépen köszönöm a sok, a hosszú ideje tartó szervezést, lebonyolítást! Nekem még egy buszos kirándulás szervezése is néha álmatlanságot okoz. Így Szigethy Miklósné Ildikó, Papp Kornélia, a SZÓNÉK
tagjai, a Skanzen dolgozói és a sok számomra ismert vagy ismeretlen
kéz, amely ezért a napért dolgozott a háttérben, elismerést és köszönetet érdemel! Isten Áldja és tartsa őket egészségben!
KISS ANIKó
BrUNSZVIK TEréZ BUDAVárI óVoDáK, LoVAS ÚTI TELEPHELy

Kedves Ildikó! Kedves Lányok!
Szeretném köszönetünket kifejezni, hogy idén is ott lehettünk Veletek,
immár 10. alkalommal a 11-ből, amióta Szentendrére járunk. A Teréznapi találkozó nagyszerű megszervezéséhez gratulálunk! Nagyon jól
éreztük magunkat, sokat tarisznyáltunk a nap folyamán, most már egy
ideig van mire emlékezni, van miből táplálkozni. Azt is mondhatnám,
mert most ez van bennem, hogy eddig ez volt a legjobb „Teréz-nap”, de
akkor nem mondanék igazat. Lelkileg hihetetlen gazdagságot kaptam,
nagyon jó volt az előadó megválasztása – nagy szükségünk van időnként ilyenfajta megerősítésre –, az élő történelem is egy élmény volt, hiszen ilyet még nem láttunk, és a kézműveskedések is ötletesek voltak.
Nem tagadhatom, hogy a jó idő mindezt fokozta. A Bimbó utcai óvodáról
nem is beszélve, szinte szégyellem, ahogy bejárjuk, belakjuk az óvodát,
mindent megnézünk, fényképezünk, okosodunk és okoskodunk. És
mindezt nem csak, amikor ott vagytok…
Hálás szívvel gondolunk Rátok, köszönettel, nagy-nagy szeretettel öleljük mindnyájatokat.
A drága Fennvaló tartson meg Benneteket, hogy még sok ilyen szép,
élménydús napot tudjatok szervezni.
BUNTA GyÖNGyI SZéKELyUDVArHELy, NAPSUGár óVoDA

Új harang az evangélikus
zenei óvodában

álljon itt egy honi és egy székelyudvarhelyi résztvevő óvónő köszönő
véleménye. Az udvarhelyi óvoda testvéróvodai kapcsolatban van a
szentendrei Bimbó utcai óvodával.

Hálásan köszönöm az idei Teréz-napot!
Idén gyönyörű időnk volt, de bármilyen is lett volna, akkor is ott lett volna
a helyem! Böjte Csaba személye nagyon vonzó volt a programot olvasva.
Örültem a találkozásoknak, a régi és új ismerősöknek. A köszöntések
után Böjte Csaba gondolatait néma csendben hallgatta mindenki. Én
most hallottam őt először „élőben”. Hol sírtam, hol nevettem. A hétköznapok SNI és BTM-es és egyéb differenciált bánásmódot igénylő gyermekek pedagógiai, módszertani megközelítésére kaptam megoldást,
segítséget. Ebben a felpörgött, stresszes, dokumentálós világban sokszor nem tudunk józanul gondolkodni. Jó, hogy megálltunk egy pillanatra, és valaki kimondta, amit érzünk. Egy pedagógusvénával
rendelkező igaz ember hitvallását fogalmazta meg Böjte Csaba.
A gyermekek játéka számomra kiemelkedő volt. Sikerült pontosan megjeleníteni, amit terveztek. Külön köszönet a püspökmajori óvó néniknek.
A délutáni kézműveskedés során a legtöbb időt Kemendi Ágnesnél töltöttem, akivel gyönyörű mennyezet kazetta mintákat lehetett festeni

Két hete már, hogy a Szentendrei Evangélikus Zenei óvodában déli
12-kor első alkalommal megkondult az udvarán felállított harang.
„A reformáció 500. évfordulójára készült, hogy Isten dicsőségét
fennen hirdesse, zengje” – mesél a harang történetéről Csesznák
éva, az óvoda vezetője. „Hosszú út vezetett a gondolattól a megvalósításig. Szerettünk volna olyan emléket állítani e jeles évfordulóra, amely újból és újból arra emlékeztet: Isten itt van közöttünk.
A Magyarországi Evangélikus Egyház anyagi támogatásával megvalósuló, 38 kg-os harangot Gombos Miklós harangöntő mester készítette, a harangláb Kalit Mihály fafaragó mester keze nyomát
dicséri. Hálásak vagyunk minden segítségért, gyülekezeti
és munkatársi szolgálatért, amely átsegített
minket
a
megvalósítás zökkenőin.”
A harang néma
marad mindaddig,
amíg fel nem szentelik. Erre az ünnepélyes alkalomra gyűltünk össze valamennyien,
szülők, gyerekek, óvodapedagógusok. A gyermekek kis harangjátékkal köszöntötték a vendégeket. Meghitt, ünnepélyes pillanatok
részeseiként adtunk hálát a Teremtőnek óvodánk fejlődésért, gyarapodásáért, a közösségünkért és a mindennapi déli harangszóért.
Miután Horváth-Hegyi olivér evangélikus lelkész felszentelte harangunkat, szorgos gyermek kezek húzták a harang kötelét, hogy
messze zengje: Soli Deo Gloria, azaz Egyedül Istené a dicsőség!
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Tanulni sohasem késő!

változatos előadások a szentendrei szeniorok
számára, november első felében is! folytatódik a Szeniorok Szentendrei akadémiája
sorozat és az előadások az aranykor központban, november 8-án.

Örömmel jelezzük minden érdeklődőnek, hogy
a Zsigmond Király Egyetem és a Szentendrei
Önkormányzat támogatásával városunkban
működő szenior képzés 11. félévében, idén
ősszel 13 tanfolyamunk indult el, több mint
150 szentendrei és környéki ötven év feletti
hallgató részvételével.
A kurzusokkal együtt folytatjuk sikeres előadássorozatainkat is, így november 8-án, szerdán, 17 órától az Aranykor Központ első
emeleti előadótermében (Dunakorzó 18.) sor
kerül az időskori pszichológiai problémákról
szóló előadássorozat újabb előadására. Ezúttal dr. Jászberényi József a leggyakoribb
függőségekről (internetfüggőség, exorexia,
gyógyszerfüggőség, társfüggőség, játékfüggőség) és azok időskori megjelenéseiről tart
előadást, kitérve a lehetséges gyógymódokra
is. (Az előadás belépődíja: 500 forint)
Ugyanezen a napon, 15 órától folytatódik a
Szeniorok Szentendrei Akadémiája sorozat is,
önkormányzatunk Dísztermében. Ezúttal Veresné dr. Bálint Márta, a SoTE dietetikusa tart
előadást, Mit együnk és mit ne együnk időskorban? címmel. Az előadás ingyenes.

Nyílt nap a ferences
Gimnáziumban

A Ferences Gimnázium szeretettel vár minden
kedves érdeklődőt november 11-én délelőtt
9-től, az iskola nyílt napjára! részletesebb
programot az iskola honlapján és a plakátokon
lehet majd olvasni.

ArANyKor KÖZPoNT
SZENTENDrE

katonanemzedéki találkozó

a kossuth lajos Nyugdíjas klub és az ezüstfény együttes is részt vett a xxvI. katonanemzedéki Találkozón balatonakarattyán, ahol esküdt lajos, a bajtársi egyesületek Országos Szövetsége elnökhelyettese, a klub vezetőségi tagja jutalmat vehetett át.

2017. október 18-19-én a Bajtársi Egyesületek országos Szövetsége szervezésében került
megrendezésre a XXVI. Katonanemzedéki Találkozó Balatonakarattyán, a MH rekreációs,
Kiképzési és Konferencia Központjában. Az első napon dr. Benkő Tibor vezérezredes, honvéd vezérkarfőnök megnyitó beszéde után, Esküdt Lajos, a Szövetség elnökhelyettese, klubunk vezetőségi tagja ajándéktárgy jutalmat vehetett át, majd hagyományt teremtő
kezdeményezéssel a „Közösség és egészség” jegyében folytatódott a rendezvény. Az esti
eredményhirdetés követően a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub tagjai Kapi Gábor nótáskapitány és az Ezüstfény Együttes katonadalokkal szórakoztatták a közönséget. Hegedűn kísért
Séra Anna, az együttes vezetője, citerán közreműködött Kovács Imre. A résztvevők együtt
énekeltek a fellépőkkel.
A következő nap a BEoSZ Emlékparkban koszorúzással kezdődött. majd ünnepi megemlékezéssel folytatódott. Befejezésül elismerések átadására került sor, ahol Balázs Tibor
törzszászlós a MH Altiszti Akadémia KP Aoo vezénylő zászlósa „KAToNáK PéDAKéPE Díj”
elismerő oklevelet és plakettet vehetett át.
Köszönjük a lehetőséget Hazuga Károly nyá. altábornagynak a BEoSZ elnökének és az elnökségnek, hogy ott lehetünk.
SZÖVEG: HorVáTH JENŐNé, FoTó: ESKÜDT LAJoSNé
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vajda János
nyomában

A VSZC Petzelt József Szakgimnáziumának
és Szakközépiskolájának 11.V osztályos diákjaival kerestük fel a Vajda János Emlékházat
a költő születésének 190., halálának 120. évfordulóján.
Tiszteletünk jeléül elhelyeztük koszorúnkat az
emlékház falán, annál az emléktáblánál, melyet 1934-ben helyezett el a Vajda János Társaság. Az emléktábla avatási ünnepségén
jelen volt Móricz Zsigmond is, aki nagy tisztelője volt a költőnek. Előkerült egy fotó is, melyen az írót láthatjuk a ház előtt.
Különleges élményekkel tértünk haza a váli
erdőből.

Gárdonyi Géza
nyomában

A VSZC Petzelt József Szakgimnáziumának
és Szakközépiskolájának diákjaival Egerben
jártunk október 17-én: az 1552-es dicsőséges
diadal 465. évfordulóján, az EGrI Vár NAPJáN, amikor a törökök feladták az EGrI Vár
ostromát, és elhagyták Egert.
Ezzel a kiemelt nappal tiszteleg az utókor a
hősies várvédelem és a várvédők előtt. A Dobó
István Vármúzeum kiállításait tekintettük meg,
a Hősök Terme is megnyílt ezen a napon, majd
átsétáltunk a Gárdonyi Géza Emlékmúzeumba, az író egykori otthonába. Itt láthattuk
azt az íróasztalt is, melyen Gárdonyi Géza
megírta az Egri csillagok című regényét.
Ezután felkerestük az író sírját, halálának közelgő 95. évfordulója alkalmából, a Bebekbástyán. A hálás Eger város az Egri csillagok
egykori színhelyét, az egri vár délkeleti bástyáját jelölte ki nyughelyéül.
Nagyon szép napot töltöttünk ebben a
városban.
PáLINé SZAPPANoS ZSUZSANNA
MAGyArTANár, KULTUráLIS ANTroPoLóGUS

Harmadik évadban az eleven Örökség sorozat
2017 | október 30.
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A szervezőkkel közösen arra törekedtünk,
hogy a vetélkedőn a gyerekek ne előregyártott,
majd a pedagógusokkal velük „bebiﬂáztatott”
ismeretanyagok puszta – és nagyon unalmas
– visszakérdezésével adjanak számot tudásukról. A fordulók jelentős részében élményszerű,
szituációs
játékokkal,
kreatív,
esetenként önálló gyűjtőmunkán alapuló feladatokkal, gyakorlati problémamegoldásokkal
vezettük rá a résztvevőket arra a tudásanyagra, amit legegyszerűbben „Szentendre
minimumnak” nevezhetünk, s ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a szentendrei iskolákba
járó gyerekekből a várost ismerő, szerető, lakóhelyükről felelősen gondolkodó, lokálpatrióta felnőttek váljanak!

Harmadik évébe lép a város diákjai számára
szervezett eleven Örökség helytörténeti vetélkedő-sorozat. a népszerű verseny idén
ősszel új fordulókkal indul útjára, melyekről
Petricskó zoltán ifjúságért is felelős alpolgármestert kérdeztük.

milyen célkitűzéssel indult el 2015-ben a vetélkedősorozat?
Nagyon fontosnak tartom a közösségi gondolkodásra nevelést. Ez egyrészt a vetélkedő
során a közös célért egyre inkább összehangolódó csapatmunkában nyilvánul meg. Másrészt úgy érzem, ugyanezt szolgálja az is,
hogy az egy vagy több osztály tanulóiból kialakított – hagyományosan 8 fős – versenyző
csoportok az eredménytől függően idén is
300 000, 200 000, 100 000 vagy 40 000 Ftot nyerhetnek az egész iskolaközösség javára!
Idei évtől egy vándorserleget is adományozunk, valamint különböző tárgyi ajándékokkal
díjazzuk a résztvevő diákokat.

az elmúlt évek vetélkedői alapján milyenek a
tapasztalatok?
A szervezők és a résztvevők egybehangzó véleménye alapján mindkét vetélkedősorozat
nagyon sikeres volt, a gyerekek örömmel vettek részt a fordulók erőpróbáin, s közben sok
hasznos ismeretet gyűjtöttek városunk történetéről, művészetéről, természeti értékeiről,
lakóiról és a mai település mindennapi működéséről.
az idei vetélkedősorozat melyik korosztálynak szól?
2015/16-ban a hetedikesek, majd a 2016/17es tanévben a szentendrei középiskolák
10-11. évfolyamos diákjai mérték össze tudásukat, s az idei évben a szentendrei általános iskolák és kisgimnáziumok 7. évfolyamos
tanulóinak tartogat játékos feladatokat az
Eleven Örökség vetélkedő.

a vetélkedőkön milyen várostörténeti ismereteket szerezhetnek meg a gyerekek?
Bár a vetélkedő menetében a gyerekekkel feldolgozandó városismereti anyag nem sokat
változott néhány év alatt, a diák résztvevők

Sütő bence kiállítása a városház Galérián

Sütő Bence első kiállítása üdítően nem egy
ﬁatal képzőművész segélykiáltása; nem az eltaposó talpak között keres magának helyet,
nem akar „haladni” a művészeti trendekkel,
nem kapcsolódik dialógushoz, és nem parafrázis. Talán, mert másik oldaláról fogja meg
az alkotói műveletet, s művészetének nem
célja, hanem oka van (a cikkíró persze parafrazál, most éppen Kassák Lajost). Emiatt festményei és graﬁkái egy nagyon mélyről jövő, a
tudat blokkját kikerülő úton kerülnek a napvilágra; „naiv” képek, ahol emberi minimumok
ősi vagy galaktikus szcenáriókban próbálnak
újra és újra család- és társképzetekkel alkotni
egy világot, amiben ember és ember között
csak közös szimbólumok szintjén történik
kommunikáció. éppen ezért a művészettörténet és esztétika helyett az emberi lélek, ma divatosan szólva a psziché nyelvén küldi
kérdéseit felénk, s a válaszban – mely csak
emberségünk titka lehet – magunkról tudhatunk meg a legtöbbet. Amikor végigsétáltam
a tárlaton, folyamatosan kerestem szememmel a visszatérő formulákat: félig lehunyt

szem (Elnézés c.
kép), állandó elfordulások vagy szem nélküli, mégis boldogan
bárgyú testek lebegnek fákról vagy talpalatnyi szilárd talajról
ábrándozva. A test,
mely meztelen, esetlen, de némely részletében ormótlan –
nem ideál. Sokkal inkább az erőszakot, a test konﬂiktusaiból és
erejéből fakadó hierarchiát igyekszik megbontani, mely törekvés gyökerei az alkotó élményeiből, traumáiból, s nem egy ideológiai
giccsből származnak. Egy szó mint száz:
örömmel tapasztaltam, hogy a kulturális antropológus hallgató Sütő Bence nem eszmékkel és divatideológiákkal akar megmondója
lenni társadalmunknak, hanem a valós élet
globális emberének magányos, közös lelkét
ábrázolja.
KérI VIráG ALICE

köre – értelemszerűen – minden alkalommal
más és más. Ennek ellenére szeretnénk elkerülni, hogy a vetélkedő évente visszatérő rutinná váljon, ezért minden évben – új
fókuszokkal – új feladatsorok készülnek. A
program ﬁgyelmet fordít arra, hogy a témák
kapcsolódjanak az adott időszak aktuális eseményeihez. Ilyen volt tavaly az 1956-os forradalom 60. évfordulója, idén pedig a
Dumtsa-év, valamint a Szentendrei Festők Társasága megalapításának 90. évfordulója. A
korábbi évekhez hasonlóan a gyerekek most
is kapnak a felkészüléshez háttéranyagokat,
illetve a szorgosabbaknak egyéb szakirodalmat is ajánlunk.
kinek az ötlete volt a vetélkedősorozat és kik
segítik a felkészülést, a verseny lebonyolítását?
A programsorozat ötlete tőlem származik, régi
vágyam vált ezzel valóra. A ﬁnanszírozó teljes
mértékben Szentendre Város Önkormányzata,
szakmai koordinátor Krizbainé Szabó éva lesz
idén, a lebonyolításért felelős pedig Soltész
Emese kolléganőm, akivel három éve dolgozunk a sport és ifjúsági programok egy részén,
valamint az idősügyi programokon.

milyen témakörök várhatók az idei fordulókon?
Ebben az évben öt fordulót tervezünk, ezek
tervezett főbb témái: Hogyan lett Szentendre
igazi város? Hogyan működik a város? Fedezzük fel Szentendre apró, rejtett szépségeit!
Hogyan lett Szentendre művészváros? Miért
szeretem Szentendrét? – Mit szeretnék megváltoztatni Szentendrén? A vetélkedősorozatot záró Gála és az eredményhirdetés
májusban lesz, ekkor kerül sor a versenyző
csapatok tagjai által készített fotók kiállítására is, mely terveink szerint vándorkiállításként egész évben megtekinthető lesz a részt
vevő iskolákban.
SZ. N.
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Programok
kIállíTáS

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

Ferenczy Múzeum
Szentendre-terem
előHíváS – fÉNykÉPek a fIókOk
mÉlyÉről, SzeNTeNDreI mŰvÉSzek, TárlaTOk, eSemÉNyek
Megtekinthető: november 19.

Barcsay-terem
æktivátorok
HelyI akTív ÉPíTÉSzeT
Megtekinthető: november 26.

Földszint
HazaTÉrT mŰvek
Francois Fiedler tárlata
Megtekinthető: november 5.

Barcsay Múzeum
ezÜST kOr
Várostörténeti kiállítás a Dumtsa-emlékév keretében
A kiállítás megtekinthető 2018. március
31-ig, keddtől-vasárnapig 10-18 óra között.

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

Parti Medve
Városház tér 4.
SeNkI maDara
rofusz Kinga kiállítása
Felolvas: Vecsei H. Miklós színművész
Laudációt mond: Szilágyi Gábor
művészettörténész
Vendég: Szabó T. Anna
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Pótkulcs
Fő tér 11.
november 10. péntek 19.00
CONSTruCTION
Hunyadi István kiállítása
Megtekinthető 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

Esterházy-palota
Győr
Király u. 17.
aNGyalI GeOmeTrIa
Aknay János kiállítása
Megtekinthető november 19-ig, hétfő kivételével naponta 10.00–18.00

előaDáS

Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
november 3. péntek 18.00
az emberÉleT
meGPróbálTaTáSaI
Molnár V. József néplélek- és néprajzkutató előadása
ofﬂine Center
Ady E. út 6.
november 17. péntek 19.00
TermőHelyek – az ÚJ vIláG
ÚJ-zÉlaNDTól kalIfOrNIáIG

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 30. hétfő
16:50 A FIÚ (97’)(16)
18:30 ANNABELLE 2.-A TErEMTéS
(109’)(18)

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 7. kedd
17.00 KEDI – ISZTAMBUL MACSKáI
(79’)(kn)
18:30 EMLéKKéPEK (98’)(12) LéLEKMoZI SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:15 HóEMBEr (125’)(16) f:Michael
Fassbender, Charlotte Gainsbourg,
J.K. Simmons

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
MENNyorSZáG (105’)(16E)

november 9. csütörtök
16:15 roDIN- AZ ALKoTó (119’)(12E)
A híres művész számvetése Camille
Claudellel folytatott szerelmi életéről.
18:15 GyILKoSSáG AZ orIENT EXPrESSZEN (109’) (12E) f: Johnny Deep,
Michelle Pfeiffer, Judi Dench,
Daisy ridley, Kenneth Branagh
20:05 DJANGo (117’) (12) főszereplő:
reda Kateb és Palya Bea

november 4. szombat
rAJZFILMÜNNEP
– díjmentes vetítés gyermekeknek
14:00 MAGyAr NéPMESéK (70’)(6) –
Jankovics Marcell
15.15 éNEKELJ! (107’)(6)
17.05 A MESSZI éSZAK (81’)(6)
18:30 ANyáM! (121’)(16)
20:35 HóEMBEr (125’)(16)

november 11. szombat
13.20 SZÖrNyEN BoLDoG CSALáD
(96’)(6)
15:00 BArTóK (65’)(6) Sipos József
ﬁlmje
16:10 roDIN - AZ ALKoTó (119’)(12E)
A híres művész számvetése Camille
Claudellel folytatott szerelmi életéről.
18:15 SUBUrBICoN (105’) (16)
f: Matt Damon és Julianne Moore
20:05 DJANGo (117’) (12) főszereplő:
reda Kateb és Palya Bea

20:30 FŰréSZ- ÚJrA JáTéKBAN
(91’)(18E) – aki nem ismer irgalmat…

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 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)
– .f: Gerard Butler, Ed Harris,
Andy García

november 5. vasárnap
13:30 SZÖrNyEN BoLDoG CSALáD
(96’)(6)
15:10 BrITISH MUSEUM: HoKUSZAIA NAGy HULLáMoN TÚL (90’)
16:45 BUDAPEST NoIr (95’) (16)
18.30 HóEMBEr (125’)(16) f.: Michael
Fassbender, Charlotte Gainsbourg,
J.K. Simmons
20:40 AUrorA BorEALIS-éSZAKI
FéNy (104’)(16)
november 6. hétfő
16.30 SZÖrNyEN BoLDoG CSALáD
(96’)(6)
18:20 HóEMBEr (125’)(16)

f.: Michael Fassbender, Charlotte Gainsbourg, J.K. Simmons
20:30 ANyáM! (121’)(16)

november 8. szerda
16.30 ANyáM! (121’)(16)
18:35 BUDAPEST NoIr (95’) (16)
20:15 SUBUrBICoN-EGy KIS SZELET
MENNyorSZáG (105’)(16E)

november 10. péntek
18:00 rÖGTÖNZÖTT SZErELEM (120’)
(16) f: Kumail Nanjiani
20:00 GyILKoSSáG AZ orIENT
EXPrESSZEN (109’) (12E) f: Johnny
Deep, Michelle Pfeiffer, Judi Dench,
Daisy ridley, Kenneth Branagh

november 12. vasárnap
15.30 My LITTLE PoNy - A FILM
(99’)(6)
16:15 DJANGo (117’) (12) főszereplő:
reda Kateb és Palya Bea
18:30 BUDAPEST NoIr (95’) (16)
Gárdos éva ﬁlmje, író: Kondor Vilmos
20:15 GyILKoSSáG AZ orIENT
EXPrESSZEN (109’) (12E) f: Johnny
Deep, Michelle Pfeiffer, Judi Dench,
Daisy ridley, Kenneth Branagh

november 13. hétfő
16:05 AUrorA BorEALIS-éSZAKI FéNy
(104’)(16) Mészáros Márta ﬁlmje
18:00 DJANGo (117’)(12) főszereplő:
reda Kateb és Palya Bea
20:00 rÖGTÖNZÖTT SZErELEM (120’)
(16) f: Kumail Nanjiani
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Nemzetközi folklórfesztivál ismét!
A Pest Megyei Könyvtárban, november 4-én! Belépés ingyenes!

KULTÚRA
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a molinón:
adolf balázs
2017 | október 30.

SPORT
adolf balázs a Szentendrei kajak-kenu Se
versenyzője idén érte el eddigi legnagyobb
eredményét: a Dél-afrikában megrendezett
világbajnokságon aranyérmes lett egyéniben.
edzője Pétervári Pál európa- és világbajnok
kenus, a maratoni kenuzás első magyar
aranyérmese.

mióta kenuzol?
Körülbelül 5-6 éve, előtte pedig kajakoztam. A
váltásban szerepet játszott, hogy az edzőm is
kenus volt, illetve hogy jobban tetszett ez a
mozgásforma.

milyen számban indultál a világbajnokságon?
Elsősorban maratoni kenus vagyok, ami 19
km-es távot jelent, de indultam már síkvízi
versenyeken is. Idén például két alkalommal
is kijutottam síkvízi világversenyre: az Európabajnokságon négyfős csapathajóban másodikok lettünk, a világbajnokságon pedig
egyéniben hatodik lettem az 1000 méteres
számban, ami egyébként olimpiai szám is.
mi a különbség a kettő között?
A maratoni versenyt bármilyen vízen meg
lehet rendezni, akár folyóvízen is, és nincs kijelölt pálya. A síkvízi versenyeket állóvízben
rendezik meg, s kilenc pálya van, amelyek
1000 méteresek vagy rövidebbek.

mennyit edzel átlagosan?
Iskolaidőben heti hatszor 2 órát, nyáron heti
11x 2 órát. Most, az őszi-téli időszakban benti
edzéseink vannak. Ilyenkor elsősorban a kondíciót, az állóképességet javítjuk, valamint
úszunk és kenugépen gyakoroljuk a mozgásformát.

70 maratonnal a Dunáért!

Október 18-án érkezett Szentendrére Hidvégi-Üstös Pál futó, aki a
Duna régió Stratégia program népszerűsítését vállalta a külkereskedelmi és külügyminisztérium felkérésére.

a világbajnoki aranyérmed nem volt előzmény nélküli…
A tavalyi portugál EB-n harmadik lettem egyéniben és negyedik párosban; a tavalyi németországi VB-n pedig egyéniben bronz-, párosban pedig ezüstérmes lettem. A legjobb eredményem természetesen az idei világbajnoki
aranyérem egyéniben.

Ilyen eredmények után már „könnyű” volt…
Egyáltalán nem, sőt az idei verseny sokkal nehezebb volt abból a szempontból, hogy elvárások voltak, ami nagyobb nyomást, izgalmat
jelentett.

amikor párban versenyzel, mindig ugyanaz a
társad?
Mindig más. A tavalyelőtti EB-n csapattársammal, Gallai Márkkal versenyeztem, tavaly
Kosznovszki Gergellyel (UTE), idén pedig Kállai róberttel (MTK) voltunk egy pár, akikkel a
válogatott edzőtáborokban ismerkedtem meg.

Úgy tudom, idén indulhattál utoljára az ifjúsági korcsoportban...
Igen, jövőre már az U23-as korosztályba kerülök, ami sokkal nagyobb kihívás lesz. A célom,
hogy a korcsoport-váltást követően is kijussak
a nemzetközi versenyekre.

milyen terveid vannak a közeljövőre?
Jelenleg a Ferences Gimnázium 12. évfolyamos tanulója vagyok. Úgy döntöttem, hogy
érettségi után egy évet kihagyok, és csak a
sportra koncentrálok. Utána szeretnék továbbtanulni, elsősorban a mérnöki terület érdekel,
de az is lehet, hogy sporttal kapcsolatos pálya
felé indulok el.

aranyérem békési karinának

békési karina, a móricz zsigmond Gimnázium 12/a osztályos tanulója
ismét jelentős sportsikert ért el női ökölvívásban.

Mint ismeretes, Magyarország látja el 2017-ben a stratégiai program
elnökségét, ennek kapcsán Hidvégi-Üstös Pál Donaueschingenből a Fekete-tengerig fut, lehetőség szerint érintve a Dna-parti településeket is.
A város önkormányzata nevében Dombay Zsolt sporttanácsnok és a
Szentendrei rákóczi Ferenc általános iskola és Gimnázium tanulói fogadták a futót, majd egy jelképes kört tettek a Városháza és a Gimnázium épületegyüttese körül.
Szentendre Város Önkormányzata gratulál a teljesítményhez!

Karina az október 4-8. között Bükfürdőn megrendezett országos bajnokságon a dobogó legfelső fokára állhatott fel.
A Budapesti Vasas színeiben, a korábban már megszerzett Diákolimpiai bajnoki és többszörös Budapest bajnoki címe mellé ezúttal megszerezte az ifjúsági korcsoportban az országos bajnoki címet is. Tavaly
az országos bajnokság után ezüstéremmel tért haza, de ezúttal a dobogó legfelső fokára lépett.
Gratulálunk az eddigi szép sikerekhez! Karina a jelentős sportsikerek
mellett jó tanuló is, így most minden energiáját a tanulás felé fordítja,
hiszen érettségire készül. További célja az egyetem. Ha ilyen kitartóan,
és fegyelmezetten készül erre is, biztos lehet a sikerben.
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aDáSvÉTel

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

retro hanglemezek, 100 db-os 50 éves
szalvétagyűjtemény, forgótárcsás mosógép, nagyméretű szőnyeg eladó. Tel.
(26) 310-675.

Jó állapotú biliárdasztal dákóval és
három golyóval eladó. Tel. 06-20-7762873.

Pomázra kutyák mellé női állatgondozót
keresek összesen 3 napra, melyben a
hétvége is benne van. Az ideális jelentkező érettségizett, állatszerető, környékbeli, esetleg frissnyugdíjas. Tel.
06-20-424-9808.

álláST kíNál

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.

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

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

eGÉSzSÉG

érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

kIaDó lakáS

Különálló, 3 szobás lakrészben 1 szoba
kiadó dolgozó férﬁnek. Tel. (26) 310675.
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Kiadó Szentendrén kb. 100 nm-es, 3
szintes családi ház az izbégi templom
közelében. Tel. este 8 után: 06-26-303037.

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

A Skanzen mellett csodálatos kilátással
eladó 297 nm-es családi ház, beépítésre
előkészített, 100 nm-es tetőtérrel. A
telek mérete: 1768 nm. Tel. 06-30-9424105.

Kisoroszi központjában eladó régi parasztház felújítva (440 nm-ből 220 nm
lakófelület). Irányár: 15 millió Ft. Tel. 0630-911-5429.

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.

Angol nyelvből általános iskolások korrepetálását, tanítását vállalom. Tel. 0630-571-4995.
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. 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com
Hagyatékot felvásárolok (festmények,
faliórák, porcelánok, szobrok, bronztárgyak, könyvek, kerámiák, érmék, karórák), 1 millió forintig készpénzzel
vásárolok. Tel. 06-20-288-5868.

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

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

ÜDÜlÉS

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

ÜzleT

Kiadó-átadó büfét keresek Szentendrén
vagy környékén. Tel. 06-30-640-5970,
s.gyorgyi59@gmail.com.
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.

Összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel. 06-30605-7199.

mOSOly JóGa

Negyedikes vagy?
Azon gondolkodsz, hogy hol lenne
érdemes továbbtanulni?
Az jutott eszedbe, hogy jó lenne
már ötödikben
gimnazistának lenni?

tel: +36-20-9727373
www.krisztinews.com/joga

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

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

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

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.

a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért

OkTaTáS

SzOlGálTaTáS

Pismány városrészben, 1687 nmes telken 380 nm-es, panorámás, 3
szintes, 2004-ben épült, egyedi,
luxus ház eladó. Hívjon: 06-70617-6909.

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: 30-485-5370.

KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,
Szentendre, Duna-korzó

Szentendre Boldogtanyán 1700 nm-es
külterületi ingatlan eladó. Tel. 06-30850-8591.

akkor gyere el!
november 18-án vagy
december 2-án, szombaton
a Nyitott kapuk napján
a szentendrei református
Gimnáziumba,
és nézd meg, hogy milyen
a diákélet a mi iskolánkban!

Sok szeretettel várunk benneteket
8-tól 11-ig
Az iskola tanárai és diákjai

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

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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HORGÁSZ- ÉS ÁLLATELEDELBOLT
extra alacsony árakkal

• Horgászfelszerelés
Minden, amire egy horgásznak szüksége
van. Az engedélyek intézésében is segítünk

• Állateledel
Minden házi kedvencnek: kutya, macska,
illetve hörcsög, papagáj, nyúl, teknős,
halak stb. Ivartalanított és hipoallergén
kutyák, macskák részére is. Száraz tápok
kimérve is.

• Újdonság
Minden méretben ledes és halogénes izzók,
tartós és akkumulátoros elemek

Szentendre, Vasvári Pál u. 4-6.
(a benzinkút után, az üzletsoron)

Nyitva: H-P: 9.00-18.00, Sz. 8.00-15.00

HIRDETÉS
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