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Reformáció 500 – felavatták a Luther teret
Új orgona a városban

Arany-láz

9. oldal

11. oldal

Október 31-én szentelték
fel az evangélikus
templom új orgonáját.
A hangszer tervezőjével,
Zászkaliczky Tamással
beszélgettünk

Az idei Arany-év kapcsán
szervezett összművészeti
fesztiválról beszélgettünk
a projektvezetővel,
Dömény Krisztián
citeraművész-zenetanárral
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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

közérdekű

Ingatlanpályázat

kÖzÉLetI És kuLtuRáLIs LAP
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szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120
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Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra
Lapzárta: hétfő, 12 óra
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben
H-K-Sze-Cs 13-17 óra között.
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felelős vezető: Fabók Dávid
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szentendre város Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
az önkormányzati tulajdonú
szentendre, 2310 hrsz-ú, természetben
fő tér 11. szám alatt található 125 m2
alapterületű (62 m2 + 63m2) emeleti helyiségcsoport bérbevételére.
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2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018

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

szentendre

általános segélyhívó – 112

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi
Ügyfélszolgálati
Irodán,
illetve
a
www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról
tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2017. november 27. 9:00 óráig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057

Lőgyakorlatok

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia izbégi
lőterén éles lőgyakorlatot tartanak 2017. november 13., 14., 15., 16., 17-én, 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!

dmRv +36 27 511 511
eLmŰ +36 40 383 838
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
tIGáz +36 26 501 100
magyar telekom nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198
fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646
városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13
tourinform Szentendre +36 26 317 966
közterület felügyelet
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
HéTKÖZNAP, HéTVéGéN, ÜNNEPNAP:
24 óráS OrVOSI ÜGyELET MŰKÖDIK.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap 9-13-ig,
nem szentendrei gyermekek esetén a helyileg illetékes
ügyeletet kell keresni.

Gyógyszertári ügyelet
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óráTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes:
hétfőn Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 1.,
T. 500-248
kedden Szent Endre Gyógyszertár, Kanonok u. 4.
T. 310-868
szerdán Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u. 11.
T. 505-779
csütörtökön Vasvári Patika, Sas u.10. T. 303-825
pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár, Dózsa Gy. út
20. (Lidl mellett), T. 319-354
szombaton Kálvária Gyógyszertár, Kálvária u. 33.
T. 787-796
vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Kálvária u. 33. T:787-796
vasárnap este 9 órától ügyeletes
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

állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap: +36 30 662 6849
éjjel-nappal hívható: +36 30 415 9060

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502

nagyszabású útjavítás és új technológia:
kevesebb kátyú, tartósabb utak
2017 | november 13.

november 7-én délelőtt verseghi-nagy miklós polgármester mandula
Gergellyel, a városi szolgáltató vezérigazgatójával és Czakó ádámmal, a városgazdálkodási divízió vezetőjével megtekintette az utak
javítása érdekében végzett munkát: a kátyúzást, illetve az ún. repedésjavítást a vsz zrt. új munkagépével, mellyel a kátyúk kialakulásának folyamatát tudják lassítani, hozzájárulva az utóbbi évtized
során elkészült aszfalt burkolatú utak állagmegóvásához.

kátyúzás idén rekord mennyiségben

A szakemberek egyetértettek abban, hogy ilyen mértékű kátyúzás sk
éve nem volt városunkban. Az első félévben 4700 nm kátyút tömtek
be, s ez a mennyiség év végére eléri a 8-9000 négyzetméter kátyús
burkolat helyreállítását. Összehasonlításul: tavaly összesen 5500, tavalyelőtt pedig 3800 nm kátyús útfelületet szüntettek meg.
Idén – még a tél beállta előtt – 2000 nm kátyú kijavítása a cél, amely
várhatóan a város valamennyi nagyobb, közlekedést nehezítő úthibájának felszámolását jelenti. A várható alacsony hőmérséklet ideiglenes, hideg aszfaltos technológia alkalmazását teszi lehetővé, mely által
a téli évszakban a balesetveszélyes kátyúk kerülnek feltöltésre.
A munkák szakszerűségével kapcsolatban elmondták, hogy az elmúlt
1-2 évben készült kátyúzással nincsenek minőségi problémák, a 4-5
éve készülteket már gyakran javítani kell, attól függően, hogy menyire
forgalmas útszakaszról van szó, illetve az is sokat számít, hogy milyen
az út eredeti minősége, hiszen ahol folt hátán folt van, nyilvánvalóan
nem lehet tartós az eredmény. Elmagyarázták, hogy először is körbevágják a degradációval érintett burkolatot – ahol indokolt, a balesetek
elkerülése érdekében nem teljes mélységig –, majd közvetlenül az aszfaltozást megelőzően kimélyítik és 5 cm vastagságban a kivágott felületet meleg aszfalttal feltöltik, végül úthengerrel tömörítik. A
hengerelt aszfaltozási technológiával történő kátyúzás ára nettó 750010 000 Ft, mérettől és elhelyezkedéstől függően.
A kátyúk sajnos folyamatosan „újratermelődnek”. A Városi Szolgáltató
annyit tud tenni, hogy a gyors ütemben keletkező úthibák felszámolásával a növekvő degradáció mértékének lassításával közlekedésre
alkalmassá teszik az utakat.

Prevenció új technológiával

A Városi Szolgáltató idei fejlesztése egy ún. repedésjavító eszköz, melyet mintegy hárommillió Ft-ért vásároltak nemrégiben. A cél az utak
állagmegóvása, ugyanis ezzel a technológiával, melynek lényege, hogy
vízzáró réteget képeznek a burkolati repedéseken, a kátyúk kialakulásának folyamatát tudják lassítani. Tipikusan olyan helyeken használható, ahol még jó minőségű az aszfaltút, de a nagy forgalom miatt
hamar kialakulhatnak az úthibák. Ez elsősorban az utóbbi évtizedben
kiépült vagy burkolat-felújításon átesett városi utakra jellemzőek.
A polgármester megtekintette a Kálvária út felső szakaszán bemutatott
hideg eljárás útján történő, preventív útjavítást. Ez egy viszonylag új
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útszakasz, de már megjelentek rajta a repedések. A VSZ dolgozói először kitisztították, pormentesítették a repedéseket, majd a repedésbe
egy kötésgyorsító anyagot permeteztek. Ezután a repedések bitumenes masszával kerültek kitöltésre, végül újból kötésgyorsító permettel
lezárásra, mely által a helyreállítással érintett felület 2 órán belül
járhatóvá vált az autós forgalom számára. A szakemberek bíznak
abban, hogy a módszernek köszönhetően évekkel tudják késleltetni a
kátyúk kialakulását.
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megújulnak a Posta előtti padok

A Posta előtti parkban a tavaly, illetve idén kihelyezett padok rongálás,
illetve a mindennapi használat miatt megújításra szorulnak. A gyártó
cég várhatóan még idén ősszel díjmentesen kicseréli a padok ülőfelületét ellenállóbb ülőfelületre.

A Posta előtti WOODy típusú padok lécezett típusú fa ülőfelületét
másik típusú ülőfelületre cseréli a gyártó cég. Az új ülőfelületet a
rongálások elemzése alapján alakították ki, speciálisan a helyszínre

tervezve. Az új ülőfelület olyan szerkezeti egységet képez a bútoron,
ami nagyfokú plusz ellenállóképességet ad a tárgynak. Az új ülőfelület
tervezése során a designerek szem előtt tartották, hogy az új ülőfelület
is légies, könnyed megjelenést sugározzon. Az ülőfelületek gyártása
már folyamatban van, a padok ülőfelületeit kettesével fogják lecserélni.
A cserét várhatóan az ősz folyamán megkezdik.
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álláspályázat
szentendre város egészségügyi Intézményei szemész szakorvost, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológust (gyermek),
szülész-nőgyógyász szakorvost keres heti 6 órában, fül-orr-gégész szakorvost keres heti 1 szakrendelésre, bőrgyógyász szakorvost keres heti 22 órában.
szentendre város egészségügyi Intézményei szemész szakorvost keres heti
6 órában
A munkavégzés helye : Szentendre Város Egészségügyi intézményei
Pest Megye, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk szemészeti szakrendelésen szakorvosi tevékenység ellátása.
Feltételek: szemész szakvizsga
Előnyök: gyermekszemész gyakorlat
Benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata, MOK tagság igazolása, működési
engedély.
További információt Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető nyújt, a
0626/501-440-es telefonszámon, valamint a szei@szeirendelo.hu email
címen.

szentendre város egészségügyi Intézményei klinikai- és mentálhigiéniai
szakpszichológust (gyermek) keres heti 6 órában
A munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi intézményei – Mentálhigiénés Központ
Pest Megye, 2000 Szentendre, 2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk Mentálhigiénés Központjában gyermek klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológusi tevékenység ellátása.
Pályázati feltételek: klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus (gyermek)
végzettség
Pályázat részeként benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz,
végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, kamarai tagság igazolása, működési engedély.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető nyújt, a 0626/501-440-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok
utca 1.) vagy elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.
szentendre város egészségügyi Intézményei szülész-nőgyógyász szakorvost keres heti 6 órában
A munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi intézményei
Pest Megye, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk nőgyógyászati szakrendelésén szakorvosi tevékenység ellátása.
Feltételek: szülész-nőgyógyász szakvizsga
Benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata, MOK tagság igazolása, működési
engedély.
További információt Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető nyújt, a
0626/501-440-es telefonszámon, valamint a szei@szeirendelo.hu email
címen.
szentendre város egészségügyi Intézményei fül-orr-gégész szakorvost
keres heti 1 szakrendelésre
A munkavégzés helye : Szentendre Város Egészségügyi intézményei
Pest Megye, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk fül-orr-gégészeti
szakrendelésen szakorvosi tevékenység ellátása.
Feltételek: fül-orr-gégész szakvizsga
Benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata, MOK tagság igazolása, működési
engedély.
További információt Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető nyújt, a
0626/501-440-es telefonszámon, valamint a szei@szeirendelo.hu email
címen.

szentendre város egészségügyi Intézményei bőrgyógyász szakorvost keres
heti 22 órában
A munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi intézményei
Pest Megye, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk bőrgyógyászati
szakrendelésen szakorvosi tevékenység ellátása.
Feltételek: bőrgyógyász szakvizsga
Benyújtandó iratok: motivációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata, MOK tagság igazolása, működési
engedély.
További információt Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető nyújt, a
0626/501-440-es telefonszámon, valamint a szei@szeirendelo.hu email
címen.
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átadták a forgalomnak
az egres úti hidat

Az Egres úti hidat november 2-án adták át a forgalomnak. A műszaki
átadás-átvétel folyamatban van, de ez nem akadályozza a közlekedést.
Az ünnepélyes átadóra később kerül sor, melyről lapunkban hírt adunk.

kedvezményes
burgonyavásár szentendrén

óriási érdeklődéssel indult el a kedvezményes burgonyavásár november 10-én pénteken a Paprikabíró utcai nagy parkolóban. November
11-én a Püspökmajori Nap keretében, a Barcsay iskolánál várták a vásárra a nyugdíjasokat és a rászorulókat.
Szentendre Város Önkormányzata idén először szervezte meg az akciót, a 15 kg-os zsákok ára 300 Ft volt.
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Új hinták a nyár utcánál

Újra cserélik a játszóeszközöket a vasvári Pál utca – nyár utca közötti
területen. A munka november első felében indul a régi elemek bontásával, az új hinták telepítése december közepére elkészül.

Zakar ágnes képviselő kezdeményezésére és a lakóközösség utcafórumokon is elhangzott kérésének megfelelően két régi hintát cserélnek
újra. A régi játszóelemek elbontása után a szabványoknak megfelelő
új játszóelemeket telepítenek, korszerű gumitégla ütéscsillapító felülettel ellátva.
A kivitelezés 2017. november első felében kezdődik a régi játszóelemek elbontásával, amit a Városi Szolgáltató végez, ezt követően vonul
fel a kivitelező Játszópark Kft. a játszóelemek telepítésére.
A munka a gyalogosforgalmat nem akadályozza, és várhatóan 2017.
december 15-re elkészül. A fejlesztést a város saját forrásból ﬁnanszírozza, a költség bruttó 1 358 849 Ft.

műfüves sportpálya épül

műfüves sportpálya épül a barcsay Jenő általános Iskola fehérvíz u.
és kálvária út sarkán található focipályája helyén. A kivitelezés
november 3-án, pénteken kezdődott a kimérési munkálatokkal. A
kivitelező Green flower kft. a munkákat várhatóan november 30-án
fejezi be.

A Barcsay iskola Fehérvíz u. és Kálvária út sarkán található focipályái
közül a Kálvária úttól a második sportpálya állapota nem megfelelő,
ezért helyére műfüves focipálya kerül, ami strapabíró, többfunkciós,
iskolások és a környéken lakók számára is jól és biztonságosan használható lesz. A kivitelezés kimérési munkálatokkal, előkészítéssel,
bontással kezdődnek, és a műfüves pálya építése várhatóan a hónap
végére befejeződik. Az érintett területet a Szentendrei Barcsay Jenő
általános Iskola tanulói és a környékben lakók az építkezés alatt nem
tudják használni, a területet építési munkálatok miatt kerüljék el.
A munkálatokat a város saját forrásból ﬁnanszírozza, éves költségvetési keretéből. A kivitelezés nettó 6,9 millió Ft-ba kerül.

elkészültek a járdák

MEGHÍVó

szentendre város Önkormányzat képviselő-testülete
2017. december 4-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel
kÖzmeGHALLGAtást
tart.

A közmeghallgatás helye: a Városháza díszterme
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
2017. november 29-ig kérdéseiket írásban is megküldhetik
a polgarmester@szentendre.hu e-mail címre, illetve a nyilvános testületi ülés
keretében a jelenlévő képviselőkhöz kérdést tehetnek fel, javaslattal élhetnek.
Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

befejeződött a szentlászlói úton a füzes köz és a sas utca közötti
járdaszakasz megépítése. A terület képviselője, zakar ágnes és a
lakosok kezdeményezésére zajlottak a munkálatok.

A kivitelező a Maestro road Kft. volt, a területen kiemelt szegély, akadálymentesített szegély építése, tükör kiszedés és -bontás, térkövezett
járdaépítés, a meglévő járdaszakasz felújítása és folytatásának kivitelezése történt. A munkálatok 2 007 660 Ft + áfa összegbe kerültek,
melyet a város saját forrásból ﬁnanszírozott az éves költségvetési
keretből.
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művésztea

VÁROS

A művésztea vendégei voltak október 10-én a városházán krizbai
Gergely, doró zsolt és knyihár Amarilla. A művészeket ezúttal is verseghi-nagy miklós polgármester és Gyürk dorottya kulturális alpolgármester fogadta, a jó hangulatú beszélgetést a Lakástárlat vezetője,
musza Györgyi vezette.

krizbai Gergő krizbo 1988-ban született, szentendrei graﬁkus. Krizbai
Sándor „Alex”, Munkácsy-díjas festőművész és Krizbainé Szabó éva
muzeológus gyermeke: múzeumokban, műalkotások árnyékában nőtt
fel. 16 éves korától fogva vesz rész kiállításokon. Sopronban tanult,
tervezőgraﬁka szakon: a képzőművészet mellett mindig élénk érdeklődést mutatott az alkalmazott műfajok iránt is. Tanítványa volt többek
között Vida Győzőnek, Juhász Mártonnak és a legendás Orosz Istvánnak is. Egyetemi évei alatt aktív közösségi munkát végzett a Workshopron Művészeti Szakkollégium elnökeként. Diplomamunkája a
csoport arculatának megtervezése volt.
2015-ben NapiSzörnyes projektjével elnyerte az Országos Művészeti
Diákköri Konferencia, Képgraﬁka tagozatának első díját. Diploma után
rektori dicséretben részesítették. 2016-ban az ő – nyílt pályázatra benyújtott – tervei alapján készült el Szentendre logója, melyre a város
arculatterve épült, de többek között ő tervezte a Szentendrei Tavaszi
Fesztivál, a Szentendrei Teátrum és Nyár, a Szentendre éjjel-Nappal

városi sportkarácsony 2017

FELHÍVáS SZENTENDrEI EGyESÜLETEK éS SZENTENDrEI
OKTATáSI INTéZMéNyEK réSZérE!

Szentendre Város Önkormányzata az idei évben is szeretné a város
sportegyesületeivel, sportolóival és testnevelőivel közösen ünnepelni
a karácsonyt. Ennek kapcsán az idei évben már hetedik alkalommal
kerül megrendezésre a Városi Sportkarácsony, melyet a Városháza
dísztermében 2017. december 12-én 18.00-20.00 óra között tartunk.
A díjátadón szeretnénk a városi sportegyesületek példamutató munkát végző edzőét, egyesületét, különböző kategóriákban és korosztályban kiemelkedő eredményt elérő amatőr és proﬁ sportolóit
valamint az idei évben először a szentendrei oktatási intézményeink
kiváló testnevelést végző tanárát elismerni, melyhez várjuk az ajánlatokat.
Az ajánlott sportolókat, csapatokat és edzőiket, testnevelő tanárokat
az alábbi kategóriákban díjazzuk:

Szentendre város 2015/16 szezon legjobb gyermek
(11-15 év között) amatőr/proﬁ, lány/ﬁú sportolója
Szentendre város 2015/16 szezon legjobb ifjúsági
(16-20 év között) amatőr/proﬁ, lány/ﬁú sportolója
Szentendre város 2015/16 szezon legjobb felnőtt
(20+) amatőr/proﬁ, női/férﬁ sportolója
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Nyitva, valamint a Pest Megyei Könyvtár új arculatát is. Képregényben
dolgozta fel a szentendrei mártír, Kucsera Ferenc halálát.
Munkáival nem csak Szentendrén, de országszerte találkozhatunk: ő
tervezte az 1956-os forradalom 60. évfordulóján menetrendbe állított
emlékvasút dekorációját, több ízben dolgozott együtt a Ferenczy Múzeumi Centrummal, legutóbb az ArtCapital projektben. A kortárs könnyűzenei élet több szereplőjének tervezett már – úgy mint Balkan Fanatik,
Petruska András, Szeder, Tompos Kátya vagy épp Kollár-Klemencz
László.
Képzőművészként is aktív: MAOE-tag, rendszeresen szerepel egyéni
és csoportos kiállításokon. Szervezői tevékenységét az egyetem után
is folytatta: 2015-től, csatlakozva az #inktober mozgalomhoz, tematikus kiállításokat szervez. 2016-ban megnyerte a Kortárs Folyóirat Művészeti díját.

doró zsolt nem készít vázlatokat, inkább ringbe száll nagyméretű üres
vásznaival, hogy kitartó küzdelem árán, egymást hergelve-szelidítve,
képekké formálja azokat. Szerzeményeit hol vízszintesen, hol függőlegesen, majd fejjel lefelé forgatva komponálja, melyeket végül, a számára legizgalmasabb nézőpontba állítva tárja az érdeklődők szeme
elé. A tubusszíneket mellőző, sok rétegű, erősen megdolgozott szlöjdök, ellentétben színes szürkéinek tiszta csengéseivel, gesztusfoltokban, vagy enyhe geometriában öltenek formát, így érzékeltetve a nem
létező teret, ahol az áttetsző, környezetükbe szinte beleolvadó, gyengéden rezgő, olykor bevésett erővonalakban gazdag, emberien törékeny, bár rakoncátlan ﬁgurái saját maguk döntenek arról, hogy milyen
kapcsolatba, viszonyba keverednek egymással, ahogyan azt az emberek a valóságban is teszik.

knyihár Amarilla 1977-ben született Békéscsabán. 2002-ben végzett a
Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő szakán, Budapesten. 1999-től
számos egyéni és csoportos kiállításon vett részt Európában. 20022005-ig Derkovits Ösztöndíjban részesült, 2003-tól a Pécsi Művészeti
Gimnázium rajz- és festészet tanáraként dolgozik. 2014-től alapítója és
szervezője Pokorny Attilával a Kastély-park Művésztelepnek, (Teleki kastély, Gernyeszeg, Erdély, Maros megye) melyet évről évre megrendeznek.
Tagja a MAOE, MANK, Közelítés, PBMT, Castel Art Por Egyesületnek.
Knyihár sorozatai, melyek önmagukban véve egy-egy egységes gondolatiságra és formai világra épülnek, a festészet iránti rendkívüli elkötelezettségéről adnak tanúbizonyságot. Mind a korábbi absztrakt
képei (2002-2005), mind a későbbi realista munkái (2005-2014), Víztükröződés képei (2015- ) átgondolt, tudatos látványértelmezésen alapulnak, melyek a transzparencia és a tükröződés témáját járják körül.
Szentendre város 2015/16 szezon legjobb edzője egyéni
és csapat kategóriában
Szentendre város 2015/16 szezon legjobb gyermek leány
és ﬁúcsapata
Szentendre város 2015/16 szezon legjobb ifjúsági leány
és ﬁúcsapata
Szentendre város 2015/16 szezon legjobb felnőtt női
és férﬁ csapata
Szentendre város 2015/16 szezon legsikeresebb egyesülete
Szentendre város 2015/16 szezon legkiválóbb testnevelő tanára
Amatőr: SZENTENDrE város sportegyesületeinek színeiben
2015/2016 versenyszezonban területi, megyei versenyek kategóriában kiemelkedő eredményeket elért sportolók.
Proﬁ: SZENTENDrE város sportegyesületeinek színeiben 2015/2016
versenyszezonban országos és nemzetközi kategóriában kiemelkedő eredményeket elért sportolók.

A beérkezett ajánlásokat postai úton vagy személyesen, lezárt borítékban kérjük megküldeni! Minden kategóriából egy személy ajánlását fogadjuk el egyesületenként. Az ajánlások mellé 5-6 soros
méltatást is kérünk!
Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. A borítékra írják rá: „Városi
Sportkarácsony 2017”
Határidő: 2017. november 30. 12.00-ig

A nevezési lapok letölthetőek: https://szentendre.hu/felhivas-varosisportkaracsony-2017/

A jövő otthon épül
2017 | november 13.

A FérFI FELELőSSéG FáJA A CZóBEL PArKBAN

elsőként szentendrén ültették el a férﬁ felelősség fáját, október 30-án a Czóbel parkban.
A faültetéssel városunk is csatlakozott ahhoz a nagyszabású, egész kárpát-medencére kiterjedő akcióhoz, amelynek célja, hogy felhívja a ﬁgyelmet a férﬁak családi és társadalmi felelősségvállalásának, értékközpontú példamutatásának fontosságára.

VÁROS

közmeghallgatás
MEGHÍVó

szentendrei szerb Önkormányzat
képviselő-testülete
2017. november 22-én (szerdán)
15.00 órai kezdettel
kÖzmeGHALLGAtást tart.
A közmeghallgatás helye:
Corner Szerb étterem
(2000 Szentendre, Dunakorzó 4.)

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt
tisztelettel vár a Szentendrei Szerb Önkormányzat
Képviselő-testülete. A nyilvános testületi ülés
keretében lehetőségük van a jelenlévő
képviselőkhöz kérdést feltenni, javaslattal élni.
Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére
számítok.
Vukovits Koszta
elnök
MEGHÍVó

Fotó: Paraszkay György

szentendre város Cigány nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete
2017. november 22-én (szerdán) 10.30 órai
kezdettel
kÖzmeGHALLGAtást tart.
A közmeghallgatás helye: Városháza
(2000 Szentendre Városház tér 3.)
Kistárgyaló terme

Magyarország legnagyobb férﬁközössége, a több mint százezer főt számláló Férﬁak Klubja
szervezésében idén ősszel 25 facsemetét ültetnek el a mozgalomhoz csatlakozó településeken.
A Férﬁak Klubja 2013 óta dolgozik azon, hogy a családok megerősítése és az erkölcsi alapok
helyreállítása, a férﬁ és nő szövetségének megerősítése által társadalmi változást érjen el. Olyan
változásért tesz, amely a válások számának csökkenését, az emberi együttműködés társadalomformáló értékeinek továbbadását, egy egészséges közösség újrateremtését, az elkövetkező
generációk élhetőbb életét alapozza meg.
A kampány nyitórendezvényére, az első fa elültetésére városunkban került sor. A Férﬁ Felelősség
Fája Szentendrén a Czóbel parkban kapott helyet, melyet október 30-án Verseghi-Nagy Miklós
polgármester, Bedő Imre, a Férﬁak Klubja alapítója és Benes Edvárd, a Szentendre Barátai Egyesület elnöke ültetett el. A parkba egy diófa került, jelképezve a család társadalmi fontosságát,
hiszen a régi mondás is így szól: „a diófát az ember nem magának, hanem az unokájának ülteti”.
Az ünnepi eseményen Bedő Imre a férﬁak felelősségét hangsúlyozta: „Az elmúlt 50 év olyan
társadalmi változásokat hozott, ami a férﬁakat észrevétlenül a munkahelyeikre szorította vissza.
Ma már majdnem természetes, hogy ott jelen kell lenni, és úgy érzékeljük, hogy férﬁként sokszor
alábecsüljük a családi jelenlétben való felelősségünket. Szeretnénk a férﬁak ﬁgyelmét felhívni
arra, hogy stratégiai fontosságú részt venni a gyerekek nevelésében, az erkölcsi alapok megújításában. A legfontosabb, amit örökíteni tudunk a gyerekeinknek: a férﬁ-nő együttműködése,
amit meg kell tudnunk mutatni otthon abban a néhány órában, ami ma rendelkezésünkre áll.
Ma a kétkeresős modell kényszere hat a családokra, az otthoni életünk beszorult három órába.
Egyáltalán nem mindegy, hogy ebben az időben a családi, otthoni létünkkel, feladatvállalásunkkal, cselekvésünkkel meg tudjuk mutatni, hogyan működik együtt férﬁ és nő, hogyan tudja újra
és újra megújítani kapcsolatát. Ez a záloga a »családképességnek«. A férﬁak kikerültek a családokból, elhagyták a pedagóguspályát, a válások aránya 65-70 százalék fölé kúszott. Feladatunk a férﬁ-nő szövetség mintájának megmutatása, s ehhez minőségi időt kell töltenünk otthon.
Ezért írtuk az elültetett fa mellé a táblára a Férﬁ Felelősség Fájának üzenetét: »A család otthon
épül«.”
Benes Edvárd, a tavaly márciusban alakult Szentendre Barátai Egyesület elnöke kiemelte köszöntőjében, hogy lokálpatrióta, családcentrikus egyletük számára nagyon fontos a férﬁ-nő,
apa-ﬁú, anya-lánya kapcsolat, a család egysége, ami nem csak mottójukban, de céljaikban és
rendezvényeikben is kiemelt helyet kap, ezért csatlakoztak a nemes akcióhoz.
„Szentendre sok mindenben úttörő, sok mindenben jár elöl, ezért nagyon örültem a felkérésnek,
hogy csatlakozhattunk a mozgalomhoz. A családok alapja a férﬁ felelősség, ahogyan a női felelősség is, és a kettő együttműködése. Ebben a kisvárosban óriási érték és lehetőség a közösségek egyben tartó ereje, s ennek az alapja értelemszerűen a családokban gyökerezik, ami
nagyon fontos számunkra. Idén év elején a Házasság Hete programsorozathoz kapcsolódtunk,
jövőre a Családok éve lesz kiemelt programunk. Szeretnénk mindenben segíteni a családokat,
a közösségeket, és nagyon örülök, hogy Szentendrén a családok szimbólumát elsőként ültethettük el. reméljük, a gondos ápolásnak köszönhetően évtizedeken keresztül szépen növekszik
majd és termőre fordul” – mondta el köszöntőjében Verseghi-Nagy Miklós polgármester.
Sz. N.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel
vár Szentendre Város Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános
testületi ülés keretében lehetőségük van a jelenlévő
képviselőkhöz kérdést feltenni, javaslattal élni.
Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére
számítok.
Német Vince
elnök

MEGHÍVó

szentendre város Román nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete
2017. november 22-én (szerdán) 9.30 órai kezdettel közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel
meghívom.
Az ülés helye: Városháza (2000 Szentendre,
Városház tér 3.) Kistárgyaló terme
Vaskóné Pántya Júlia
elnök
MEGHÍVó

szentendre város Horvát nemzetiségi
Önkormányzat képviselő-testülete
2017. november 24-én (pénteken) 8.00 órai
kezdettel közmeghallgatást tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Városháza
(2000 Szentendre, Városház tér 3. )
Kistárgyaló terme
Heintz-Valentin éva
elnök
MEGHÍVó

szentendrei Görög nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete
2017. december 17-én (vasárnap) 16:00 órai
kezdettel közmeghallgatást tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Ofﬂine Center
(2000 Szentendre, Ady Endre út 6.)
Sommer Julianna
elnök
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Reformáció 500
– ünnepi istentisztelet
tábla- és téravatóval
VÁROS

XXXI. évf. | 20. szám

A szentendrei református, evangélikus és baptista gyülekezet a
Reformáció 500. jubileumi ünnepén, október 31-én hálaadó istentisztelet tartott a szentendrei evangélikus templomban. Igét hirdetett
dr. fabiny tamás, az Északi evangélikus egyházkerület püspöke. Az
istentisztelet után került sor az evangélikus templom új orgonájának
felszentelésére, majd a Luther tér és a Luther-dombormű felavatására.

A templom előtti téren százak követhették kivetítőn az istentiszteletet
és a szentelést. A hívek mellett Szentendre polgármestere, városi elöljáróságok, más felekezetek vezetői, presbiterek is megtisztelték jelenlétükkel az eseményt. Az ünnepi istentiszteleten Fabiny Tamás, az
északi Evangélikus Egyházkerület püspöke szolgált. A püspök prédikációjában hangsúlyozta: a reformáció ünnepe Krisztus ünnepe kell,
hogy legyen, és az egyház nem szabad, hogy letérjen a krisztusi útról.
A prédikációt követően Juha Kuorttinen, a ﬁnn testvérgyülekezet presbitere játszott kantelén, majd az ünnepi alkalom részeként a gyülekezet
énekkara is szolgált. A Jer, dicsérjük Istent! című részletet énekelték
el Johann Sebastian Bach reformációi ünnepi kantátájából – Gombos
Arikán vezényletével, Zászkaliczky Tamás orgona, valamint Borsódy
László és Laár Péter trombitakíséretével.
Az istentiszteletet és az orgonaszentelést követően az ünneplő közösség csatlakozott a templom előtt ünneplő tömeghez, a Luther tér, valamint a templom oldalán található Luther-dombormű avatására.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy
igen jó kapcsolatot ápol a város a helyi keresztény felekezetekkel, így
az evangélikussal is, ezért nem is volt kérdés, hogy a kivetítővel segítséget nyújtsanak a téren ünneplők számára. Az egyházi vezetők áldását követően felkerült az utcanévtábla a templom falára, majd a
Borsódy László vezette rézfúvós kvartett térzenéje mellett átvonult a
közel háromszáz fős tömeg a Vujicsics Tihamér Zeneiskolába, ahol
szeretetvendégséggel folytatódott az ünnep.

Szöveg és címlapkép forrása: http://www.evangelikus.hu

Fotók: Paraszkay György
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Helyreállították és áthelyezték
a szerb keresztet

A sztaravodai út legelején lévő téren állt az a szerb ortodox kereszt, amelynek elhelyezéséről
2016-ban, a turul-szobor felállításának engedélyezésével egyidőben hoztak határozatot. A
képviselő-testület a kereszt új helyét a sztaravodai út elején, a vasvári utcai elágazás előtti
járdaszigeten jelölte ki.

Vukovics Kosztától, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnökétől megtudtuk, hogy a szerb egyházmegye megadta a hozzájárulást a kereszt áthelyezéséhez, de előtte szükség volt a restaurálására, mert ebben az állapotában nem volt szállítható. Egyrészt szerkezetileg meg kellett
erősíteni, mert fémváza az idők folyamán megrozsdásodott, másrészt a három kőrészből álló
talapzatát meg kellett tisztítani, illetve pótolni a hiányzó részeket.
A kereszt restaurálása és áthelyezése a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat és Szentendre Város
Önkormányzatának összefogásával valósult meg.
Az Ó-vízi szerb kovácsoltvas kereszt a 19. század elején készülhetett, neve azt jelzi, hogy a Sztaravoda-forrás felé vezető út mellé telepítették. Kőből faragott, négyszögletes, fölfelé négy lépcsőben keskenyedő talpazat tetején pravoszláv kovácsoltvas kereszt áll. A felirata szerinti
felújítása 1958-ban volt. A szobrok helyetti emlékkeresztek állítása a pravoszláv vallás igen szigorú előírásai miatt kialakult helyi sajátossága a városnak. Az ilyen keresztek a korabeli, főként
szerb lakosú település határait jelölték.

orgonaszentelés az evangélikus templomban
2017 | november 13.
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A reformáció 500. jubileuma alkalmából ünnepélyes hálaadó istentiszteletet tartottak október 31-én a szentendrei evangélikus templomban,
melynek keretében felszentelték a templom új orgonáját. Az orgonát nem véletlenül nevezik a hangszerek királynőjének: elkészítése rendkívül
időigényes és bonyolult munka, mely a mai napig nagyrészt tradicionális módszerekkel történik. Az orgona tervezőjével, zászkaliczky tamás
orgonaművésszel a hangszer megálmodásától a megépítésig eltelt időszakot tekintettük át.
ez elképesztően nagy munka lehetett…
Folyamatos együttműködés volt köztem és műhely között, minden apró
lépést tisztázni kellett. Az a szokás, hogy a műhelyben az orgonát teljesen felépítik, összeállítják annyira, hogy megszólaltatható legyen. Ha
minden rendben van, akkor szétszedik darabokra, és újból összerakják
a végleges helyén. Az orgona külsejét, homlokzatát Kocsis Gáspár tervezte, aki a templom belsőépítésze volt.

Zászkaliczky Tamás 1943-ban született Budapesten. 1969-ben végezte el a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolát, 1971-1972. között a Sibelius Akadémián
tanult Helsinkiben. Jelenleg a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének a tanára.
Mint orgonaművész rendszeresen koncertezett bel- és külföldön. 2008-ban
jelent meg Az orgona képes krónikája című kötete. A Könemann Music Budapest Zeneműkiadó főszerkesztője, később igazgatója, illetve a Magyar Bach
Társaság egyik alapítója és első elnöke.

Úgy tudom, már több éve napirenden volt az orgona építésének a
gondolata…
Az evangélikus gyülekezet úgy gondolta, hogy addig nem kész egy
templom, ameddig nincs benne orgona, mert ez hozzátartozik az evangélikus lelkülethez. A koráléneklés, a musica sacra szerves része az
egyházi életnek. Tíz évvel ezelőtt hozott határozatot a presbitérium
arról, hogy nekikezdünk a megvalósításnak, s ezt a gyülekezet közgyűlése megerősítette. Nagyon drága hangszerről van szó, így a gondolattól az elkészüléséig eltelt sok esztendő gyakorlatilag a pénzgyűjtés
időszaka volt.

Ön már több orgonát is tervezett. ez hányadik a sorban?
Nem tudom megmondani, de nem olyan sok. Ahhoz a nemzedékhez
tartozom, amikor kevés új hangszert építettek, mert a háború utáni időszak erre nem volt alkalmas – még állami megbízásból sem nagyon
készültek, nemhogy egyházi megrendelésre. Azokban az évtizedekben
inkább restaurálással vagy átépítéssel foglalkoztam. Szentendrén viszont ez már a harmadik orgona, amit én terveztem, korábban a Ferences, illetve a református Gimnázium kért fel rá. A három hangszer
közül ez a legkisebb méretű.

milyen fázisokból áll egy orgona megépítése?
Az első lépés a hangszer megtervezése, ami tulajdonképpen a hangjának a megtervezése, mert minden hangszer egyedi a méretében, felépítésében, hangzásában. Sok szempontot kell ﬁgyelembe a tervezésekor:
például, hogy milyen funkciója lesz, mekkora térbe kerül – ez utóbbi határozza meg a hangszer nagyságát, nemcsak ﬁzikailag, hanem a regiszterek számát is. Egy templomi hangszer esetében a legfontosabb feladat
a vasárnapi istentiszteleteken a gyülekezeti énekek kísérete, de emellett
egyéb funkciókra is alkalmasnak kell lennie, például zenés áhítatok alkalmával önálló hangversenyekre. Úgy kellett összeválogatni a sípokat,
a regisztereket, hogy ezeknek a feladatoknak eleget tudjon tenni.

mi volt a következő lépés?
Meg kellett találni azt a műhelyt, amelyik alkalmas az elkészítésére.
Mi a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúrát bíztuk meg a szerkezet megtervezésével, elkészítésével. Bár viszonylag kis orgonáról van szó, mégis
egyesztendős munka volt a megépítése. Valóban manufaktúráról beszélünk, tehát a legkisebb alkatrésztől kezdve mindent saját maguk
gyártottak. Ennek az orgonának 534 sípja van, amely mind különböző
anyagú, nagyságú és alakú.

És milyen lett a végeredmény? olyan, amilyenre számítottak?
Természetesen olyan lett, amilyennek elképzeltük, de őszintén meg
kell mondanom, hogy mindig vannak meglepetések, mert a műhely
akusztikája más volt, tehát ott másképpen szólalt meg. éppen azért az
orgonaépítés utolsó fázisa az intonálás, ami nem egyszerűen csak egy
hangolás. Minden sípnak más a hangszíne, a hangereje, a hangmagassága, és ezt az adott tér akusztikájához kell igazítani. Ez több napi
munkát vett igénybe, mert minden sípot többször, akár tízszer is kézbe
kellett venni. Nemcsak arra kellett ﬁgyelni, hogy szép legyen a hangzása, hanem hogy egymáshoz képest is összehangoltak legyenek. Az
orgonaépítés hosszú hónapokon át tartó folyamatára éppen ezért az
intonálás teszi fel a koronát. Még 31-én délelőtt is „piszkálgattuk”, mert
mindig lehet a hangzását egy kicsit szebbé, jobbá tenni.
terveznek még idén orgonakoncertet?
Az adventi időszakban tervezünk egy koncertet, amelyen még teljesebN. E.
ben fog megszólalni az új orgona.
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teátrum programok

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

AdAGIo – Csík János És bARátAI
december 1. péntek 19:00 - 21:00

PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)
Jegyár: 2500 Ft

boRmámoR
december 9. 19:00 PRemIeR
december 10., vasárnap 15:00
december 17. vasárnap 19:00

zenés játék Hamvas Béla művei nyomán
December 9-én, a premiert követően borkóstolót
tart Hidegkuti Gergely, a Kőhegybor borásza
TárSÍró: JUHáSZ KrISTóF
rENDEZő, Író, KOrEOGráFUS:
JArOSS VIKTórIA
Jegyár: 3900 Ft
A premierre, borkóstolóval: 4500 Ft

Jegyek elővételben válthatók a szentendrei
Tourinform Irodában (26/317-966),
és online a szentendreprogram.hu
és a szentendreiteatrum.hu oldalon.
részletek a jegyértékesítés feltételeiről:
http://www.szentendreprogram.hu/teatrum/info.
html, https://szentendreiteatrum.hu/jegyvasarlas/

elmarad a jelenetek
egy házasságból című előadás!

Sajnálattal értesítjük Nézőinket, hogy a
2017. november 15. és 16-ára meghirdetett Jelenetek egy házasságból című
előadásunk technikai okok miatt elmarad. Az előadásra megváltott jegyeket a
vásárlás helyén visszaváltjuk 2017. november 30-áig. Az online vásárolt jegyek
árát a bank automatikusan visszautalja.
A helyszínen november 15-én és 16-án
nem áll módunkban jegyeket visszaváltani. Megértésüket köszönjük!

szentendrei teátrum
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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, Arany
János, Hamvas béla és Jókai mór művei a repertoáron!

Adagio – Csík János és barátai
december 1. péntek 19:00 - 21:00
PMK színházterme (Pátriárka u. 7.)

A magyar népzene lelket melengető, éltető ereje, a magyar költők verseiben az élet, az adott
kor legtalálóbban megfogalmazott igazságai segítenek a hallgatóságnak elmélyedni a műsor
elgondolkodtató pillanatainak hangulatában. József Attila, Weöres Sándor, Juhász Gyula és
radnóti Miklós versei ötvöződnek a népzene, a klasszikus és kortárs zene sajátos ízeivel.

A műsorban elhangzó versek (többek közt):
József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat,
Kopogtatás nélkül, Bolyongok, Gyermekké
tettél, A Dunánál
Weöres Sándor: A nőről és a férﬁról
radnóti Miklós: Tétova óda
Juhász Gyula: Adagio, Anna örök
Közreműködők:
Csík János – hegedű, ének
Dresch Mihály – szaxofon, fuhun
őze áron – színművész
Szabó Dániel – cimbalom

Jegyár: 2500 Ft

bormámor – zenés játék Hamvas béla művei nyomán

december 9. szombat, 19:00 PRemIeR
További előadások: december 10., vasárnap 15:00 és december 17. vasárnap 19:00
Szentendre Városháza Díszterme (Szentendre, Városháza tér 3.)

December 9-én, a premiert követően borkóstolót tart Hidegkuti Gergely, a Kőhegybor borásza

Szereplők:
BéLA: A MESTEr, avagy a munkanélküli vándorﬁlozófus SZéLyES IMrE
HIPSZTEr: A FőNÖK - Kleine Csaba - a cég vezetője ALMáSI SáNDOr
Pr KATI: A FELESéG, Hamaritsné Sóos Katalin, a cég pr menedzsere KAKASy DórA
PéTEr: A FérJ, Hamarits Péter, értékesítő KAUTZKy ArMAND
BIBErA: A NéNI, takarítónő, gondnok ErDEI JÚLIA
BENJI: A TANÍTVáNy, runner, ﬁatal borász BALASSA LEVENTE
IVETTKE: A Nő, ﬁatal asszisztens OZVALD ENIKő
STEINEr Bá: A TULAJDONOS, milliomos vegyész-professzor MéCS KárOLy
MODELL, TV BEMONDó, HAMU BéLáNé, rIPOrTEr: HEGyI DáVID
ZENéSZEK: rIEGEr ATTILA, FEKETE JáNOS JAMMAL
DÍSZLET- éS JELMEZTErVEZő: DAróCZI SáNDOr
ZENESZErZő: SZIrTES EDINA MóKUS, FEKETE JáNOS JAMMAL
TárSÍró: JUHáSZ KrISTóF
rENDEZőASSZISZTENS: OZVALD ENIKő
rENDEZő, Író, KOrEOGráFUS: JArOSS VIKTórIA

A napjainkban játszódó történet egy proﬁtorientált bortermelő cégen keresztül mutatja be társadalmunkat a maga kríziseivel. Ebben a „trendi székházban” jelenik meg a Hamvas Béla szellemiségét megidéző férﬁ, Béla, a Mester. Ebben a közegben ő a „földönkívüli”, a spontán gyerek,
a bohóc, a bölcs, aki „térítését” úgy kezdi meg, hogy különböző álarcok mögé bújva beférkőzik
a cég mindennapjaiba, feldúlva ezzel a megszokott életrendet. Fegyverként „az igazi bort” használja. Lassan feltörnek a ki nem mondott érzések, igazságok, kiderülnek elrejtett titkok, felszakadnak régi sebek, és a cég illegális működésére is fény derül. A céget felszámolják, a lavina
mindenkit elsöpör. 10 év múlva, egy meghitt beszélgetés közben kiderül, hogy az élet egyáltalán
nem kiszámítható, és hogy a proﬁt nem egyenlő a boldogsággal.
Az előadás zeneiségének három rétegét Szirtes Edina Mókus különböző műfajokra épülő eklektikus songjai, Jammal beat box zenéje és rieger Attila gitárszólói, valamint a spanyol ﬁlm-zeneszerző, Ivan Palomares emelkedettebb, olykor szakrális hangulatú klasszikus stílusú zenéje adja.
Jegyár: 3900 Ft
A premierre, borkóstolóval: 4500 Ft

Arany-Láz szentendrén
2017 | november 13.
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szellemi-irodalmi kincseink felfedezésére indul november közepén
szentendrén az Arany-Láz fesztivál. különleges workshopot és koncertsorozatot rendez a helyi és dunakanyari ﬁataloknak a szentendrei
kulturális központ. A projektvezetővel, dömény krisztián citeraművész-zenetanárral beszélgettünk az idei Arany-év kapcsán szervezett
összművészeti fesztiválról.
dömény krisztián a Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskola népzene, zeneszerzés szakának elvégzése után a Zeneakadémián végzett
népzenész szakon. Citeratanárként dolgozik a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban, a Kalász Művészeti Iskolában és immár
hét éve Szentendrén oktat, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola citeratanára. Zenekara, a Zitherandom izgalmas zenei formáció, Debreczeni-Kis Helgával
alkotott duójuk citerás improvizációiban a jazz, a
népzene, a kortárs zene és könnyűzenei stílusok keverednek. Népzenei dallamok, ősi sámánisztikus rítusok, de még citerától idegennek tűnő blues körök
és atonális reiék is megszólalnak előadásukban.
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 18án interaktív fesztivál szólítja meg a helyi diákokat. A szabad alkotás
mellett lesznek koncertek, vásár, kreatív műhely is. Dömény Krisztián
szerint a projekt legnagyobb erénye a játékosság, interaktivitás: „ A műfaji megkötöttségek nélküli programsorozat lényege, hogy a résztvevő
ﬁatalok közelebb kerülnek egyik legnagyobb költőnk munkásságához:
a kötelező irodalmat kötetlen formában dolgozzák fel, s a kreatív
munka, az alkotói folyamat során önmagukhoz is közelebb kerülnek.”

Alkoss Arannyal!

A Dunaparti Művelődési Házban november 18-án délelőtt közös
alkotómunka várja a különböző előadóművészeti műfajok képviselőit.
Hip-hop, metál, népzene, komolyzene és blues ritmusra készült Aranyátiratok születnek a műhelymunka során. A hip-hop szekció vezetője
Kivés Gergő rapper, a komolyzenei Juhász Lívia blockﬂőte tanár, a népzenei Lázár Enikő énektanár, a blues terem vezetője Kugler Viktor zenetanár, jazztrombitás és a metal terem vezetője Dömény Krisztián
citeraművész lesz. A műhelymunkára mindenkit szeretettel várnak,
korhatár nélkül, azokat is, akiket érdekel, hogy hogyan jön létre egy rapvagy metál-szám. A workshopon elkészült műveket délután, koncert
keretében adják elő a diákok a Pest Megyei Könyvtár színháztermében.
Persze ezt sem kötelezően, csak akiknek kedve van a színpadon is
megmutatkozni művével.

fesztiválkoncertek

Délután 2 órától este 8-ig Arany ihletésében folytatódnak a fesztiválkoncertek a PMK színháztermében. A koncepció alapját itt is a zenei
sokszínűség adja: a műfaji változatosság jegyében fellép a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola, a Kalász Művészeti Iskola, a Balkán Trió, a Liszt
Ferenc Zeneakadémia Népzene Tanszékének és a Bartók Béla Konzervatórium hallgatói, illetve Dömény Krisztián citeraduója, a Zitherandom. A programokat a Zuboly együttes zárja 18 órakor kezdődő
koncertjével. A 2005-ben alakult szókimondó és kreatív együttes rengeteg humorral, mesterien ötvözi a hip-hop és népzenei elemeket, koncertjük a stílusgazdag fesztivál méltó záróakkordja lesz.

A programok ingyenesek, az NKA támogatásával valósulnak meg.
részletes program:
https://www.facebook.com/events/1639098356140286/

SZ. N.

Arany bALLAdák – Arany áRIák
november 26. 18:00
Pest Megyei Könyvtár
színházterme (Pátriárka u. 7.)

Közreműködők:
Fodor Beatrix operaénekes
Györgyi Anna színművész
Cser Krisztián operaénekes
Vasvári Csaba színművész
Mazalin Wanda zongoraművész

Műsor:
Rossini: tell vilmos –
Ils s'éloignent enﬁn... Sombre
forêt – Mathilde áriája
a II. felvonásból
Arany János: A walesi bárdok
Vasvári Csaba

Giuseppe verdi: macbeth –
Come dal ciel precipita –
Banquo áriája a II. felvonásból
Arany János: árva ﬁú
Györgyi Anna

Charles Gounod: faust –
Ah! Je ris de me voir si belle –
Margit ékszeráriája
a III. felvonásból
Arany János: szőke Panni
Györgyi Anna

mozart: A varázsfuvola –
O Isis und Osiris – Sarastro
F-dúr áriája a II. felvonásból
Arany János: tengeri-hántás
Vasvári Csaba

Antonín dvořák: Ruszalka –
Měsíčku na nebi hlubokém –
ruszalka áriája az
I. felvonásból
Arany János: A varró leányok
Györgyi Anna

verdi: simon boccanegra –
Il lacerato spirito – Fiesco
áriája az I. felvonásból
Arany János: tetemre hívás
Györgyi Anna

Puccini: Gianni schicchi –
O mio babbino caro –
Lauretta áriája
Arany János: zách klára
Vasvári Csaba

mozart: don Giovanni –
Là ci darem la mano –
Don Giovanni - Zerlina duett
az I. felvonásból
Arany János: vörös Rébék
Vasvári Csaba
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zenei esték a Református
Gimnáziumban

kantátaest november 26-án vasárnap 18 órai kezdettel a református Gimnáziumban (Szentendre, áprily tér 5.), a Musica Beata Vegyeskar, a Szentendrei református Kórus (karnagy: Bokorné Forró
ágnes) és az Új Szentendrei Kamarazenekar (művészeti
vezető: Négyessy Katalin, koncertmester: Schuster Andrea) előadásában.
Johann Sebastian Bach: Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 38.
kantáta, ária és korál a BWV 147. kantátából és Nun komm, der Heiden Heiland BWV 62. kantáta. Közreműködnek: Zemlényi Eszter –
szoprán, Schöck Atala – alt, Szerekován János – tenor, Kovács István – basszus. Vezényel: Dr. Kamp Salamon. A belépés díjtalan.

A Pest megyei könyvtár felhívása régi
fényképek kiállítására

A Pest Megyei Könyvtár kiállítást tervez a dömörkapui vízesésről
és környezetéről készült, régi fényképekből. Kérjük, hogy akinek a
birtokában van régi (1945 előtti) – amatőr vagy hivatásos fotós által
készített – felvétel erről a Szentendre környéki kedvelt kirándulóhelyről, november 30-ig jelezze a könyvtárban személyesen, telefonon vagy e-mailben. Lehetőleg a képen a vízesés is látható legyen.
Képeslapokat ezúttal nem kérünk!
A fényképeket kölcsönkérjük, és a legjobbakat kiállítjuk a könyvtárban. Fáradozásukat könyvjutalommal viszonozzuk.
Köszönettel
PMK, Szentendre, Pátriárka utca 7.
06-26/310-222, helytortenet@pmk.hu

viva la musica!

A szentendrei kossuth Lajos nyugdíjas klub 2017. október 27-én a
stefánia Palota gróf eszterházy termében tartott balassi kórus megalakulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre kapott
meghívást.
Az ünnepségen a
köszöntő után a Balassi kórus és az
Ezüstfény Együttes
közösen énekelte el
a Viva la Musicát.
Ezután került sor az
Ezüstfény Együttes
katonadalokból öszszeállított műsorára,
melyben Kapi Gábor Nótáskapitány is fellépett, majd a Balassi Kórus
műsora következett, melyben bemutatták az elmúlt 10 év munkáját. A
kórusok színvonalas műsorát a lelkes közönség vastapssal jutalmazta.
A kórusokat a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület elnöke köszöntötte,
külön a Balassi Kórus alapító tagjait. Az Ezüstfény Együttes tagjainak,
valamint a szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub vezetőinek emléktárggyal fejezték ki köszönetüket, hogy hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége nevében Esküdt Lajos elnökhelyettes, a szentendrei Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub
nevében a klub elnöke adott át emléktárgyat a Balassi kórus részére.
A rendezvény egy jó hangulatú, közösen elfogyasztott vacsorával
zárult.

doboz Rajziskola
2017 | november 13.
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KULTÚRA

Az ismert brit grafﬁti-művész, Banksy tevékenységéhez hasonlóan Szentendrén is feltűntek az
ezredforduló környékétől egy rejtélyes alkotó
munkái. A lámpaoszlopokon, falakon felbukkanó
Szárnyas Doboz motívum továbbgondolt változata
lett a rajziskola logója. A szabadon szárnyaló, nyitott dobozka jól szimbolizálja az iskola szellemiségét: hiszen a műhely egyfelől a művészeti egyetemekre felvételizők
felkészülését segíti, másrészt lehetőséget nyújt a már gyakorló rajzolóknak, művészeknek képességeik továbbfejlesztésére vagy kíváncsi
kezdőknek kreativitásuk kibontakoztatására. Elsősorban 16 éven felülieket várnak a műhelymunkára, de nyitottak minden korosztályra, gyerekek-idősek is bátran jelentkezhetnek!
Szentendrén meghatározó szerepet töltött be a 2003-ig működő AGy
rajziskola, ahol modell alapján rajzolhattak a képzéseken. Hasonló
rendszerességgel azóta nincs a városban működő művészeti képzés,
ezért a Doboz rajziskola hiánypótló szerepet tölt be. A kurzusokat Garamvölgyi éva és Juhász
Gergő Balázs vezeti. éva
Pécsett festő szakon,
Gergő a Képzőművészeti
Egyetem képgraﬁka szakán, majd tavaly ugyanitt
tanárszakon végzett. A
kurzusokon arra törekednek, hogy az iskolába
járók az emberábrázolást

Fotók: Boldog Vince

Idén szeptemberben hiánypótló művészeti iskola nyílt szentendrén.
A doboz Rajziskola a szabadkézi modell utáni rajz helyi hagyományait
folytatja Juhász Gergő balázs és Garamvölgyi Éva képzőművészek
vezetésével. A szamárhegyi helyszínen heti rendszerességgel, szombatonként tartanak kurzusokat, melyre minden korosztályt várnak,
előképzettség nélkül is.

minél többféle modell segítségével közelítsék meg. Ehhez szép számban csatlakoztak a baráti körből a modellek, s a későbbiekben tervezik,
hogy képzős modelleket is meghívnak a rajzórákra. Elsősorban azonban a helyi érték motiválja a modellválasztást is: Szentendre ismert
arcaival, „sztármodelljeivel, modellsztárjaival” lehet találkozni az alkotóműhelyben.
A vérbeli szentendreiséget gerilla-art programokkal is szeretnék dúsítani, senki ne csodálkozzon tehát, ha krokizó alkotókkal találkozik valamelyik helyi kultúrkocsmában. A későbbiekben formázás és festés
kurzusok is indulnak a Doboz rajziskolában, illetve szabadegyetemjelleggel, elméleti oktatást is terveznek a műhely alkotói, ahová szintén
mindenkit szeretettel várnak.
Az órákat szombatonként a Szamárhegyi Jóga és Hangstúdió összművészeti ház tetőterében tartják, az Arzén utca 12-ben. A panoráma
innen gyönyörű, a helyszínre pedig könnyű odatalálni, mert az iskola
kerítésén egy Barcsay portré látható iránytű gyanánt.

A rajziskoláról, jelentkezésről bővebben itt:
https://www.facebook.com/pg/Doboz-Rajziskola

mobilappos időutazás indul szentendrén

Szentendre, a Dunakanyar kapujában fekvő
legszebb mediterrán hangulatú városka történelme az ókorig nyúlik vissza. A sokat látott
település területén megfordultak római császárok, magyar királyok. Túlélt árvizet, tűzvészt, ﬁloxérajárványt, és a mai napig pezseg
az élet a hangulatos utcácskákon. rendeznek
itt számos előadást, koncertet, fesztivált, és
forgatnak ﬁlmeket. Egy dolgot azonban a legöregebb házak sem láttak még: Idén, hosszú
történelme során először, dimenziókapu nyílik
a városban. Szentendrén játszódik ugyanis a
Mistory városi játék applikáció legújabb története, mely izgalmas időutazásra invitálja a
bátor vállalkozókat.
A magyar fejlesztésű alkalmazás már indulásakor sikeres fogadtatásra lelt, 2015-ben elnyerte a Microsoft Imagine Cup nemzetközi
verseny közönségdíját Amerikában. A játék
azóta is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és egyre szélesebb közösségnek nyújt
aktív kikapcsolódási lehetőséget.
A telefonos app magában foglal mindent,
amire egy izgalmas városi kaland során szükség van: lebilincselő történeteket és sok-sok
feladványt, fejtörőt, melyek megfejtéséhez
csavaros észjárásra és alapos – szó szerint –
körültekintésre van szükség. Emellett pedig a
játék bármikor elérhető, és csak néhány kattintással ingyenesen letölthető.
A történetek többsége Budapest területén ját-

szódik, de az applikáció fejlesztői nyitni szeretnének a vidéki városok felé, és megmutatni
a játékosítás turizmusban való kihasználásának lehetőségeit. Így a nemrég megjelent
Egerben játszódó hőskeresős story mellett, a
Mistoryverzum című, tavasszal indult folytatásos történetsorozat részeként már Szentendrét is felfedezhetik a játékosok. A
belvárosban játszódó történet izgalmas időutazásra hívja az érdeklődőket, mely során
meglelhetik a város rejtett kincseit, és bejárhatják történetét az ókortól egészen napjainkig.
Vajon milyen kincs maradt ránk a középkorból
a plébániatemplom támpillérén? Vagy mit rejt
a város szimbóluma, a Kalmárkereszt? A kalandozás célja nem csupán a szórakoztatás.
Amellett, hogy az applikáció a város legszebb
pontjain kalauzol végig, sok-sok információra

SZ. N.

és elrejtett érdekességre: történelmi emlékre,
művészeti alkotásra is fényt derít a küldetés
teljesítése során. Ha nyitott szemmel járunk a
művészetek városában, még a macskaköveken is neves alkotók munkáit fedezhetjük fel.
A játék izgalmas kikapcsolódást és kellemes
belvárosi sétát kínál a városba látogatóknak
és a helyieknek egyaránt. A turistaként érkezők rengeteg új ismerettel gazdagodhatnak,
de az kaland képes a felfedezés örömében részesíteni azokat is, akik eddig úgy gondolták,
már jól ismerik városukat.
A mobilalkalmazás ötvözi a valós és a virtuális teret, a végeredmény
pedig: felejthetetlen élmény egy szemet gyönyörködtető,
igazán
hangulatos kis városkában. Aki egyszer itt játszott, sosem feledi!
A Mistory applikáció ingyenesen letölthető az
Google Play áruházból.

részletek a www.mistorygame.com
és a kalandjatek.mistorygame.com
weboldalakon.
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sikeres vállalkozás, jó házasság
– 25 év mérlege
VÁROS

XXXI. évf. | 20. szám
A válság sem érintette a vállalkozást?
Gy.: Erre a kérdésre akkoriban mindig azt válaszoltam, hogy hallottunk róla, de úgy gondoljuk, hogy mi nem veszünk részt benne.
S.: Persze aztán csak kipróbáltuk, mert elért
minket is. Pár év nehezebb időszak következett.

Fotó: Deim Balázs

Hogyan sikerült ebből kitörni?
Gy.: Három lábon állunk. A képkeretezés, restaurálás mellett művészkellékeket is forgalmazunk, mert úgy láttuk, hogy van rá igény
Szentendrén, a festők, művészek városában.
A művészkellékek forgalmazását egy barátunk kezdte el, aki közben fotóművész babérokra tört, így inkább átadta nekünk.
Felépítettünk egy webáruházat is, ami ma
már elengedhetetlen – változnak a vásárlói
szokások –, így az ország minden tájára szállítunk.

Sajó Magdi, Musza Györgyi, Nagy Sándor és Kiss Alexandra

nagy sándor és musza Györgyi számára kétszeresen is jubileumi év az idei: 25 éve vezetik
a városunkban közismert és közkedvelt képkeretező műhely- művészboltot, és ünneplik
25. házassági évfordulójukat. egyik sem nevezhető mindennapi „teljesítménynek” mai
felpörgött, gyorsan változó világunkban. szerintük ehhez szerencse is kellett, de sokat is
tettek érte. A belefektetett energia nem veszett kárba: sikerült harmóniát, összhangot
teremteniük az élet minden területén.

kinek az ötlete volt a vállalkozás – a képkeretező műhely – elindítása?
Györgyi: Sanyi mindig azt mondja, hogy az
enyém, de közös volt. Akkori élethelyzetünk
megkívánta, hogy váltsunk, lehetőleg
gyorsan.
S.: Hiánypótló vállalkozás volt, amikor elkezdtük, volt egy piaci rés. rögtön látszott, hogy jó
az ötlet. Szerencsénk volt, nem kellett sokáig
várni a sikerre, mint általában a kezdő vállalkozásoknak; már az elején szép számmal jöttek a megrendelések, és ez a mai napig így
van. Sok munkánk volt és van folyamatosan.

Óriási változások voltak az elmúlt években,
évtizedekben a társadalomban, az üzleti életben, a piacon. Hogyan sikerült talpon maradni, sőt sikeresnek lenni?
S.: Három dolgot emelnék ki, ami szerintem
nagyon fontos a mi területünkön: a jó látásmód, a megbízhatóság és a minőség. Sokan
kérik a tanácsunkat, javaslatunkat a keretezés
során. Előfordul, hogy nagy értékű festményeket hagynak nálunk az ügyfelek, melyhez
elengedhetetlen egy bizalmon alapuló személyes kontaktus, a szimpátia. A minőségre nagyon odaﬁgyelünk a kivitelezésben és a
kínálatban egyaránt. Az alapanyagok nagy részét Olaszországból hozzuk, ezek nagyon
szép és jó designtermékek, de az egyetlen
hazai képkeretgyártó céggel is kapcsolatban

állunk. Ha csak lehet, igyekszünk a magyarországi beszállítókat előnyben részesíteni.
Gy.: Nagyon ﬁgyelünk arra, hogy folyamatosan
meg tudjunk újulni. Követjük a trendeket, a divatot, és ha szükséges, változtatunk a kollekción. állandó változásban van a piac, a
beszállítói kör, és mindezt csak úgy lehet követni, ha mi is nyitottak vagyunk az újra, a változásra minden irányban. és szükséges még a
kellő hozzáállás is, egy jó értelemben vett alázat. Nem magától megy az üzlet, sokat teszünk
érte.

A költözés, a székhelyváltás sem okozott
gondot?
S.: 25 évvel ezelőtt édesapám garázsában
kezdtünk dolgozni a Vasvári-lakótelepen, de
hallgattunk Erdész Lászlóra, az Erdész Galéria
tulajdonosára, hogy egy ilyen vállalkozásnak
a belvárosban van a helye. Sokat köszönhetünk Lacinak, aki még az első napokban felzarándokolt a lakótelepre.
rövid idő múlva a Fő tér melletti Bercsényi utcában nyitottunk üzletet, az IPOSZ-székház
emeletén, majd a földszintre költöztünk.
Gy.: Nagyon jó hely volt, szerettünk ott lenni,
de a bérleti díja magas volt, és egy idő után
úgy vettük észre, hogy megváltozott a környék
forgalma, az utca hangulata. óriási szerencsénk volt, mert sikerült megvennünk egy
házat a Kossuth utcában. áthoztuk ide a
vállalkozást, és itt is élünk. Addig különböző
albérletekben laktunk Leányfalun és Szentendrén, a napom egy része azzal ment el, hogy
a gyerekeket fuvaroztam iskolába, óvodába,
edzésekre. Arról álmodoztunk, hogy egy helyen legyen az üzletünk, műhelyünk és a lakásunk is, és a gyerekek is gyalog, biciklivel
tudjanak közlekedni. Ezt itt sikerült megvalósítanunk minden előnyével és hátrányával
együtt. Imádunk itt élni, szeretünk belvárosiak
lenni, ideális minden szempontból.

olyan egyszerűnek tűnik ez így elmondva…
Gy.: Persze nem egyszerű, de azt gondolom,
hogyha valaki nem bízik a vállalkozásában és
önmagában, akkor nem fog menni. remélem,
nem hangzik nagyképűen, de magabiztosak
vagyunk. Szerintem, akinek van szakértelme,
aki minőségi munkát csinál, annak nincs mitől
félnie, megtalálják a feladatok, a megrendelők. Akár magánszemélyek, akár nagyobbak.
Azt veszem észre, hogy mostanában a munkanapom jó részében árajánlatokat gyártok,
pályázatokat írok. Ez is nagy változás az előző
évekhez képest.

25 év elég hosszú idő, munkában, házasságban is. sokak szerint nem szerencsés, ha a
házastársaknak közös a munkahelyük…
S.: Nem untuk meg egymást, szerencsére mi
megtaláltuk az egyensúlyt.
Gy.: Igen, ez gyakran elhangzó kérdés. Hihetetlen gyorsan elröpült az idő. Sanyiból sem
volt soha sok. Csak ritkán. Persze ezt nem úgy
kell elképzelni, hogy egész nap együtt vagyunk, hiszen ott a műhely, ott az üzlet, a kiszállítások, a külső helyszíneken végzett
feladatok. A lényeg az, hogy a cél közös!
ki a főnök?
Gy.: észrevétlenül, de felosztottuk a munkát:
Sanyié a keretezés, a műhely, én a művészkellékekkel, adminisztrációval foglalkozom.

A munkába sem fáradtatok bele?
S.: Vannak kollégáink, most négyen, öten dolgozunk. Nagy segítséget jelentenek, nagyra
értékeljük a munkájukat.
Gy.: Olyan munkatársakat kerestünk, akik érdeklődnek a művészetek iránt, ifjú művészek,
ki végzett már az egyetemen, ki most jár oda.
Graﬁkusok, festő-, fotóművészek. Okosak,
kreatívak, lendületesek, beszélnek nyelveken.
Erre szükség is van, mert vannak idegen
nyelvű vásárlóink. Nem feltétlenül turisták, inkább a fővárosban élő, dolgozó külföldiek.

25 év alatt sok mindenkit megismertetek,
nagy baráti kör alakult ki körülöttetek…
Gy.: Igen, fontosak a barátságok! 25 éve lakunk Szentendrén, ezzel új kapcsolatok alakultak ki az életünkben, a kezdetben a
gyerekekhez, munkánkhoz kapcsolódó friss
ismeretségek mára mély barátságokká váltak.
Közös esti programok, világmegváltás, nagy

nevetések, borozások, biciklizések, hosszabb
utazások, ezek mind a feltöltődésünkhöz járulnak hozzá, nagyon hiányoznának, ha nem
lennének!
S.: A kezdetektől szívesen vettünk részt a
város közéletében is. A művészekkel kifejezetten jó kapcsolatban állunk, sokukkal kerültünk barátságba.

ezeknek a barátságoknak köszönhető a Lakástárlat megalakulása is?
Gy.: Napi kapcsolatban vagyunk a művészekkel, sokat beszélgetünk, így láttam a problémáikat, nehézségeiket. Célunk a kortárs
szentendrei képzőművészet népszerűsítése,
az alkotók munkáinak rendszeres és újszerű
bemutatása itthon és külföldön. Lakástárlatokat, műterem-látogatásokat szervezünk.
S.: S az alapítványnak Györgyi az elnöke.
Gy.: A Lakástárlat Alapítványt háromfős kuratórium vezeti, önkéntesek, szakértők segítik
munkánkat.

És a szeresd szentendrét egyesület is hozzátok kötődik…
S.: Egyik alapítói vagyunk a több mint egy évtizede működő egyesületnek, amit azért hoztuk létre a baráti körünkkel, hogy Szentendre
ne egy alvóváros legyen. Próbáltuk megszólítani a helyieket, hogy vegyenek részt a rendezvényeken, hogy itt vásároljanak, hogy
használják városukat. Ne forduljon az elő,
hogy az évek óta itt élő házaspár csodálkozik
azon, hogy van itt mozi és vannak itt üzletek,
nem kell Budapestig futni egy könyv vagy egy
csomag ﬁnom kávé beszerzéséért!
Gy.: és mi kezdtük a Szeresd Szentendrét
séták szervezését is, amivel a város történelmét, adottságait, titkos zugait, az itt élő különleges embereket akarjuk közelebb hozni,
megismertetni az érdeklődőkkel.
s mindemellett nagycsalád vagytok, van
három, ma már felnőtt gyereketek…
Gy.: Dávid programtervező informatikus, Luca
gasztro szakember, Kinga gyógytornász. Az ő
gyerekkoruk szorosan kötődik az üzlethez,
nem lenne nélkülük. Amikor kicsik voltak, az
idejük nagy részét a műhelyben töltötték. A lányok gimnazista, egyetemista éveikben nyaranta nálunk dolgoztak, mindent tudnak és
szeretnek csinálni. Prímán vágnak üveget,
paszpartut, keretet. Dávid az informatikai
rendszerünket készítette el.
S.: Még ma is sokan azt hiszik, hogy a nálunk
dolgozó kollégák a mi lányaink.

Hogyan, mivel töltitek az üzleten kívüli
életet?
S.: Jó pár évvel ezelőtt elvégeztem egy shiatsu tanfolyamot, ami egy keleti eredetű, szemléletű kezelés, talán a masszázs és az
akupresszúra ötvözeteként lehetne leírni a
legjobban. Az egészségeseknek segít a lazításban és feltöltődésben, jó mozgásszervi panaszokra, hatásos például szellemi fáradtság,
depresszió, pánikbetegség esetén, de akár
emésztési problémák enyhítésére.
Gy.: Van egy kis szőlőnk és présházunk a Balaton-felvidéken. Szinte minden szabadidőnket ott töltjük. Balaton, a környező hegyek,
dombok, a gyönyörű táj – majdnem mint Szentendre.
N. E.

ezüstkor

szentendRe
százAdfoRdítÓ ÉvtIzedeI,
A modeRn váRos kezdeteI

Tudják-e, mikortól tekinthetjük Szentendrét
modern városnak? Ha végigmennek a
Dumtsa-korzón, vajon eszükbe jut, hogy a
sétálóutca névadója a város első, leghoszszabban hivatalban levő, korszakalkotó polgármestere, Dumtsa Jenő?
róla, és az általa fémjelzett korról, a napjaink által ezüstkornak nevezett időszakról
nyílt remek kiállítás a Barcsay Múzeum öszszes termében.
Miért tűnik az utókor számára „ezüstkornak” a boldog békeidőknek tartott 19. század? Az előző, sikeresnek tartott „aranykorban” ért csúcspontjára Szentendre gazdasági ereje, ekkor vált fontos kereskedővárossá, amelynek módos polgárai hét
templomot, és a belváros arculatát máig
meghatározó kereskedő- és lakóházakat
építettek. Az „ezüstkor”, amely az 5000 lakosú, soknemzetiségű települést több mint
30 éven át vezető Dumtsa Jenő tevékenységéhez köthető, viszont már a modernizálódó, korszerű infrastruktúrával rendelkező
város létrejöttének ideje. Az 1870 és 1920
közötti fél évszázadban jöttek létre mindazok a technikai és életmódbeli változások,
amelyek Szentendrét a kor fejlettségi szintjére emelték: a HéV-vonal kiépülésével korszerűsödött a közlekedés, közelebbé vált a
főváros, amely munkalehetőséget is biztosított,
az erősödő turizmus révén pedig egyre többen fedezték fel a festői Duna-parti kisvárost. A hivatali intézményesülés, a ﬁloxéravész miatt megszűnő szőlőt felváltó gyümölcstermesztés fejlesztése, a helyi ipar
megteremtése, a pénzügyi- és iparszervezetek, a helyi sajtó létrejötte, valamint a közösségi élet mindmáig meglévő intézményeinek, az egyesületeknek, a színházi-, a
mozi- és a sportélet felvirágzása – mindmind annak a három évtizednek az eredményei, amely alatt Dumtsa polgármesterként
a várost irányította. Az „ezüstkor” tanulságul
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hagyta az utókor számára a sokszínűség és
a különbözőség tiszteletben tartását: a sokféle nemzetiség békében tudott együtt élni.
Ahogy a történelemben, úgy a kiállításon is
az első világháború jelzi a korszakhatárt –
ennek a többnyelvű összhangnak, a békésnek tűnő együttélésnek a végét is. A nemzetiségi összetétel változása, a szerb lakosság
arányának csökkenése e közösség visszaszorulását eredményezte, míg végül az első
világháború szerbellenessége a szerbek
nagy arányú kivándorlásához vezetett.
A Dumtsa Jenő halálának centenáriumán
nyílt Ezüstkor Tyekvicska árpád főkurátor és
munkatársai, Szigetiné dr. Tóth Judit és Péterffy Gergely kurátorok egy évnyi munkájának eredménye. A várostörténeti kiállítás a
dualizmus korának nem mindennapi színvonalú és látványú bemutatását adja. Nem csak
Dumtsát, a főszereplőt ismerhetjük meg általa, hanem a kort, annak történéseit, meghatározó, fontos szereplőit, szellemi és tárgyi
világát. Dédapáink élete elevenedik meg a
fotók, festmények, levelezőlapok, enteriőrök,
térképek, dokumentumok, ruhák, porcelán-és
ezüst készletek, hajó- és hídmakettek, a
bicikli és teniszütő, valamint a technikai újdonságok: a mozit megteremtő fényíró,
a fényképezőgép, a távíró berendezés, a
telefonhírmondó, az elektromos vízmelegítő,
a kenyérpirító, a porszívó és társaik láttán.
A dualizmus kori Szentendréhez kapcsolódóan jelenik meg a tárlaton a rohamléptekkel fejlődő Budapest is. A főváros világvárossá válása, korszerűsödése kapcsolódó
párhuzamként szerepel a tárlaton – akár a
kor egyik szenzációja, a New york kávéház
is, amelyet Anna-völgyi nyaralója révén a városhoz kötődő Hauszmann Alajos tervezett.
Gyerekeknek és felnőtteknek, szentendreieknek és idelátogatóknak egyaránt ajánlott
ez a szép és okos tárlat, mert nem csak a
múlt század fordulójának Szentendréjét ismerhetik meg általa, hanem a kiegyezés
utáni Magyarországét is.
Ami után, mint boldog békeidők után, mindannyian nosztalgiát érzünk.
A kiállítás 2018. március 31-ig tekinthető
meg a Barcsay Múzeumban, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Fotó: Deim Balázs

2017 | november 13.

16

HIRDETÉS

XXXI. évf. | 20. szám

kiváló szentendrei matekcsapatok
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VÁROS

„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben” – hirdeti a bolyai matematika Csapatverseny mottója. mi sem mutatja
jobban, hogy a szentendrei diákok túl a felkészültségen, kiváló csapatjátékosok is. Az október 13-án megrendezett körzeti fordulóban 114
induló között rangos helyezéseket szereztek a szentendrei diákok.
7. osztályosok
1. hely döntős Csillogó császármorzsák
Barcsay Jenő általános Iskola
(Zuti Bálint, Király Domonkos, Laczkó Mátyás,
Szlovák Levente) 155 pont

A Bolyai Matematika Csapatversenyen a 3.
osztályosok körében 1. helyet szereztek az Izbégi iskola diákjai, 5. helyen a Barcsay iskola
és 6. helyen a rákóczi iskola csapata végzett.
A 4. osztályosoknál 1. helyen a Templomdombi Iskola, 5. helyen a Szent András csapata végzett. A 7. osztályosok között 1. helyen
a Barcsaysok végeztek. A 8. évfolyamon 5. helyezett a Szent András iskola csapata lett.

3. osztályosok
1. hely döntős Izbégi Agymenők
Izbégi általános Iskola (Baán Illés, Benedek
Baján, Gottlasz Nóra, Surányi Kolos) 122 pont
5. hely fidó manók
Barcsay Jenő általános Iskola
(Jen Lilla Laura, Kisházi Júlia, Szirmai Olivér
László, Tóth Marcell Dániel) 111 pont
6. hely fényesnégyes
II. rákóczi Ferenc ált. Iskola és Gimnázium
(Toldi Boróka, Szernicsek Dorka, Csabai Boglárka, Kecskés Dóra) 111 pont

8. osztályosok
5. hely Hatszög
Szent András általános Iskola
(Borbély Bence, Dlauchy Miksa, Kégli Levente,
Keszthelyi Márton)114 pont
4. osztályosok
1. hely döntős számkirályok
Templomdombi általános Iskola
(Bánfalvi Polett, Erdei Gréta, Szendi-Horváth,
Kristóf András, Szabó-Erdei Örs) 132 pont
5. hely szuper kecskék
Szent András általános Iskola
(Biró Máté, Galler Botond, Tarján Ferenc, Solymosi róza) 121 pont

Gratulálunk a csapatoknak és felkészítő tanáraiknak!

A Kárpát-medencei (írásbeli és szóbeli) döntő
és díjkiosztó időpontja 2017. november 18-án
lesz. Nagyon drukkolunk a szentendreieknek!

További csapateredmények:
http://www.bolyaiverseny.hu/matek/

negyed évszázad a családok szolgálatában
„Gondolkozz, ahogy apád tanított.
Élj, ahogy anyád tanított.” (Leonardo da Vinci)

50 felett is fontos
a korszerű tudás

november második felében is fontos szenior tanulási programokkal jelentkezik a
szentendrei Aranykor központ.

A Szeniorok Szentendrei Akadémiája előadássorozat (amely immár tizenegyedik
féléve zajlik a Szentendrei Önkormányzat
dísztermében) november végén és december elején két ingyenes előadással is várja
az érdeklődőket.
Előbb 2017. november 22. szerdán, 15 órától dr. Jászberényi József tart előadást A
demencia (időskori elbutulás) felismerése
és kezelése a tanulás révén címmel, majd
2017. december 6-án, szerdán, 15 órától
Lévai István tart előadást Okoseszközök
az idősek szolgálatában címmel. Az előadásokra nemcsak a szentendreieket,
hanem minden város környéki, 50 év felettit is szeretettel várnak a szervezők!
2017. november 23-án, csütörtökön 18
órától folytatódik az Aranykor Központban
(Szentendre, Dunakorzó 18.) dr. Jászberényi József pszichiátriai sorozata. Ezúttal A
gyászfeldolgozás és annak tanulása címmel lesz előadás. (Belépődíj: 500 forint)
Tanulni sohasem késő!

ArANyKOr KÖZPONT
SZENTENDrE

Idén október hetedikén a nagycsaládosok
szentendrei egyesülete a v8 szabadidő központban ünnepelte a 25. születésnapját. kicsik és nagyok jól szórakoztak, volt úszás,
bowling és billiárd, thai boksz- és akrobatikus
rock and roll táncbemutató, bábelőadás és
persze egy hatalmas torta is. így tették emlékezetessé ezt a szép napot azok, akik szeretnek és tudnak is nagycsaládban élni.

elsők között

Idén már 30 esztendeje, hogy megalakult a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a NOE.
A rendszerváltás kezdetén csupán 15-20 család, főként vallásos értelmiségiek összefogásával indult el az akarat, hogy egymást
segítve, támogatva kis közösséget hozzanak
létre ők, akik több gyermeket szeretnének vállalni, nevelni. A kis csoport mára az ország
egyik legnagyobb civil közösségévé vált. Szép
lassan a helyi csoportok is összeverbuválódtak, egyre több és több, egymást támogató kis
közösség alakult. 1992 tavaszán, éppen 25
évvel ezelőtt pedig az elsők között a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete is a színre lépett. Azóta már több mint száz család tartozik
az egyesülethez, akik azt vallják, hogy a család az a keret, amely megtart, amely örömet
ad, amelyért élni érdemes.

egy rendkívüli nap

Egy házasságban is hosszú idő negyed évszázad, egy egyesület életében talán még hoszszabb. éppen ezért a szervezők szerették
volna, ha erre a szombati napra mindenki úgy
emlékezne, mely méltó az egyesülethez és
családjaikhoz. éppen ezért egy vidám, tartalmas, programokban gazdag napot terveztek,

ahol kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak, sokat nevettek, sőt még egy hatalmas tortát is elfogyasztottak együtt.

Rock and roll és bokszkesztyűk

A Pink Panthers akrobatikus rock and roll
Sport Egyesület tagjai pörgős zenéikkel, fantasztikus táncaikkal megalapozták a jó hangulatot, annak az arcára is mosolyt csaltak, aki
még egy kicsit álmos volt a délelőtt folyamán.
Nem csak a lányok nézték igézve a csillogó ruhákban mesésen táncoló párokat és formációkat. A ﬁúk sem maradtak gyakorlati élmény
nélkül, hiszen a délelőtt folyamán a Muay Thai
Egyesület thai boksz bemutatóját is végignézhették, sőt utána a kisebbek, de a nagyobbak
is felhúzhatták a bokszkesztyűket.

bábok és golyók

A kimerült „harcosok” a bowlingpályán és a
billiárdasztal mellett heverhették ki a „csata”
küzdelmeit. A legkisebbek pedig a Fuszulyka
Mesejátszókör csodálatos báb előadását élvezhették. Végül a hatalmas tortát is felvágták, melyen a kettes és az ötös szám formázta
a mágikus évfordulót.
Tartalmas programokkal, de még inkább egy
nagy családként együtt ünnepelte a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete a 25. születésnapját.
Isten éltesse őket még sokáig!
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KULTÚRA

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.
mŰvÉszek dedIkáLnAk
Kapcsolódó program
november 17. péntek 18.00
BALOGH LáSZLó Munkácsy-díjas festőművész a kiállításaihoz kapcsolódó régi
katalógusait dedikálja, egyúttal mesteréről, Barcsay Jenőről mesél Jenő-nap
alkalmából

BArCSAy-TErEM
æktIvátoRok
Helyi aktív építészet
Megtekinthető: november 26.

BArCSAy MÚZEUM
Dumtsa u. 10.
ezÜstkoR
Megtekinthető március 31-ig tekinthető,
keddtől vasárnapig 10.00–18.00

MANK GALérIA
Bogdányi u. 51.
3d – 2017
A Magyar Szobrász Társaság kiállítása
Megtekinthető december 3-ig, hétfőtől
péntekig 9.00-17.00, hétvégén 10.0017.00

ErDéSZ GALérIA
Bercsényi u. 4.
szentendRe LeLke, kInCseI
És vARázsLAtA
Kiállítás Nudelmann László gyűjtő
szentendrei alkotóktól vásárolt képeiből
Megtekinthető november 30-ig, hétfő
kivételével minden nap 10.00-18.00

PóTKULCS
Fő tér 11.
ConstRuCtIon
Hunyadi István kiállítása
Megtekinthető december 10-ig
ESTErHáZy-PALOTA
Győr
Király u. 17.

AnGyALI GeometRIA
Aknay János kiállítása
Megtekinthető november 19-ig, hétfő kivételével naponta 10.00–18.00

Nagyvárad
Vár- éS VárOSTÖrTéNETI MÚZEUM
november 18. szombat 17.00
7x7 – Szakács Imre kiállítása

eLőAdás

PEST MEGyEI KÖNyVTár
Pátriárka u. 7.
november 29. szerda 18.00
mŰvÉszettÖRtÉnet
szentendRÉRőL nÉzve
Vendég: Vincze Ottó és Nagy Barbara
Téma: a konceptualizmus
Beszélgetőtárs: Gaján éva

PETőFI KULTUráLIS éS
HAGyOMáNyőrZő EGyESÜLET
Stéger köz
november 17. péntek 18.00
mAJák, AztÉkok vAGy IdeGen
CIvILIzáCIÓ?
Mexikó múltja a jelenben is él –
Úti beszámoló Mexikóból
Dr. Kovács Zoltán utazó előadása
november 24. péntek 18.00
Az ÚJ ARAnykoR – A kÖvetkező
20 Évben mILyen GyÖkeResen ÚJ
vILáGRend Lesz
Varga Csaba szociológus-ﬁlozófus,
a Stratégiai Kutatóintézet vezetőjének
előadása
OFFLINE CENTEr
Ady E. út 6.
november 17. péntek 19.00
teRmőHeLyek – Az ÚJ vILáG
ÚJ-zÉLAndtÓL kALIfoRnIáIG

FrANGIPANI STUDIO
Bartók Béla u. 5/B.
november 15. szerda 18.00
mIRe Is vAn vALÓJábAn szÜksÉGe A mAI GyeReknek És A JÖvő
PoLGáRAInAk?
szÜksÉG vAn-e A neveLÉs
kuLtÚRáJánAk meGÚJításáRA?
HoGyAn?
Előadás, beszélgetés Ujlaky éva, extra
lesson fejlesztő pedagógussal és Waldorf-tanárral
Belépő: 1500-3000 Ft közötti hozzájárulás
november 27. hétfő 18.00
Én-feJLődÉs PáRkAPCsoLAtbAn,
CsALádbAn
Előadás és beszélgetés Silye Imrével, a
Keresztény Közösség lelkészével
Belépő: 1500-3000 Ft közötti hozzájárulás. Minden programra bejelentkezés
szükséges: studio@frangipani.hu, 30488-7332, www.frangipani.hu

Rajzﬁlmünnep a P'Art moziban
minden évben itt a Rajzﬁlmünnep a kedd stúdió szervezésében!

Most is lehetőségük volt a gyerekeknek
díjmentes vetítésen részt venni a P'Art Moziban, ahol megismerhették Mátyás, az
igazságos történetét, elutazhattak gondolatban a Messzi északra, együtt álmodozhattak Szásával egy északi sarki expedíció lehetőségéről, izgulhattak
az énekelj! című ﬁlm hőseiért, amely történet egy állatok által benépesített emberi világban játszódik. Az énekelj hősei közt ott volt a simulékony Egér, egy félénk tini elefánt, a túlhajszolt malac mama, az ifjú
gengszter gorilla és a punk-rock tarajos sün.
Az ő kalandjaik után került sor a picit rendhagyó kézműves foglalkozásra, ahol Kyru megismertette az alkotásra kész gyerekekkel az animáció fogalmát, és olyan ﬁgurák elkészítésére biztatta őket, amelyek
alapjait képezhetik egy animációs ﬁlm elkészítésének.
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konCeRt

Pótkulcs
Fő tér 11.
november 18. szombat 20.00
szAnAksz JAzz tRIÓ konCeRt
Eszter Béres (ének), Benedek Virág
(gitár), Sándor Petrovity (gitár)

református Gimnázium
áprily tér 5.
november 26. vasárnap 18.00
kAntátAest
Közreműködik: Musica Beata vegyeskar, a Szentendrei református Kórus, az
Új Szentendrei Kamarazenekar

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!)

november 13. hétfő
16:05 AUrOrA BOrEALIS-éSZAKI FéNy
(104’)(16) Mészáros Márta ﬁlmje
18:00 DJANGO (117’)(12)
20:00 rÖGTÖNZÖTT SZErELEM
(120’)(16) f: Kumail Nanjiani
november 14. kedd
18:30 LADy MACBETH (89’)(16) - CINEBOOK SOrOZAT DunaP’Art Filmklub
20:05 SUBUrBICON (105’)(16) f.: Matt
Damon és Julianne Moore
november 15. szerda
17:15 BArTóK (65’)(6) Sípos József
ﬁlmje
18:30 CSáBíTáS (93’)(16)
20:10 rODIN- AZ ALKOTó (119’)(12E)
november 16. csütörtök
16:30 BArTóK (65’)(6) Sípos József
ﬁlmje
17:45 MEGTOrLáS (148’)(18) f.: Guy
Pearce és Dakota Fanning
20:30 MADAME (91’)(12E)
november 17. péntek
17:05 EGy KUPAC KUFLI (71’)(kn)
18:20 VAKrANDIM AZ éLETTEL
(111’)(12) - német életrajzi ﬁlm
20:20 MADAME (91’)(12E)
f.: Toni Collette és Harvey Keitel
november 18. szombat
14:40 EGy KUPAC KUFLI (71’)(kn)
16:05 TESTrőL éS LéLEKrőL (116’)(16)
Enyedi Ildikó ﬁlmje
18:05 VIKTórIA KIráLyNő éS ABDUL
(106’)(12) f.: Judi Dench, Ali Fazal
20:05 rOSSZ ANyáK KAráCSONyA
(116’)(16E) f.: Milla Kunis, Kristen Bell,
Kathryn Hahn, Susan Sarandon

november 19. vasárnap
14:00 My LITTLE PONy- A FILM (99’) (6)
15:50 rODIN- AZ ALKOTó (119’)(12E) 18:00 MADAME (91’)(12E) f: Toni Collette és Harvey Keitel
19:45 rÖGTÖNZÖTT SZErELEM
(120’)(16) f.: Kumail Nanjiani
november 20. hétfő
16:00 DJANGO (117’)(12) f.: reda Kateb
és Palya Bea
18:15 VAKrANDIM AZ éLETTEL
(111’)(12) - német életrajzi ﬁlm
20:10 rOSSZ ANyáK KAráCSONyA
(116’)(16E)
november 21. kedd
18:30 JULIETA (99’)(16) LéLEKMOZI
SOrOZAT DunaP’Art Filmklub
20:15 MADAME (91’)(12E) f.: Toni Colette és Harvey Keitel
november 22. szerda
18:30 SUBUrBICON (105’)(16) f.: Matt
Damon és Julianne Moore
20:20 rOSSZ ANyáK KAráCSONyA
(116’)(16E)
november 23. csütörtök
15.20 COCO + OLAF KAráCSONyI KALANDJAI (109 perc+21 perc)(kn)
17:40 FérFIKOr (77’)(12) Politzer Péter
ﬁlmje
19:10 SZErDAI GyErEK (93’)(16) NyISD
KI A SZEMED! SOrOZAT DunaP’Art
Filmklub
november 24. péntek
16:00 rOFUSZ KINGA – HóFEHér
KAráCSONy kiállítás megnyitó
CINEMA NOrD november 24-29-ig
16:30 SZÖrNyEN BOLDOG CSALáD
(96’)(6)
18:15 SZErELMES SMS (107’)(12)
romantikus vígjáték
20:15 HéT NőVér (123’)(18) f.: Noomi
rapace, Glenn Close, Willem Dafoe
november 25. szombat
14:15 SZÖrNyEN BOLDOG CSALáD
(96’)(6)
16:00 BOrG/McENrOE (100’)(12) - A
ﬁlm előtt bevezető, utána beszélgetés
meghívott vendégekkel
18:10 TULIPáNLáZ (105’)(16) f.: Alicia
Vikander, Christoph Waltz, Dane DeHaan
20:05 HéT NőVér (123’)(18) f.: Noomi
rapace, Glenn Close, Willem Dafoe
november 26. vasárnap
14:00 SZÖrNyEN BOLDOG CSALáD
(96’)(6)
15:40 VAD éSZAK - MESE AZ EZEr Tó
OrSZáGáBóL (76’)(kn) (ﬁnn természetﬁlm)
17:00 VIKTórIA KIráLyNő éS ABDUL
(106’)(12) f.: Judi Dench, Ali Fazal
18:50 LADy MACBETH (89’)(16)
20:15 SWINGErKLUB (99’)(18)
november 27. hétfő
16:30 SZErELMES SMS (107’)(12)
18:25 réG NEM SZErELEM (100’)(16)
20:10 HéT NőVér (123’)(18) f.: Noomi
rapace, Glenn Close, Willem Dafoe
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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.

KULTÚRA
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taroltak a Pink
Panthers táncosai
2017 | november 13.

október végén rendezték meg az őszi versenyszezon első utánpótlás
bajnoksági fordulóját és a magyar táncsport szövetség keretein belül
szervezett második budapest területi ranglista versenyt. A dunakanyart és szentendre városát a Pink Panthers Akrobatikus Rock And
Roll táncsport egyesület képviselte a táncviadalokon.

SPORT
épphogy lecsúszott a döntőről. A kiegyensúlyozottan versenyző Ekler
Kristóf–Veres Aliz páros ezen a területi versenyen újra döntőbe táncolta magát, és a nagyon szép, 5. helyen végeztek.

November 5-én a Szentendrei Pink Panthers Egyesület rendezi a
soron következő Budapest területi viadalt a Pestimrei Sportkastélyban, ahol még nagyobb számban képviselik táncosaik a várost és a
Dunakanyart az akrobatikus rock and roll versenyen.

A táncosok edzői: Móra Eszter és Falaki Szabolcs.

v-8 kupa Úszóverseny
szentendrén

A VIII. V-8 Kupa integrált úszóversenyt rendezik meg 2017. november
18-19-én, szombat-vasárnap a V-8 Uszoda és Szabadidőközpontban. A verseny a létesítmény fedett, 33 m-es, 8 pályás, feszített víztükrű medencéjében és a tanmedencében kerül megrendezésre.
részletes versenykiírás letölthető:
https://szentendre.hu/v-8-kupa-uszoverseny-szentendren/

A délelőtti versenyfolyamban három formációt nevezett az egyesület,
akik gyönyörű eredménnyel végeztek. A Junior ‘A’ kisformáció kategóriában az Ametistic fantázianévvel táncoló csapat 1.helyet ért el (Deák
Dóra, Sergyán Csenge, Kasza Katica, Kovács rozi, Könye Kamilla).

A Serdülő kisformációs kategóriákat abszolút uralták a Pink Panthersesek. Az ‘A’ csapatok között a Storm (Batka réka, Veres Aliz, Ubránkovics Zulejka, Börzsei Natasa, Pásztor Bianka) 1.helyet ért el, a ‘B’
csapatok között az új koreográﬁájukat bemutató Wonder Black (Szabó
Lili, Kőmíves renáta, Bődi Hanna, Vitályos Dorka, Kerekes Dóra) szintén
az 1. helyet hozta el.

A párosok versenyében is fantasztikus sikerek születtek. A Children ‘A’
versenyzők közül Konecsni Máté és Lakatos regina páros a 2. helyet
szerezték meg.

A Serdülők között a ‘B’ ligában induló Antalffy Botond–Börzsei Natasa
a 2. helyet, a ‘A’ párosok között Homán Gergely–Bihari Flóra 1. helyet,
Horváth András-Batka réka 2. helyet és Majer Gergő-Ubránkovics Zulejka 3. helyet értek el, ezzel elfoglalva az egész dobogót.

Délután kezdődtek a Szakági tánckörök, ahol 3 párossal képviseltette
magát a Pink Panthers. A Childrenek között 8. helyezést hozott haza az
újonc Konecsni Máté–Lakatos regina. A Serdülő kategóriában a
Homán Gergely–Bihari Flóra (újonc) szintén 8. helyezést ért el, és ezzel
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AdásvÉteL

Elajándékoznám nagyra nőtt, különleges szobanövényemet (afrikai
tejcserje). Tel. (26) 312-045.

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. 06-20776-2873.

áLLást kínáL

Konyhalány állás! Tapasztalattal
rendelkező konyhai kisegítőt, kézilányt keresünk azonnali belépéssel. Teljes, bejelentett, hosszú távú
munkalehetőség. Tel. 06-20-3981888.

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

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

Dolgozzon otthonról! reklámtárgyak összeállítása. egyebek. Tel.
06-90-60-3607 (audiopress.iwk.hu
635 Ft/min, 06-1-222-8397).

kIAdÓ LAkás

Szoba kiadó jó helyen, komoly,
megbízható, intelligens, nappali

mosoLy JÓGA
KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,
Szentendre, Duna-korzó
a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért
tel: +36-20-9727373
www.krisztinews.com/joga
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műszakban dolgozó hölgy részére.
Tel. 06-30-557-5346.

Különálló, 3 szobás lakrészben 1
szoba kiadó dolgozó férﬁnek. Tel.
(26) 310-675.

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-3401392.

Szentendrén, kertes házban külön
bejáratú szoba kiadó munkaviszonyban lévő, egyedülálló férﬁ részére. Tel. 06-20-242-0927.

LAkás, InGAtLAn

Szentendre óvárosban eladó teljesen felújított, szigetelt ház, 3 szoba
+ félszoba, amerikai stílusú konyha
és fürdőszoba. Irányár: 42,6 M Ft.
Tel. 06-20-517-6977.

Szentendrén, a Kondor Béla utcában teremgarázs-beálló eladó. Tel.
(26) 313-121.

A Skanzen mellett csodálatos kilátással eladó 297 nm-es családi
ház, beépítésre előkészített, 100
nm-es tetőtérrel. A telek mérete:
1768 nm. Tel. 06-30-942-4105.

Kisoroszi központjában eladó régi
parasztház felújítva (440 nm-ből
220 nm lakófelület). Irányár: 15
millió Ft. Tel. 06-30-911-5429.

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

eGÉszsÉG

érszűkület, pedikűr-manikűr,
körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.

oktAtás

rajztanítást, felvételire-érettségire
felkészítést vállal nagy tapasztalatNegyedikes vagy?
Azon gondolkodsz, hogy hol lenne
érdemes továbbtanulni?
Az jutott eszedbe, hogy jó lenne
már ötödikben
gimnazistának lenni?

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

tal szentendrei képzőművész a belvárosban. Tel. 06-30-617-6750.

Angol nyelvből általános iskolások
korrepetálását, tanítását vállalom.
Tel. 06-30-571-4995.

táRskeReső

184 cm magas férﬁ hölgyet keres
43 éves korig. Tel. 06-20-6245440.

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

szoLGáLtAtás

érszűkület, pedikűr-manikűr,
körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.

Idősgondozást vállal gyakorlattal
rendelkező, megbízható hölgy. Tel.
06-20-317-2861.
Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. Tel. 06-20-5143323.

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.
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

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. 06-30-200-6401.

konyhai mosogatót/
kisegítőt keres állandó
munkára a bükkös Hotel
az alábbi munkák elvégzésére:

• fehér gépi és fekete kézi
mosogatás;
• a konyha és a csatolt
helyiségek takarítása,
tisztán tartása;
• ételek előkészítésében
igény szerinti előkészítés;
• reggeli/vacsoránál a büféasztal igény szerinti töltése, asztalok leszedése
és terítése.

Alapvető elvárás a mindenkori kulturált, ápolt
megjelenés, káros szenvedélyektől mentes józan
életmód.
Jelentkezéseket csak
fényképes önéletrajzzal
kizárólag e-mailben
fogadunk az
info@bukkoshotel.hu
címen.
Egyéb információ csak
személyesen, amennyiben az önéletrajz alapján
a felvételi megbeszélésre
sor kerül.

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Kedd: 17:00–19:00
2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178
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szentendrei művészet olasz testvérvárosunkban
KULTÚRA
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olasz testvérvárosunkban, a festői Gubbióban nyílt tárlat tizenhét szentendrei képzőművész alkotásaiból. A 2017. október 26. és november
1-je között rendezett kapu – La Porta című kiállításon Aknay János, Andrelli Pap J.György, baksai József, barakonyi zsombor, bereznai Péter,
bihon Győző, efzámbó István, Gulyás Andrea, Jávor Piroska, kabó sz.varga ágnes, kemény zoltán, krizbai Gergely krizbo, Lehoczky krisztina,
makó Judit, nagy barbara, szabó tamás, tzortzoglou Georgiosz, verebélyi dia mutatkozott be műveivel.

Szentendre önkormányzata és a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány
együttműködésében, az MMA támogatásával megvalósuló kiállítás
nagy sikert aratott. A város főterén, az egykori középkori kolostorból kialakított több száz négyzetméteres rendezvényközpont boltíves kiállítótereiben, a Centro Servizi Santo Spiritoban a szentendrei festő- és
szobrászművészek 53 alkotását láthatták az érdeklődők. A kiállítást
Szikra renáta művészettörténész-kurátor rendezte be. A tárlat sikerét
mutatja, hogy több mint 4000 látogatót fogadott egy hét alatt.
A kiállítás-megnyitóra Szentendréről Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, Kóbor Edit, a város protokollvezetője és Kozma Krisztina kulturális és köznevelési referens, valamint a Lakástárlat Alapítvány
Kuratóriumának tagjai érkeztek az olasz kisvárosba. Az ünnepélyes
megnyitón a római Magyar Nagykövetség is képviseltette magát, köszöntőt mondott Gyürk Dorottya és Musza Györgyi, a Lakástárlat Alapítvány elnöke. Gubbio polgármestere és a város vezetői is méltatták a
kiállítást.
Szikra renáta művészettörténész, a kiállítás kurátora az alábbi gondolatokkal nyitotta meg a kiállítást: „A kiállítás a kapu sokrétű szimbolikájára épül. Magyarországon Gubbio nevét elsősorban a két világháború
közti időszak kiváló írója és irodalomtörténésze, a munkaszolgálatban
tragikusan ﬁatalon meghalt Szerb Antal regénye tette ismertté. Az
olaszra is lefordított Utas és holdvilág (Il viaggiatore e il chiaro di luna)
nagyon plasztikusan írja le Gubbio középkori hangulatát. A regény főszereplője ifjúkori emlékeinek ered a nyomába és régi barátját Szent Ubaldo
kolostorának szerzetesei között találja meg. A regényben nagy szerepet
kap az a gubbiói építészeti jellegzetesség, hogy a régi házaknak két kapuja is van, egy az élők és egy a holtak számára, ahogy azt mi magunk is
felfedeztük a tegnap esti sétánk során. Szentendre barokk városkája is
tele van szebbnél-szebb régi kapukkal, íves bejárókkal, amik a szentendrei festészeti hagyománynak mindig is szerves részét képezték. A mi jellegzetes kapuink, boltíveink, sikátoraink sok itt kiállított munkán
megjelennek, jól felismerhető és beazonosítható, vagy stilizált formában,
játékos vagy szigorú struktúrába foglalva, illetve szürreális, álomszerű
képeken. Mert a kapu építészeti funkcióján túl sok minden mást is jelenthet. Átjárót két világ között: fény és sötét, fent és lent, kint és bent között.
Ha kíváncsiak, fogékonyak és nyitottak vagyunk új élményekre, új kapcsolatokra, akkor kaput és ablakot nyitunk a világra, és magunk is tárt
kapukkal várjuk a hozzánk érkezőket. Így a kapu reményeink szerint
Szentendre és Gubbio kapcsolatának és közös jövőjének is szimbóluma.”
Az eseményen angol testvérvárosunk, Huntingdon-Godmanchester rotary Clubjának szintén Gubbióban tartózkodó csoportja is jelen volt,
Malcolm Lyons vezetésével. A megnyitón levetítették a szentendrei művészek beköszöntő kisﬁlmjét is, amely nagy sikert aratott.

A megnyitóval párhuzamosan gubbiói művészek kiállítása is nyílt a helyszínen, a közeljövő tervei között szerepel, hogy Szentendre is vendégül
látja a régió művészeit.
A tárlathoz a Lakástárlat Alapítvány igényes, merített papír mappát készített, benne a bemutatkozó szentendrei művészek katalóguslapjaival,
angol és olasz nyelven. Gubbio turisztikai vezetője, Ubaldo Casoli a kiállítás teljes anyagát dokumentálta, a későbbiekben külön katalógust
szándékozik összeállítani a nagy sikerű kiállítás anyagából.
Az ünnepi kiállítás-megnyitóra szentendrei, helyi termékek kóstolójával
készültek a szervezők. A kínálatban magyar kuriózumok szerepeltek:
birsalmasajt, töpörtyű, kolbász és az édeni édességbolt kézműves szaloncukorkái, illetve Kecze Zoltán és Balogh Zsuzsa szentendrei borászok borai.
A megnyitó után a magyar és angol testvérvárosi küldöttségek pazar,
házi készítésű ételekből összeállított díszvacsorán vehettek részt a gubbiói Testvérvárosi Egyesület elnöke, Matilde Logato meghívására.
Másnap a kiállításról az olasz televíziónak interjút adott Varga Csaba,
a Lakástárlat Alapítvány munkatársa olasz nyelven – amit nagyra értékeltek a helyiek. A magyar résztvevők tartózkodásuk alatt meglátogatták a régió híres nemzetközi művésztelepét is, az 1940 óta működő
Civitella ranieri Centert.
A magas színvonalú szentendrei művek nagy sikert arattak olaszországi
testvérvárosunkban a Kapu című kiállításon. E kinyíló kapu nyomán a
Lakástárlat Alapítvány célja, hogy testvérvárosainkban és minél több
országban megismerhessék a szentendrei kortárs művészetet.
SZ. N.

