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A jövő évre tervezett 
Kucsera Emlékév kapcsán
Gyürk Dorottyával, Szent-
endre kulturális alpolgár-
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ÉS VIdÉKe

álláspályázat
Szentendre Város egészségügyi Intézmé-
nyei pályázatot hirdet 

traumatológus szakorvos

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (Kano-
nok utca 1.) traumatológus szakorvost keres heti 6
vagy 12 órában. A munkakörbe tartozó lényeges fel-
adatok:  az intézmény sebészet-traumatológia szak-
rendelésén szakorvosi tevékenység ellátása.
Feltételek:traumatológus szakvizsga
Benyújtandó iratok:motivációs levél, szakmai önélet-
rajz, végzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentu-
mok másolata, MOK tagság igazolása, működési
engedély.
Nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályázat
során kezelhetjük, valamint, hogy a pályázó a pályá-
zati dokumentációt az elbírálás után visszakéri, vagy
kéri a megsemmisítést, vagy hozzájárul, hogy az elbí-
rálást követően maximum 6 hónapig Intézményünk
megőrzi.

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától
tölthető be.További információ:dr. Pázmány Annamá-
ria intézményvezető, (26) 501-440, szei@szeiren-
delo.hu

taNfolyamoK, KlUboK, SzaKKÖrÖK, mŰVÉSzetI CSoPortoK 
a Szentendrei Kulturális Központban! 2018-2019

A foglalkozások a Dunaparti Művelődési Házban, illetve külső helyszíneken zajlanak. (DMH,
Szentendre, Duna korzó 18. Telefon: 26/312-657, 26/301-088)
Információ a Kulturális Központ prospektusában, illetve online: http://szentendre.hu/tanfolya-
mok-szakkorok-a-kulturalis-kozpontban/
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a város önkormányzata uniós támogatással összekötő kerékpáros-
útvonalat valósít meg több ütemben a városi intézményrendszer és a
HÉV-végállomás között. a beruházáshoz kapcsolódva kerékpártáma-
szok, pihenők, b+r parkoló kiépítése is megvalósul. a „fenntartható
közlekedésfejlesztés Pest megyében” VeKoP 5.3.2-15 pályázat ke-
retében történő projekt támogatására elnyert összeg: bruttó
244.894.100 ft, önkormányzati forrás: 29.972.000 ft.

A közlekedésfejlesztési projekt célja, hogy a már kialakított kerékpáros
nyomvonalakhoz kapcsolódva a városi intézményrendszer, a lakóte-
rületek, valamint a kereskedelmi-szolgáltató létesítmények összekap-
csolódjanak a Budapest-Szentendre HÉV-vonallal. 

Szentendrén a kerékpárforgalmi infrastruktúra fejlesztése 1986-ban
kezdődött a Budapest-Szentendre kerékpárút megépítésével. Ezt kö-
vette a Duna-parton megépült önálló kétirányú kerékpárút, ami egyút-
tal az Eurovelo6 kerékpárforgalmi nyomvonal része. Szentendrén ezen
kívül a Bükkös-patak mentén vannak üzemelő, önálló kétirányú kerék-
párút-szakaszok.
A projekt során kialakítandó nyomvonal – azon kívül, hogy intézmé-
nyek közelében halad el – fölfűzi a Bükkös-patak mindkét partján el-
helyezkedő lakóterületeket, illetve Izbég városrészben egy későbbi
ütemben kerékpárforgalmi nyomvonal alakítható ki a Skanzen felé is. 
A beruházás I. ütemében a Bükkös-patak parti nyomvonalhoz kapcso-
lódva a Püspökmajor-lakótelep szélén elhaladva, a meglévő utcák fel-
használásával vezet a nyomvonal a HÉV-végállomás felé. 
Elsőként a Duna-parti nyomvonalat és a Bükkös-part közötti szakaszt
köti össze a fejlesztés. A Kossuth Lajos utcai keresztezésnél csatla-
kozó rámpát alakítanak ki, majd a nyomvonal további szakaszán, a
nagykockakő burkolatú Bükkös-parton a burkolat kerékpáros közleke-
désre alkalmas átrakása következik. A 11-es út alatti átvezetés átépí-

tése is szükséges, hogy a nyomvonal
csatlakozzon a patakparti kerékpárúthoz.
A Bükkös-part Dunakanyar körút és János utcai
szakaszán forgalomtechnikai beavatkozások lesznek, a János és Sze-
gély utca között a murvaburkolatú Bükkös-part szilárd burkolatot kap.
A Szegedi utcai gázlónál rámpát építenek ki, a Jobbágy és Pilis utca
között önálló kerékpárút és új, kerékpáros-gyalogos híd épül. Ugyanitt
napelemes világítás telepítése is szerepel a tervek között.
A Bükkös-part – Kálvária út – Pomázi utca szakasza a nyomvonal fon-
tos eleme. A Bükkös-partról a Boromissza – álmos utca nyomvonalon
éri el a Kálvária út intézményeit: iskolákat, a V8 Uszodát, kereskedelmi
létesítményeket. A Kálvária út jelentős forgalma miatt itt külön gyalo-
gos- és kerékpárutat alakítanak ki. A szakaszhoz tartozó, jelenleg mur-
vás Pipacs utca is szilárd burkolat kap.
A Pomázi utca – Szabadkai utca közötti szakaszon a Vasúti villasoron
és a Kőzúzó utcában kerékpáros nyom útburkolati felfestés szük-
séges.
A Szabadkai utca – HÉV-állomás közötti nyomvonal-szakaszon új gya-
logos- és kerékpárút épül ki, az út a HÉV-remiz mellett üzemelő szer-
vizútig halad majd. A szervizútról a legszélső (tartalék) HÉV-vágány
keresztezésével éri el a nyomvonal a HÉV-peront, amelyen kerékpárút
vezet majd a HÉV-végállomás gyalogos peronjáig, illetve a Volánbusz
állomásaihoz. A területen B+r parkolók telepítését is tervezik a kom-
binált utazási formák elősegítésére. 
A közösségi közlekedési eszközök és a kerékpáros utak összekapcso-
lása a Szentendréről a fővárosba ingázó dolgozók, tanulók, illetve a
kerékpáros turisták közlekedését lényegesen megkönnyíti majd. Je-
lenleg a kiviteli tervek készülnek, illetve az önkormányzat szakemberei
helyszíni bejárásokon tekintik át a tervezett beavatkozásokat a terve-
zőkkel. Eddig a Bükkös-patak menti szakasz bejárása történt meg. 
A beruházás a tervek szerint jövő év első felében elkezdődik. 

Közlekedésfejlesztés: 
városi összekötő kerékpárút 
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Új jegyvásárlási
szabályok 
a HÉV-vonalakon
szeptembertől
2018. szeptember 1-jétől új jegyvásárlási
szabályok léptek életbe a HÉV-vonalakon: a
budapest közigazgatási határán kívüli meg-
állókban csak előre megváltott kiegészítő
jeggyel vagy bérlettel lehet felszállni a sze-
relvényekre. 

Aki ezt elmulasztja, a vonaton csak pótdíj fi-
zetése mellett vásárolhat kiegészítő jegyet.
Olyan, közigazgatási határonkívül eső megál-
lónál felszállva, ahol nincs pénztár vagy jegy-
és bérletkiadó automata, továbbra is pótdíja-
zás nélkül lehet megvenni a jegyet a HÉV-en.
Az utazási szabály megváltozására a MáV és
a BKK minden rendelkezésére álló módon és
kommunikációs felületen – sajtóközlemény-
ben, a társaságok honlapján, a közösségi mé-
diában, élőszavas helyszíni, illetve a
járműveken elhangzó hangos utastájékozta-
tással, szórólapokon, plakátokon – felhívja a
figyelmet. Az új szabály szeptember 1-jei ha-
tályba lépésétől a hónap végéig tartó türelmi
időszakot alkalmaznak; ezen időszak alatt az
ellenőrök még nem szabnak ki pótdíjat, de fel-

hívják a figyelmet az elővételi jegyvásárlás kö-
telezettségére.
A főváros közigazgatási határán belüli felszál-
lás esetén nincs változás: a budapesti megál-
lóktól a közigazgatási határon kívüli megállókig
történő utazás esetén továbbra is pótdíj nélkül
lehet megváltani a kiegészítő jegyet, amennyi-
ben az utas rendelkezik Budapesten belül érvé-
nyes jeggyel vagy bérlettel. A közigazgatási
határon kívüli megállókból Budapestre utazva
azonban – az új szabály szerint – csak előre
megváltott jeggyel vagy bérlettel lehet felszállni
a HÉV-re, amennyiben a felszállás helyén pénz-
tár vagy automata üzemel.
A BKK értékesítési pontjain – melyek számos
HÉV-állomáson is megtalálhatók – előre meg
lehet vásárolni a járatokra szükséges jegyeket,

bérleteket. Érdemes tudni, hogy a kiegészítő
jegyet, bérletet nem csak a felszállás napján
és helyén lehet megvenni: a fővárosban ösz-
szesen 367 jegyautomata biztosítja éjjel-nap-
pal a jegy- és bérletvásárlási lehetőséget,
továbbá nyitvatartási idejében az összes BKK
ügyfélközpont is az utasok rendelkezésére áll. 
Szentendrén a HÉV-végállomáson a jegyauto-
matánál lehet jegyeket és bérleteket vásárolni.
A pénztárakról, automatákról, ügyfélközpon-
tokról térképes felületen tájékozódhat az 
utazóközönség a  www.bkk.hu/pontkereso 
oldalon.
A változással kapcsolatos részletes informá-
ciók a MáV-HÉV (http://www.mavhev.hu/hu/
szervezet/uzletszabalyzat) honlapján olvas-
hatók.

téli rezsicsökkentés fával
fűtők számára

a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz-
vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egy-
szeri, természetbeni támogatásban részesülhetnek. a támogatás
2018. október 15-éig igényelhető az önkormányzatnál, elektroniku-
san vagy írásban, a honlapról letölthető vagy a hivatalban és az
ügyfélszolgálaton átvehető igénybejelentővel.

Tisztelt Polgárok!

A téli rezsicsökkentést célzó 1364/2018. (VII.27.) Kormányhatározat
értelmében a kiépített gázhálózattal rendelkező településeken, a téli
rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri, ter-
mészetbeni támogatásban részesülhetnek.
A természetbeni támogatás 2018. október 15. napjáig igényelhető a
honlapunkról (www.szentendre.hu) letölthető vagy a Városi Ügyfélszol-

gálaton (2000 Szentendre, Duna korzó 25.) illetve a Szentendrei Közös
önkormányzati Hivatalban (2000 Szentendre, Városház tér 3.) átve-
hető igénybejelentő lap kitöltésével és Hivatalunk részére történő be-
nyújtásával. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentő lapot háztartásonként egy személy nyújthatja be,
akinek az adott háztartás a bejelentett lakóhelye vagy a bejelentett tar-
tózkodási helye.
A kitöltött és aláírt igénybejelentő lapot az alábbi módon nyújthatják
be:
– személyesen a Városi Ügyfélszolgálaton (Szentendre, Duna korzó

25.) vagy a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal központi ikta-
tójában (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

– postai úton a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatalnak címezve
a 2000 Szentendre, Városház tér 3. címre

– minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumként a
jegyzo@szentendre.hu e-mail címre- ügyfélkapuval rendelkező
ügyfelek elektronikus úton a Szentendrei Közös önkormányzati Hi-
vatal hivatali kapujára (KrID: 701008954)

A nyilatkozatban egyebek mellett rögzíteni kell a fűtőanyag fajtáját (pl:
tűzifa, szén, fűtőolaj stb.), amely a későbbiekben nem módosítható.Ki-
zárólag az a háztartás kaphat támogatást, amelyik korábban még nem
részesült téli rezsicsökkentést célzó intézkedésben, mely tényről az
igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában tesz nyilatkozatot az igény-
bejelentés aláírásával.
Az igény tényleges jogosultságát a Hivatalunk által végzett előszűrést
követően az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is ellenőriz-
heti, a jogosulatlan igénybevétel szabálysértési vagy büntetőeljárás
megindítását vonhatja maga után.
A beérkezett igények feldolgozását valamint a szükséges pénzügyi for-
rások biztosítását követően a természetbeni támogatás kiosztására
várhatóan az év végén kerül sor.

Dr. GErENDáS GáBOr
JEGyZő

Letölthető igénybejelentő lap:
http://szentendre.hu/teli-rezsicsokkentes-faval-futok-szamara/
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lakópark helyett irodaház és szálloda
Új munkahelyeket, növekvő adóbevételeket jelent majd a városnak két tervezett ingatlanberuházás Szentendrén. a volt Casino és a Waterfront
területén is lakóparkokat terveztek a tulajdonosok, de a város megakadályozta ezeket a törekvéseket, hogy helyettük a helyi lakosság érdekét
szolgáló fejlesztéseknek biztosítson zöld utat.

Két kiemelt, magántulajdonban lévő Duna-
parti területen is terveztek lakóparkfejlesztést
Szentendrén az ingatlanok tulajdonosai. A ter-
vezett beruházások mentén  új építési sza-
bályzat készül, mely a fejlesztéseknek új
irányt határoz meg.

A volt Casino és a Waterfront területe egy-
aránt régóta magántulajdonban van. Az ingat-
lanok tulajdonosai 2017-ben nagyszabású
lakóparkfejlesztést terveztek, amely az akkor
érvényben lévő SZÉSZ szabályozás (Szent-
endre Építési Szabályzata) szerint elviekben
lehetséges lett volna. A város szempontjából
mindkét – egymástól egyébként független –
beruházás rendkívül hátrányos lett volna, egy-
részt az amúgy is zsúfolt belvárost tovább ter-
helő lakosságnövekedés miatt, másrészt a

beruházások nyomán a római-parti lakó-
fejlesztéshez hasonló ártéri probléma alakult
volna ki Szentendrén is.

A városvezetés, érzékelve a problémát, saját
hatáskörben rendelt el változtatási tilalmat a
területekre, és indította el a vonatkozó építési
szabályzat módosítását. A hathatós intézke-
désnek köszönhetően mindkét ingatlan 
beruházási programja változott. A Casino ese-
tében nem csak a program, hanem az ingatlan
maga is gazdát cserélt, sőt lehetőség mutat-
kozik a terület egy részének a Postás strand-
hoz csatolására is. A terület további, árvíztől
mentesülő részein 21. századi, zöld irodaház
épülhet. A Waterfront területén a korábbi ter-
vekkel ellentétben magas minőségű hotel fej-
lesztése valósulhat meg.

Mindkét beruházás a város elemi érdekeit
szolgálja, úgy a lakosságszám túlzott emelke-
désének korlátozása, mint a bevételek növe-
lése tekintetében. A tervezett fejlesztések
ugyanis nem csak a turizmus fejlődését, a
szálláslehetőségek színvonalának és mennyi-
ségének emelkedését eredményezhetik,
hanem munkahelyteremtést, a magas hozzá-
adott értékű gazdasági tevékenység letelepe-
dését, és az iparűzési, valamint idegen-
forgalmi adóbevételek növekedését is jelentik.
Mindkét beruházás az önkormányzat vállalko-
zásbarát törekvéseit igazolja, ugyanakkor a
megépülő jövőbeni létesítmények harmoniku-
san illeszthetők a környezetbe, várhatóan nem
csak hasznosak, de látványban is esztétiku-
sak lesznek.

A Casino épületének helyére eredetileg lakópark épült volna, helyette irodaház beruhá-
zást terveznek.

A Hotel Waterfront helyére is nagyszabású lakópark-fejlesztést terveztek. Itt marad és
megújul a szálloda.

Újabb forgalomtechnikai
változások
az önkormányzat döntése alapján az alábbi forgalomtechnikai 
fejlesztéseket vezetik be városunkban.

• A Napfény és remény utca csatlakozásának közlekedési tükröt 
helyeznek ki;

• a Papszigeti úton az első fekvőrendőrnél pollert helyeznek ki a 
sebességcsillapító küszöb kikerülésének megszüntetése érdekében;

• a Kovács László és Vásárhelyi utca sarokra az Elsőbbségadás 
kötelező jelzőtáblát kicserélik STOP jelzőtáblára;

• a Szegedi utcában szintén lecserélik az Elsőbbségadás kötelező 
táblát Stop jelzőtáblára, illetve a táblát közelebb helyezik el a csomó-
ponthoz;

• a Céh és Vörösmarty utca csomópontba Zsákutca táblát helyez-
nek ki;

• a Bükkös-parton Megállni tilos jelzőtáblát helyeznek el a meglévő
Zsákutca tábla oszlopára;

• a rendőrséggel szemben lévő névtelen utcában STOP feliratot, illetve
megállás helyét jelző vonalat festenek fel;

• a Szamóca és Cseresznyés úti sarokra STOP jelzőtáblát helyeznek ki.

rózsakerti utcafórum
a nyári szünet után a rózsakert-lakótelepen folytatódott az utca-
fórumok sorozata augusztus 29-én. a fórumon ezúttal is Ver-
seghi-Nagy miklós polgármesterhez intézhették a lakók a
kérdéseiket, illetve a városvezetés képviseletében jelen volt még
Kun Csaba, a körzet képviselője és dr. török balázs városfejlesz-
tésért felelős alpolgármester.

A fórumot a Casino helyére tervezett irodaház témája uralta, csak
néhány kifejezetten lakótelepi probléma merült fel, mint például a
Postás strand melletti játszótér helyzete, ahol késő éjjel is randa-
líroznak, és hiába hívják a rendőrséget, az csak ideiglenes megol-
dást jelent. 
Többen is kérték a Bolgár utca végén lévő parkoló megszüntetését,
mert szűkítik az utat, illetve fekvőrendőr telepítését. Kun Csaba
egyetértett a felvetéssel, és megígérte, hogy felülvizsgálják, illetve
módosítják a forgalmi rendet, és ha igény van rá, lecsavarozható
bukkanót is kitesznek. 

A következő lakossági fórumok időpontjai lapunk 6. oldalán.
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Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

PárBeSzéd A VároSréSzekérT
konzultációsorozat következő eseményeire:

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

Szentendre jövője
közös ügyünk,

csatlakozzon Ön is!

szeptember 10. hétfő 17:00: Belváros II., Apor-híd
szeptember 17. hétfő 17:00: Alsó-Pismány, Pismány ABC parkoló
szeptember 24. hétfő 17:00: Szarvashegy, Forrás utcai buszforduló
szeptember 26. szerda 17:00:  Boldogtanya,  Ilona pihenő – Boldogtanya és Kis-Boldogtanya
október 8. hétfő 17:00: Pismány, Barackos alsó buszforduló
október 10. szerda 17:00: Petyina-Tyúkosdűlő környéke, Barackvirág u.
október 15. hétfő 17:00: Pismány-csúcs környéke, Czóbel park – Északi-Belváros,  

Pismány-csúcs és a Pap-sziget környéke

Őszi utcafórumok
2018-ban áprilistól októberig húsz alkalomból álló konzultációsorozattal folytatódnak az utcafórumok. a 2015-ben elkezdett Párbeszéd Szent-
endréért sorozat tavaly a Párbeszéd a városrészekért  konzultációsorozattal folytatódott. Célja, hogy a város vezetői feltérképezzék a város-
részek sajátos igényeit annak érdekében, hogy a lehetséges fejlesztésekből a területenként legfontosabbnak tartott beruházások valósuljanak
meg. 

Idén a húsz alkalomból álló fórumsorozat 2018. április 23-án kezdődött, és a nyári szünet után, augusztus végétől október 15-ig tart. A városré-
szekben megszervezett fórumokon Verseghi-Nagy Miklós polgármester, valamint a körzet önkormányzati képviselője és más városvezetők a
lakókkal személyesen, kötetlen formában beszélgetnek arról, hogy milyen fejlesztési igényeik vannak, milyen problémákkal küzdenek területükön. 
Szeretettel várja a lakókat a polgármester és a körzet önkormányzati képviselője a 17-től 19 óráig tartó találkozókra, melyekbe a később érkezők
is zavartalanul bekapcsolódhatnak.
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zöldfelület megújítása 
a „fehérház” előtt
A belvárosi zöldfelületek fejlesztésének, megújításának kiemelt sze-
repe van városképi szempontból, ezért volt fontos az is, hogy a Városi
Ügyfélszolgálatnak és a P’Art Mozinak is otthont adó épület előtti zöld-
felület méltó legyen a belváros központjához. A felület megújításának
koncepciója az volt, hogy rendezett, kezelhető növényágy kerüljön ki-
alakításra, a városi főkertész ennek megfelelően választotta ki a nö-
vényeket. A kivitelezés augusztus 30-án kezdődött a terület
tisztításával és rendezésével. Az előkészítés után az alábbi cserjéket
és az évelő növényeket telepítik az ágyásokba: babérmeggy, talajta-
karó rózsa, hortenzia, tollborzfű, zsálya, varjúháj. A területen lévő fák
megmaradnak, és zöldfelület nagysága sem változik.A kivitelező a Ke-
rekerdő Kertépítő Kft. 
A projekt költsége 1,09 millió Ft, melyet a város saját forrásból, az éves
költségvetési keretből finanszíroz. A befejezés várható időpontja szep-
tember 15. A munkálatok ideje alatt az autósok és gyalogosok zavar-
talanul közlekedhetnek.

burkolatcsere az offline 
Centernél
Augusztus 28-án kezdték meg bontási munkálatokkal a belváros egyik
fontos közösségi épülete, az Offline center körüli burkolat cseréjét,
mely töredezettsége miatt már balesetveszélyessé vált. A kivitelezés
során új betonalapot is készítenek és szegélyt alakítanak ki. A kivite-
lezés – mely nem jár forgalomkorlátozással – az időjárás függvényé-
ben körülbelül egy hetet vesz igénybe. Kivitelező a Városi Szolgáltató
NZrt. 
A projekt 4,01 millió Ft-ba kerül, melyet a város saját forrásból, az éves
költségvetési keretből finanszíroz.

Vízvezetékcsere a lehel 
utcában

A Lehel utcában 1970-ben épült vízvezeték üzemel, ami az elmúlt évek-
ben több alkalommal is meghibásodott. A legutóbbi javítás során két
helyen kellett javítani a gerincet, mert menetközben újra tört. A vízve-
zeték tehát teljesen elöregedett, állapota nagyon rossz, gyenge, a kö-
tőidomok feltételekor mállik és törik. A gyakori meghibásodások miatt
egyre gyakrabban fordul elő szolgáltatás-kiesés, és a hibaelhárítás is
jelentős költséget okoz a szolgáltatónak. Az üzembiztonság, a meg-
bízható vízellátás biztosítása érdekében döntött a DMrV Zrt. az érin-
tett vezetékszakasz mielőbbi rekonstrukciójának megkezdéséről. 
A munkaterületet augusztus 16-án adták át a kivitelezőnek, a tényleges
kivitelezés akkor kezdődik, amikor a kivitelező megszerzi az önkor-
mányzattól a burkolatbontáshoz és az ideiglenes forgalmi rendhez a
közútkezelői hozzájárulást. A kivitelezéshez szükséges engedélyek,
hozzájárulások beszerzését és a kivitelezési munkálatokat az Artifex
J+J Kft. végzi. A vezetékrekonstrukció során a Lehel utcában 320 m
NA 100 a.c. ivóvízvezetéket NA 100 KPE csővel váltják ki, valamint
cserélik a házi bekötővezetékeket az érintett szakaszon. A munkálatok
elvégzését a kivitelező 45 naptári napon belül vállalta. Az új vezeték
kiépítése közben a régi vezeték folyamatos üzemét biztosítják. Az épí-
tés alatt ideiglenes forgalomszabályozás lép életbe.

Járdafelújítás a 11-es út
mentén

Elkezdődött a 11-es számú főút Sztaravodai út és Egres utca közötti
szakaszán a járda, valamint a Sztaravodai úti becsatlakozásánál lévő
középsziget járdájának a felújítása. A felújítás több ütemben zajlik
szeptember hónapban, a Magyar Közút NZrt.-vel egyeztetve.
Az építkezés ideje alatt a járműforgalom csak a legszükségesebb mér-
tékben kerül korlátozásra. A gyalogos forgalmat az építési ütemeknek
megfelelően elterelik, amit a kivitelező táblákkal jelez. 
A projekt 6,8 millió Ft + áfa összegbe kerül, melyet a város saját for-
rásból, az éves költségvetésből finanszíroz.
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Szentendreiek 
a balatonSaxon
a zeneiskola szaxofon tanszaka abban a megtiszteltetésben része-
sült, hogy idén nyáron részt vehetett a balatonSax 2018 nyári nem-
zetközi szaxofon kurzuson, révfülöpön. a kurzus részvételi díja a
zeneiskolás növendékeknek fejenként 20 000 ft volt, melyet a Vuji-
csics tihamér zeneiskolai alapítvány biztosított a növendékek szá-
mára. ezért utólag is nagyon hálásak vagyunk.

A kurzus a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási központban ke-
rült megrendezésre augusztus első hetében (július 31. – augusztus 5.).
Iskolánkból ezen a rendezvényen Fáy Lukács, Kocsis ábris, Marót Már-
ton, Mészáros Péter, Okrutay András és Zeller András vettek aktívan
részt.
A BalatonSax tanári kara öt külföldi és egy magyar szaxofon profesz-
szorból állt. A gyerekek olyan neves tanároktól vehettek egyéni, kamara
és zenekari gyakorlat órákat, mint Alain Crepin, David Salleras, Nicolas
Prost, Paul Cohen, Jure Pukl és Szepesi Bence.
A tábor napi beosztása szerint a zeneiskolás növendékek 9:00-11:30
között kis zenekari foglalkozásokon vettek részt. Ezt követően volt le-
hetőségük egyéni- és kamaraórákat venni a kurzus oktatóitól. A nap
zárásaként, 19:00-20:30 között nagy zenekarban játszhattak a tábor
többi szaxofonos résztvevőivel közösen.
Mivel jómagam is segítőként részt vettem a rendezvényen, a növendé-
keim óráinak nagy részébe sikerült belehallgatnom. összességében
elmondhatom, hogy a professzorok meg voltak elégedve a szentendrei
szaxofonosok teljesítményével. Az egyéni órákon több tanár is ki-
emelte Kocsis ábris magas felkészültségét. A szaxofon-kvartett is
nagy sikert aratott a tanárok körében, ezt bizonyítja az, hogy augusztus
3-án Balatonfüreden, a BalatonSax 2018 kurzust egy flashmob kereté-
ben a szentendrei szaxofon tanszak képviselte. A flashmob szervezője
a Klassz a pArTon szervező iroda volt.
A nemzetközi szaxofon kurzus zárásaként augusztus 5-én, Balatonfü-
reden egy nagy koncert került megrendezésre. A koncert nyitó produk-
ciója szintén a szentendrei szaxofon-kvartett által előadott Libertango
volt Astor Piazzolla-tól. Véleményem szerint ez mérföldkő volt a kvar-

tett életében, hiszen ez alkalommal telt házas hallgatóság előtt, nagy
kivetítő társaságában, egyméretes színpadon bizonyították azt, hogy
számukra ez sem lehetetlen. A koncert további produkcióiban a tan-
szak szaxofonosai kis és nagy szaxofon-zenekarban is megmutatták
tudásukat.

összegezve a gyerekek utólagos véleményeit, elmondhatom, hogy nö-
vendékeim számára nagy élmény volt a BalatonSax. A közös munka
során eddig is tapasztalt kötődés még erősebb lett, igazi csapattá fej-
lődtek. Élvezték a többi szaxofonossal végzett közös munkát, és ha-
talmas élmény volt számukra a külföldi emberekkel való munka, az
angol nyelv életszerű használata.

A szaxofon tanszak a kurzustól függetlenül koncertezett a révfülöpi
Hullám Hostel éttermében is, mely szintén nagy élmény volt mind a Ba-
latonon nyaraló szülők, mind a kurzus többi résztvevői számára. Erre
a koncertre augusztus 3-án este 9- kor került sor.
A nyár zárásaként, már idehaza, Szentendrén a Szentendre éjjel-nappal
nyitva fesztivál is lehetőséget biztosított a szaxofon-tanszak számára,
hogy egy koncerttel megörvendeztethesse a szentendreieket. 
A koncert a szentendrei Parti Medve és a MJAM étterem közös ren-
dezvénye volt.

NAGy VIKTOr

a VeKoP-7.2.2-17 uniós pályázaton Szent-
endre Város egészségügyi Intézményei 87,5
m ft-ot nyert el, egészségfejlesztési Iroda
megnyitására.  

Szentendre Egészségügyi Intézményei az
1950-es évek óta végzi a Szentendrei járás la-
kosainak járóbeteg szakellátását és gondozá-
sát. A járáshoz Szentendre városa és további
12 település (Budakalász, Csobánka, Duna-
bogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentke-
reszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz,
Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád) tarto-
zik. 
Az ellátandó terület 84 ezres állandó 
lakosságán túl a Pilis Dunakanyar sajátossá-
gai miatt a turisták, ideiglenes lakók, nyaralók
tovább növelik forgalmukat, így valójában
közel 100 ezer ember részére nyújt az intéz-
mény szolgáltatást. Az intézmény átlagosan
naponta közel 1000 beteget lát el a 37 szak-
mában.  

A SZEI Szentendre Város önkormányzatának
és a Szentendrei Járás 11 többi  településének
támogatásával (Visegrád nem vesz részt a
projektben) pályázott Egészségfejlesztési

Iroda létesítésére is, mely jelentősen segíti a
prevenciós munkát. A SZEI prevenciós tevé-
kenységét jelenleg alapítványi keretek között
végzi, az Egészséges Városért Közalapítvány
az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szö-
vetségének tagjaként rendszeres egészség-
napok szervezésével közismert a Szentendrei
járásban. A munkában az intézmény orvosai,
szakdolgozói jelenleg önkéntesként vesznek
részt. 

A most elnyert 87,5 millió Ft-ot többek között
preventív feladatok megvalósítására, egész-
ségmegőrző programok szervezésére, men-
tálhigiénés, dohányzásról való leszokást
támogató, szülői, idős- és betegklubok, önse-
gítő csoportok működtetésére fordítják. 

Az Egészségfejlesztési Irodában két főállású
pszichológus, egy adminisztrátor, egy szak-
asszisztens fog dolgozni, munkájukat gyógy-
tornász, dietetikus és védőnő segíti, a projekt
menedzsment pedig a feladatokat szervezi. 

Az iroda együttműködik majd a háziorvosok-
kal, akik szintén pályázatot adtak be ebben a
témában.

egészségfejlesztési Iroda nyílik a városban
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megújult 
a szentendrei menza
Szeptember elején megújult terekkel lepte meg a város diákjait a
szent-endrei menza. a nyár folyamán alig egy hónap alatt szépült meg
a bajcsy-zsilinszky utcai központi konyha ebédlője. az igényesen ki-
alakított, vidám színekbe öltöztetett ebédlőt szentendrei iparművész, 
Hoover Szabó Nóra tervezte, ahogyan a menza kedves kabalafiguráit
is. az egyedi, bulldogkutyás logót gyerekzsűri véleménye alapján, 
10 karakter közül választották ki, így ezentúl oszkár és bonbon 
„felügyel” a menzán, hogy mindig finom ebéd kerüljön az asztalra.

A menzán a szigorú országos szabályozással meghatározott, egész-
séges ételeket tálalják a gyerekeknek, figyelemben tartva az élelmisze-
rek helyes egyensúlyát: mindig kerül az étlapra a hús, a gabonafélék
mellé zöldség és gyümölcs is. A tavalyi tanévben került ki az ebédlőbe
az érintőképernyős tábla, mellyel a gyerekek jelezhetik, ízlett-e az az-
napi ebéd. A visszajelzések nagy részében a menzán készült ételek a
legjobb értékelést kapják. A hangulatos enteriőrben még nagyobb
kedvvel költhetik el ebédjüket a szentendrei diákok, hiszen a gasztro-
nómiában is ugyanolyan fontos szempont az íz mellett az étel látványa. 
A menzán nemcsak a falak, bútorok kaptak új színezést, de a vizes-
blokkok is csúszásmentes, szép burkolattal újultak meg. A képzőmű-
vészet hazai fővárosa címet kiérdemlő Szentendréhez méltón a tervező
egyedi alkotása díszíti a teret: Hoover Szabó Nóra papírhajtogatással
készült térbeli képet készített a helyszínre.

bé, bé, bé, iskolába
menjünk bé!
a szomorkás időt ellensúlyozva, vidám műsorral nyílt meg az új tanév
a barcsay Jenő általános Iskolában 2018. szeptember 3-án reggel.
átmentek a „tudás kapuján” az iskola új kis elsősei is. bé, bé, bé, is-
kolába menjünk bé! – énekelték a gyerekek tanítóikkal, szüleikkel
együtt az iskola évnyitó ünnepségén. az új kisdiákokat Gyürk dorottya
kulturális alpolgármester köszöntötte, és átadta a város évkezdő aján-
dékát a gyerekeknek.

A tavaly elkezdődött lokálpatrióta program ebben az évben is folytató-
dik. Szentendre valamennyi iskolájában, minden első osztályost meg-
lepetés vár: a kisdiákok a város logójával díszített, színes tornazsákot,
s benne ajándékokat kapnak.
Gyürk Dorottya alpolgármester köszöntőjében elmondta: „Azért jöttem,
hogy a városvezetés nevében jelképes ajándékot adjak át az elsősök-
nek, akik most egy szentendrei iskolában kezdik a tanévet. Ezzel a
gesztussal a városvezetés és az önkormányzat részéről azt szeretnénk
kifejezni, hogy bár a fenntartói szerepkörünk lényegesen szűkült az el-
múlt években, nagyra értékeljük azt az oktatási és nevelési tevékeny-
séget, amit városunkban folytatnak. Fontosak nekünk a szentendrei
iskolákban tanuló diákok és tanárok, akik iránt felelősséggel tartozunk.

Az ajándék egy
tornazsák a város
logójával, motívu-
maival. Egy hely-
t ö r t é n e t i
mesekönyv, óra-
rend, leckefüzet,
a Hamvas Béla
Pest Megyei
Könyvtár és a Fe-
renczy Múzeumi
Centrum kiadvá-
nyai, valamint a
polgármester úr
üzenete az első-
söknek, aki
velem együtt azt
kívánja, hogy az
utolsó tanítási
napon is majd

ugyanolyan jókedvűen mosolyogjatok, mint ma, az első iskolai napon.”
A 2-8. osztályosok az iskola udvarán rendezett ünnepségen gyűltek
össze, ahol az intézmény igazgatója, dr. Bilonka Judit megköszönte a
szülők segítségét, amely révén a nyáron megszépülhetett néhány tan-
terem. Idén a Barcsay iskolában 928 gyermek kezdi el a tanévet, közü-
lük az elsősök négy osztályban, összesen 137-en. Az elsősöknek az
iskola színháztermében rendeztek kis ünnepséget, ahová kíváncsi,
vidám vagy megszeppent arccal ültek be. A harmadikosok mondókás
néptánc-műsora után az iskola tantestületéből verbuválódott színját-
szócsoport bábműsora következett. A mese részeként, a saját készí-
tésű tudás kapuján énekelve bújt át a sok kis elsős, jelképezve azt a
nagy lépést, melyet szeptember elején a komolyodás, a tanulás útján
megtettek.

Ilyen volt...

...ilyen szép lett!
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• dr. Kucsera ferenc római katolikus segéd-
lelkész négyévi papi szolgálat után a tanács-
köztársaság terrorjának áldozata lett,
mártírhalált halt Szentendrén. Időben nagyon
távolinak tűnik az esemény, majd 100 év telt
el azóta, és az áldozat formája – a vértanúság
– sem tűnik korszerű, követendő példának a
21. században. Néhány év óta több program
is kötődik Szentendre mártír hőséhez, Ku-
csera ferenchez a városban. miért pont ő?
miért kell ezt a poros, 100 éves történetet
most elővenni? 
A XXI. században a szekularizáció és az indi-
vidualizmus térhódításával fokozatosan elve-
szítettük a közösség védelmi erejét. Az a
közösség, amelynek tagjai csak egyéni érde-
keiket, érvényesülésüket tartják szem előtt –
végtelenül gyenge, és rövid távon el fog bukni
olyanokkal szemben, akikben megvan az ön-
feláldozásra való képesség. Ez ugyanis felté-
tele a közösség megmaradásának.
Ebben az önfeláldozásban, erős elkötelező-
désben, állhatatosságban, a közösségért kiál-
lásban mutatott példát Kucsera Ferenc. Ezek
azok az erények, melyekkel felvértezve erős
összetartó közösséget építhetünk, amely
képes magát a külső behatásokkal szemben
megvédeni. Az európai modern társadalmak-
ban kezd eltűnni a védőháló az emberek
mögül, hiszen az individualista egyén nem,
vagy csak lazán kötődik az őt körülvevő kör-
nyezethez, saját érdekeit, érvényesülését
elébe helyezi a közösség érdekeinek. Az or-
szágok, nemzetek szintjén ez azt jelenti, hogy
csak az erős összetartó közösségen alapuló
nemzetállamoknak van jövőjük Európában. 

• milyen példával szolgálhat a ma embere, a
mai fiatalság számára a mártírhalált halt fia-
tal pap? miért kell ma a fiataloknak új példa-
képeket állítani?
A millenniumi nemzedék tagjai – az utóbbi idő-
ben végzett kutatások szerint – sokszor nár-
cisztikus, önelégült fiatalok, akiket nem
érdekel sem a társadalom, sem a közélet, in-
kább csak magukkal foglalkoznak. Nekünk tá-

mogatnunk kell a fiatalokat abban, hogy újra
felfedezzék a társadalmi kötelezettségválla-
lást, hogy el tudják fogadni, hogy az élet nem
pusztán az egyéni érvényesülésről, és az élve-
zetek hajszolásáról szól. Felelősséggel tarto-
zunk szűkebb közösségünk, családunk tagjai
iránt, de tágabb közösségünk, városunk, ha-
zánk, nemzetünk iránt is. Kucsera Ferenc élete
ebben szolgál példaként mindannyiunk szá-
mára. Nagy szerencsénk van, hogy nem kell
példaképért a szomszédba mennünk. Legyünk
büszkék rá, hogy van saját példaképünk, saját
hősünk, itt a városunkban, Szentendrén. 

• Hogyan lehet ismertebbé tenni Szentendre
hősét?
Egyre többen gondolják úgy, hogy Kucsera Fe-
renc káplán hősies helytállása, önfeláldozó
magatartása, megingathatatlan hite több fi-
gyelmet érdemel. A katolikus hívek a halála
évfordulóján koszorúznak az emléktáblánál
és a róla elnevezett cserkészcsapat is ápolja
az emlékét. A Szentendre Barátai Egyesület
felvállalta, hogy széles körben ismertté teszi

Kucsera Ferenc mártírhalálának történetét.
Évente megemlékezést szerveznek a Kucsera
keresztnél, és tavaly felkérésükre Krizbai Ger-
gely Krizbo képregényt készített életéről és
több ezer példányban szétosztották a szent-
endrei iskolákban. Minden évben több száz
diák részvételével városi számháborút ren-
deznek a vértanú káplán emlékére. 

• Idén is lesz számháború?
Hamarosan, szeptember 22-én kerül megren-
dezésre a II. Nagy Szentendrei Számháború a
Templomdombon és a belváros kis utcáin. A
közösségi és családi játék Kucsera Ferenc
tiszteletére idén, a Családok évében még na-
gyobb hangsúlyt kap. A találkozó 10 órakor
lesz, a Fő téren. A játékra a Szentendre Barátai
Egyesület honlapján lehet regisztrálni.

• milyen programok kapcsolódnak Kucsera
ferenchez a közeljövőben?
Az emlékév tervezett programjai között a leg-
fontosabb esemény Kucsera halálának 100.
évfordulóján, június 25-én lesz. A Kucsera em-
léknapon hivatalos városi megemlékezést
rendezünk a Kucsera-keresztnél. Ezen kívül
tervezzük tudományos konferencia, szabad-
téri és múzeumi kiállítás szervezését, illetve
lesznek tematikus séták a Tourinform szerve-
zésében, valamint helytörténeti vetélkedő. Egy
új képes kiadványt, Kucsera különkiadást je-
lentetünk meg, illetve ismét kiadjuk a Kucsera
képregényt. Szeretnénk egy játékfilmet is 
forgatni az életéről. A városban információs
táblák kihelyezésével jelöljük meg a mártír-
halálával kapcsolatos helyszíneket.
Ha most Olaszországban lennénk, akkor Ku-
csera Ferenc emléknapján hatalmas, az egész
városra és minden lakójára kiterjedő fiestát
rendeznénk, fáklyás menettel, zenekarral, tán-
colva, ünnepelve vonulnánk végig a város ut-
cáin. Tanuljunk a büszke olaszoktól, és fogjunk
bele bátran együtt, Szentendre hőse – Kucsera
Ferenc kultuszának megteremtésébe. Erről
kell szóljon a 2019-es év, Kucsera Ferenc káp-
lán vértanú halálának 100. évfordulóján.

Önfeláldozás, közösség, példamutatás 
Gyürk dorottyával, Szentendre kulturális alpolgármesterével beszélgettünk a jövő évre tervezett Kucsera emlékév kapcsán.

Kucsera-megemlékezés 2016. június 25-én a Duna-parton

Az I. Nagy Szentendrei Számháború tavaly ősszel
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Krizbainé Szabó Éva múzeumpedagógust az idén Szentendre Város
Pro Urbe díjával tüntették ki. az alábbi írás a Nekem Szentendre  –
történetek egy ékszerdobozból oldalon jelent meg a Szentendre tdm
kiadásában.

Budán nőttem fel, Szombathelyre jártam tanárképző főiskolára, és csak
1976-ban kerültem Szentendrére. Népművelés – magyar nyelv- és iro-
dalom tanár szakon végeztem, és az első országos tudományos diák-
köri dolgozatom – amely aztán díjat is kapott – egyik bírálója, a
Szentendrei Skanzen akkor kinevezett igazgatója volt. ő hívott meg
szeptembertől a Skanzenbe dolgozni, ami miatt roppant boldog voltam,
ám amikor augusztusban jelentkeztem a munkára, sajnálattal közölte,
hogy az állást már betöltötték. Majd hozzátette, hogy ne búsuljak, mert
a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága Ferenczy Múzeumában van
egy betöltetlen népművelő állás. El is mentem az igazgatóhoz, akivel
beszélgettünk, és másnap már kaptam is a táviratot, hogy fel vagyok
véve.
Hát így érkeztem Szentendrére, kicsit csalódottan, mert szívem szerint
néprajzi területen helyezkedtem volna el. És aztán mégis úgy alakult,
hogy az elkövetkező negyven évben, amikor beléptem a múzeum ka-
puján, hálát adtam a Jóistennek, hogy engem ide vezérelt, s végül
innen, az első munkahelyemről mentem el nyugdíjba is. Az igazgató az
első munkanapomon azt mondta, hogy egy évig tanulni fogok, minden,
a múzeumi gyűjteménnyel és közművelődéssel kapcsolatos dolgot ol-
vassak el, s ennek végeztével találjam ki, hogy milyen múzeumpeda-
gógiát akarok, dolgozzam ki a programot, s ha kell, a kollégák
segítenek. Ez egy új szakma volt akkor, és az volt benne a csodálatos,
hogy nem voltak sztereotípiák, bármit csináltunk, érdekes, új és má-
sokkal megosztható volt. 1978-ra egy folyamatosan bővülő ismeret-
anyagot felölelő, óvodástól gimnazista korosztálynak szóló
múzeumpedagógiai ajánlatunk volt, amelynek bizonyos elemei – per-
sze a kor követelményeihez és az új kollégák személyiségéhez igazítva
– ma is megvannak.
Én mindig is úgy éltem, hogy számomra szinte fizikai örömöt okozott,
ha valami újat megtudtam, vagy megismerhettem. Ezért azt kell mond-
jam, hogy a munkámnak köszönhetően, én végigörömködtem az éle-
temet.
’81-re lett elegem az ingázásból, s szülői segítséggel meg tudtam vá-
sárolni egy szamárhegyi házat. A férjemet is Szentendrének köszön-
hetem. A VLS-tag művészek nagyon jó kapcsolatokat ápoltak
akkoriban Erdéllyel, s 1983-ban egyszer csak jött a hír, hogy egy festő-
művészt vissza akarnak toloncolni Erdélybe, mert a felesége – akivel
azért kötött házasságot, hogy Magyarországra jöhessen – feljelentette
őt. A „Mentsük meg Krizbai Sándort!” akcióra az én irodámban került
sor, ugyanis az igazgatói irodán kívül, nálam volt egyedül crossbar a
telefonvonal. De sajnos semmit sem tudtunk elérni. Alex végül egyedül
intézte el, hogy itt maradhasson, s mikor mindezen túl volt, a Művész-
telepi Galériában nyílt egy kiállítása, amelyhez a katalógus szövegét
én fordítottam franciára. A megnyitó utáni bulin jöttünk össze, s va-
gyunk azóta is együtt.
átépítettük a szamárhegyi házat, majd szépen zsinórban jöttek a gye-
rekek, Gergely, Teréz és Domokos, s én ’88-tól ’97-ig GyES-en voltam.
Sokakkal szemben én élveztem a GyES-t, mert szerettem a gyerekek-
kel lenni, másrészt pedig, mert csapatostul jártak a vendégek hozzánk.
Amikor visszamentem dolgozni, egy egészen más világba csöppen-
tem. A főnököm a közművelődést „kommunista csökevény”-nek tar-
totta, és összevonta a képzőművészeti osztályt a közművelődésivel.
De én nem foglalkoztam igazán ezzel. Tettem a dolgomat, és elvoltunk
egymás mellett, sőt még abban is támogatott, hogy – már negyven fe-
lett – elvégezhessem a kulturális menedzser egyetemi kiegészítő sza-
kot. Úgy éreztem, meg kell értenem azt az új világot, ahol immár
minden dolog központi kérdése az üzlet, a pénz, a bevétel lett.
Szentendre a ’60-as évek elején még egy békés, nyugodt, erős nemze-
tiségi hagyományú, csöndes kisváros volt. A ’60-as évek közepétől és
a ’70-es években felerősödve egyre több betelepülő érkezett, akiknek
a helyi lakosok nem igazán örültek, pedig az a beköltöző réteg még nyi-
tott volt a városra, annak helytörténetére, művészetére. Ma azt tapasz-

talom, hogy a betelepülés változatlanul erős, ugyanakkor az újonnan
beköltözők döntő többsége nem kíváncsi arra, hogy hová érkezett. És
ezt a város nagyon megsínyli, mert azok, akik nem tudják, hogy hová
jöttek, és nem ismerik a helyet, ahol élnek, azok nem is védik, óvják és
szeretik; számukra ez a város csak egy „trendi” lakóhely. Holott az
lenne a jó, ha észrevennék azt a sok értéket, amit ez a város rejt, hogy
azok ne felejtődjenek el.
Szentendre értékeit én három egyenrangú csoportra osztom: a hely-
történetére, a nemzetiségi múltjára – egy nagyon gazdag, szerb kultu-
rális hagyatékra –, valamint a képzőművészetére. S hogy miért lenne
fontos ezeket ismerni?
Hogy amikor jön a jómódú, fővárosi ember, és megvesz egy régi, szent-
endrei házat, akkor a fenti értékeket szem előtt tartva és megőrizve
kezdjen bele átépítésekbe, és semmiképp se változtassa meg az épület
arányrendszerét. Mert sajnos a magyar mentalitásból valahogyan ki-
maradt annak belátása, hogy nem a hely (ahová költözöm) kell alkal-
mazkodjon hozzám, hanem fordítva, én a helyhez. Tudni kellene, hogy
minden egyes faragott kődarab, amit kivesznek akár egy kerítésből is,
az a város értékeiből vesz el. Mert a városnak saját arculata van, ame-
lyet nem lenne szabad lerombolni. S szerintem az is tény, hogy csak
azt a helyet lehet szeretni, ahhoz a helyhez lehet kötődni, amelyiknek
a múltját is ismerjük. Csak ebből válhat otthon, mert gyökértelenül leg-
feljebb csak lakóhelyről beszélhetünk.
Én a főiskolai éveim alatt, Szombathelyen nagyon utáltam a kisvárosi
légkört. Azt gondoltam, ha egyszer visszajutok Budapestre, soha többé
nem jövök onnan el. És itt Szentendrén egyszer csak rájöttem, hogy
mennyi öröme van a kisvárosi életnek – hiszen ismerem a szomszé-
dokat, a boltosokat, ha lesétálok a városba, ötpercenként köszönök va-
lakinek, vagy épp nekem köszönnek. Én mind a mai napig megállok
Szamárhegyen a Tobakosok keresztjénél, ámulok és bámulok. Még
mindig készítek magamnak fotókat a városról, és még mindig van ren-
geteg dolog, amit nem tudok, de ha felfedezek valamit, óriási örömmel
tölt el. A legszebbnek pedig akkor találom Szentendrét, amikor téli
estén, hóesésben, mikor már nem járnak az emberek, végigsétálok a
belvároson. Olyankor minden fehér, mintha egy mesevárosba csöppen-
tem volna. S bár nagyon szeretek utazni a világban, ma már tudom,
hogy a csodát nem kell mindig máshol keresni, mert az sokszor ott van
a szemem előtt.

LEJEGyEZTE: GáLFI SArOLTA
A NEKEM SZENTENDrE – TörTÉNETEK EGy ÉKSZErDOBOZBóL BLOG 

SZErZőJE ÉS A WWW.AZEMBEr.HU SZErKESZTő-ÍróJA

„Csak azt a helyet lehet szeretni, amelyiknek
a múltját is ismerjük”
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Éjjel-nappal az egész
nagycsaláddal

az augusztus utolsó hétvégéjén megrendezett Szentendre Éjjel-Nap-
pal Nyitva fesztiválon a Nagycsaládosok Szentendrei egyesülete is
részt vett. Kézműves foglalkozásokkal vártuk a gyerekeket és szüle-
iket, és a népszerű Játék csere-bere programmal is készültünk.

Kicsit esős, kicsit hűvösebb, de a hangulaton ez nem érződött
Idén immáron tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Dunakanyar
egyik legnagyobb nyárbúcsúztató fesztiválját, a Szentendre éjjel-nap-
pal nyitva nevű rendezvényt. rengeteg program közül választhattak
azok, akik augusztus utolsó hétvégéjét a városunkban töltötték el. A
nagy meleg már elment, és igaz, viharok és zivatarok is közbeszóltak
itt-ott, mégis összességében nagyon jó hangulatban telet el ez a pár
nap. Pénteken a nagy esőzések ellenére, igaz, egy kis csúszással, de
végül csak úsztak a gyertyák a Dunán. A szentendrei nagycsaládosok
sátra a korzón a Dunaparti Művelődési Házzal szemben állt. Kézműves
foglalkozásokat tartottunk, ahol gyöngyöt is fűzhettek az ügyes kis
kezek.

Játszani nagyban még jobb
A kézműves foglalkozások mellett idén is elhoztuk magunkkal az óriás
dáma és malomjátékot. Ez a két, a világon majdnem mindenhol ismert
táblás játék mindig lázba hozza a gyerekeket, sőt a szüleik is szívesen
kipróbálják. Jó látni, ahogyan a legkisebbek is próbálkoznak, és azt is,
ahogyan a szüleik próbálnak emlékezni a szabályokra. Persze aztán
hamar belejönnek mindannyian a játékba, hiszen a szabályok köny-
nyűek, és valószínűleg gyerekkorában majdnem mindenki dámázott
vagy malmozott már. Az óriási tábla még nagyobb élményt jelent, és a
győzelem is valahogy nagyobbnak tűnik ezeken a táblákon. A dáma és
a malomjátékot évekkel ezelőtt egy tagtársunk varrta, a bábukat pedig
festett medvesajtos dobozok szolgáltatják.

Csere-bere
A másik közkedvelt programunk a játék csere-bere. Ez annyit takar,
hogy bárki hozhat egy számára megunt játékot, ami még működőké-
pes, tiszta, és nem utolsósorban használható állapotban van, majd vá-
laszt magának egy másikat helyette. Egy nagycsaládban, ahol sok a
gyerek, játékból is sok van. Mit sok, rengeteg. Van kártya, meg egy
halom társas, a plüssök az ágyakban, és persze az apró kacatoknak hí-
vott kincsek: mini dinoszauruszok, csillogó sörényű pónik és egyszar-
vúak, babák és vonatok. Mindenből több is akár. Olyan is van, hogy a
sok játék szinte kiszorítja a gyerekeket a saját szobájukból. Szülőként
azt is tudjuk, hogy a legtöbb játék ideig-óráig szórakoztató csak, aztán
évekig csak porosodik a polcon, mielőtt kidobnák, vagy elajándékoznák
azokat. Ezen felbuzdulva találtuk ki, hogy cseréljük el a már megunt já-
tékokat egy újra. Ami az egyik gyereknek már nem érdekes, az az új-
donság erejével hathat a másikra. Ezzel a kezdeményezéssel mindenki
csak nyer. A gyerekek örülnek az új játéknak, szüleik elégedettek, hogy
„rendesen” játszanak, és nem a képernyőt bámulják, és végül a játékok
is boldogok, mert új gazdára lelnek.

Szép volt ez a nyár, örültünk, hogy együtt ünnepelhettünk, a Szentendre
Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál pedig méltó zárása volt ennek az ese-
ménynek. Kezdődjön az új szeptemberi év, mindenkinek boldog és
békés iskolakezdést kíván a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete!

Szívvel-lélekkel
25 éve
1993-ban, éppen 25 éve nyílt meg a főtéri ék-
szerbolt, melynek megünneplésére az üzlet
tulajdonosa, Pék Mária a Szentendre Éjjel-
Nappal Nyitva fesztivál idejére szervezett egy
kis ünnepséget a törzsvásárlóknak, ismerő-
söknek, barátoknak. Gyürk Dorottya kulturális
alpolgármester a város – és a vásárlók nevé-
ben is – további sikeres éveket kívánt a szak-
máját szívvel-lélekkel művelő tulajdonosnak
és munkatársainak.
Pék Mária elmondta, hogy eddig nem ünne-
pelte meg a kerek évfordulókat, de a negyed
évszázadhoz érve úgy gondolta, most van mit
ünnepelni, és talán van mire büszkének is
lenni, hiszen az üzlet a korábbi pénzügyi vál-
ság ellenére is talpon tudott maradni, meg
tudta tartani a vásárlóközönségét.

Felidézte, hogy az üzletet az előző tulajdonos-
tól bizományba kapott gyűrűkkel kezdte,
azóta a választék óriásira bővült. Mindig
igyekszik újabb anyagokat felkutatni, és olyan
ötvösöket, művészeket maga köré toborozni,
akik elkészítik az általa megálmodott éksze-
reket. Az elmúlt időszakban nagyon sokat vál-
tozott a technika, az anyagmegmunkálás,
illetve nagyon sokféle új anyag jelent meg, új
köveket fedeztek fel. Az ékszereket kézzel ké-
szítik, így mindegyikben benne van a készítő
egyénisége, egy egyedi elképzelés. Az üzlet-
ben az elmúlt negyed évszázad alatt megfor-
dultak hírességek is, színészek, államfők, még
a japán császár is. És sokan visszatérnek,
mert nagyon szép az árukészlet.
„Imádom a munkámat, nem dolgozni járok
ide. Szerencsés vagyok, mert abból van pén-
zem, ami a hobbim, a szenvedélyem” – össze-
gezte az elmúlt időszakot az üzlettulajdonos.

Gyürk Dorottya alpolgármester és Pék Mária, a főtéri 
ékszerbolt tulajdonosa a jubileumi ünnepségen 

BUDAPEST XI. Savoya Park és a Duna között 3 SZOBA ERKÉLY ÚJ ÉPÍTÉSŰ 32,88 MFT
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a „legszentendreibb” fesztivál
az év „legszentendreibb” eseményén, a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztiválon ismét közel kétszáz program közül válogathattunk 
augusztus 24-26. között. a szeszélyes időjárás komoly feladatokat adott a szervezőknek. az eső elől több programot zárt helyre menekítettek,
de a szabadtéren megtartott események látogatóit sem rettentette el az eső, hatalmas érdeklődés kísérte a háromnapos rendezvény-
sorozatot.

A műfajilag és tematikailag sokszínű prog-
ramsorozatban a legnépszerűbb idén is a
„Házak, udvarok, házigazdák” eseménysor
volt. 33 óvárosi helyszínen zajlottak az iro-
dalmi, zenés, táncos, beszélgetős, kreatív, me-
sélős és képzőművészeti programok
szentendrei lokálpatrióták szervezésében.
A Gasztro utca sokoldalú étel, és italkínálata
mellett a Barlang udvarán, a pódiumszínpadon
és a Lázár cár téri nagyszínpadon délutántól
késő estig remek koncertek zajlottak. Az
utcán hastáncbemutatók, performanszok, mu-
tatványosok produkciói színesítették a forga-
tagot.

Péntek este – az eső miatt kis késéssel – 
a gyertyaúsztatás is megrendezésre került, 
a gyertyák fénye a Dunán az égi vaku cikázó
fényében most is varázslatos volt.
Nagyon népszerűek voltak a TDM iroda tema-
tikus városi sétái, melyek között a szentendrei
házakat bemutató és a GastroArt különösen
vonzó volt. Ez utóbbi keretében szentendrei
cukrászok és művészek a fesztiválra készült
közös alkotásait, egyedi, kreatív édességeket
lehetett megkóstolni. 
A rotary Szentendre idei gumikacsa-versenye
fantasztikus érdeklődés mellett zajlott, sok ér-
tékes nyeremény mellett a fődíj idén is egy ke-

rékpár volt. Az összegyűlt adományokat a
szervezők a Bárczi iskola javára ajánlották fel.
Új helyszínnel bővült ez évben a fesztivál, a
MANK Galéria festői udvarán gazdag progra-
mokkal várta az érdeklődőket. 
A Fő téri fényfestés, a Dumtsa utca zenei és
gyermekprogramjai, a könyvtár eseményei is
sok látogatót vonzottak.
A Fő térre meghirdetett koncertek új helyszí-
nen kerültek megrendezésre: a Budapest Bár
a PMK színháztermében aratott zajos sikert,
a fesztivált pedig a Lóci játszik táncos bulija
zárta a Duna korzón.
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Fesztiválzáró buli a Lóci játszik zenekarral...

Jazz-est a Pap-udvarban Gumikacsaverseny a Rotaryval

Ihlet-est Verbélyi Diával és Karácsony Jánossal a Dorn-udvarbanAfro Garden a Barcsay-udvarban

...és a lelkes közönség
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finisszázs 
marhapörkölttel
Szeptember első hétvégéjén véget ért az art Capital 2018 művészeti
fesztivál. 

A rendezvény – már a kezdet a Dunán való filmvetítéssel, a Duna korzó,
majd a Fő tér egy részének gyepszőnyeggel borítása, a húsznál több
színvonalas, érdekes kiállítás és az azokat kísérő irodalmi, zenei és fil-
mes programok – közel három hónapon át tartotta ébren a közönség
érdeklődését. A fesztivál zárása, szakmai nyelven finisszázsa is vonzó
és emlékezetes lett.
A tárlatok nyitva tartásuk utolsó három napján tucatnyi érdekes prog-
rammal színesedtek: a MOME Animáció Tanszékének hallgatói által
készült filmek vetítésével, különleges tárlatvezetésekkel, alkotókkal,
ismert emberekkel való beszélgetésekkel, játékos tudományos isme-
retterjesztéssel, gyerekeknek szóló múzeumpedagógiai foglalkozások-
kal, s ráadásképpen Art Capital ajándékok sorsolásával. 
Talán megengedhető az újságírónak annyi szubjektivitás, hogy két
programról külön is részletes élménybeszámolót adjon. 
rendhagyó módon búcsúztak szombaton Baksai József és Nagy Bar-
bara festőművészek, valamint a kurátor, Bodonyi Emőke az ösvények

a kertben című kiállításuktól a Vajda Múzeumban. A tárlatvezetések
mellett a kiállítások témájára, az édeni kertre utaló ízekkel is megven-
dégelték a finisszázs közönségét. 
Baksai József nagy szakértelemmel és kreativitással főzte négy órán
keresztül egy nagy bográcsban a beígért paradicsomi pörköltet – 40
főre, 8 kiló marhahúsból rengeteg hagymával, fokhagymával, három-
féle paprikával, paradicsompürével, olajbogyóval, szárított sárgaba-
rackkal, mazsolával, vörösborral és különféle fűszerek garmadájával.
A szokatlan, más ízvilágú alkotórészek miatt nyugtalankodókat az
alkotó így nyugtatta: „majd meglátjuk, mi lesz belőle”. A készülés
hosszú órái Nagy Barbara baconnal, sült hagymával és tejföllel töl-
tött házi kenyerét eszegetve, kellemes beszélgetéssel teltek. A ha-
gyományosnak igazán nem nevezhető pörkölt fenséges, valóban
mennyei lett.
Másnap másféle élmény várta a finisszázs résztvevőit: Kellár F. János
Immánuel író beszélgetett Benkovits Györggyel, az eső miatt az eredeti
helyszín, a Barcsay Múzeum udvara helyett a Ferenczy Múzeumban.
Telt ház előtt folyt a vidám Csevej mi másról, mint Szentendréről,
amelyről kevesen tudnak annyit, mint Benkovits. A szentendrei em-
berek és történetek mellett sok mindent megtudtunk a városszerte is-
mert és kedvelt Sutyi életéről, hobbijairól: az írásról, a festésről és a
főzés-sütésről. A kulinária ezen az estén sem maradt el – az önmagát
„nyugdíjas vasárnapi festőnek” tartó főszereplő igazi szamárhegyi 
finomságokat készített vendégei számára.

rAPPAI ZSUZSA

Tárlatvezetés a Talált pixelek kiállításon a művésszel, Bp. Szabó Györggyel és a kurá-
torral, Kigyós Fruzsinával

Sam Havadtoy tárlatot vezet A szeretet emlékén Kellár F. János Immánuel és Benkovits György beszélget

Készül a paradicsomi étek Nagy Barbara tárlatot vezet az Ösvények a kertben 

Földöntúli kalandok kicsiknek a Kmetty Múzeum udvarán (Berszán Zsolt: A bomlás
virágai kiállításán) 
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Szentendre
bora
egykor a nevezetes szentendrei vörös nem
csak itthon, hanem – a dunai szállíthatóság-
nak köszönhetően – több régióban is közked-
velt bor volt. eleink elégedetten hirdették:
„minden bort szeretünk, kadarkát ültetünk!”
azután jött a szőlőgyökértetű, és a várost ko-
szorúzó dombokról kiveszett a szőlő. Helyére
előbb gyümölcsösök, majd hétvégi házak te-
lepültek.

Több mint 100 év elteltével ismét van itt ter-
mett, minőségi bor a szentendrei piacon. Az
ott megfordulóknak már feltűnhetett az a
szalmakalapos úr, aki szombatonként palac-
kozott Kőhegyborokat árul. Szőlőinek zöme,
és pincéje is itt van, a város határában. Hideg-
kuti Gergely vállalkozó, borakadémikus, bo-
rász számára a piacozás csupán egyik eszköz
arra, hogy megismertesse a város lakóival:
milyen lehetett az egykor itt termett borok íze
és aromája. Természetesen összehasonlít-
ható bora nincsen, de alapos ismerője az itteni
klímának, talajösszetételnek és a hagyomá-
nyos szőlőfajtáknak. Tanulmányozza és újra-
gondolja a régiek szőlőfeldolgozási és
borérlelési eljárásait. Nem izgatja őt a divat,
sem más borvidékek szokásrendje, annál in-
kább az itteni terroir, és a hagyományok új
eszközökkel való felelevenítése. Jelenleg a

kékfrankossal kísérletezik, de rövidesen ka-
darkát is telepít.
A régiek a padláson szárították a szőlőt, hogy
azután azt alapborokba áztatva különleges
minőségű ital, például a szentendrei aszú ké-
szülhessen belőle. ő szárítókereteken aszalja
a fürtöket. Egy kicsiny és öreg Ezerfürtű ültet-
vényt nem vágott ki, mert kíváncsi volt, hogy

mire képes ez a ma már szinte teljesen isme-
retlen szőlőfajta. Kiderült, hogy remekül érzi
magát a Kőhegy lábánál. ráadásul a bor egy,
ugyan ma nem divatos, de nagyon különleges
fűszerességgel hálálta meg a kegyelmet. Ez a
rustica. A szerb hagyományokat idéző, külön-
leges Tömjénes (Tamjanka) is kóstolható volt
legutóbb az Ízek utcájában. Az ásványos ízű
Vulkán szőlejét is egy mini-vulkán törmeléké-
ről, a Kőhegyen szüretelték.
Hidegkuti Gergely arra vállalkozott, hogy
ismét legyen Szentendrének itt termett, piac-
képes bora. A termőhely a budai borrégióhoz
sorolható, de meggyőződése, hogy az itteni
talaj adottságok, a Duna közelsége és a mik-
roklíma egészen egyedi aromákkal fűszerszá-
mozza a szőlőket.  
A Kőhegybor kézműves pincészet. A piacon
nem tucatárut, hanem kézműves borokat árul.
Van rá üzleti igény is, de még kicsi a birtok.
Kicsi, de szentendrei. ráadásul ezek az ízek
nem „trendiek”, olykor egyenesen meglepőek.
Csalódni fognak, akik ezekben a borokban a
bestsellerek ízvilágát keresik. Akkor ez olyan,
mint a magyar narancs: kicsi, zöld és savanyú,
de a miénk? – kérdezhetik. Szó sincs róla!
Csupán – mint minden egyedi – szokatlan.
Sokan panaszkodnak arról, hogy ennek az
egyedi hangulatú városkának igen szerény az
idegenforgalmi kínálatában az, ami helyi és
egyedi. A Kőhegyborok ilyenek lehetnek. ám
ehhez állnia kell minden igazán rangos por-
téka próbáját: előbb a helybélieknek kell meg-
ismerniük és becsülniük.

KőSZEGI áBEL
SZENTENDrEI KADArKA Kör 

Hidegkuti Gergely Kőhegyborokkal

Szeptember utolsó hétvégéjén a
fő téren és a belváros sétálóutcá-
ján, a dumtsa Jenő utcában a boré
és a jazz zenéé lesz a főszerep.
Neves hazai borászatok, szent-
endrei kötődésű pincészetek vár-
ják a bor szerelmeseit. 

A rendezvény emellett számos
kulturális programmal, több szín-
padon koncertekkel – többek kö-
zött Magyar rhapsody Projekt,
Gájer Bálint, Fourtissimo Jazz Or-
chestra – és tematikus sétákkal
nyújt teljes feltöltődést vendégei
számára. Így mutatkozik be Szent-
endre a maga kisvárosias, medi-
terrán jellegével, és a szőlő- és
bortermeléssel kapcsolatos törté-
nelmi hagyományaival.

WEB: https://szentendreprog-
ram.hu/fesztivalok/szentendrei-
jazz-es-borfesztival/
Facebook oldal: Szentendrei Jazz-
és Borfesztivál
A részletes programfüzetet ke-
resse a Tourinform irodában vagy
online.

Borvacsorák, borkóstolók, mester-
kurzusok, 30 borászat az ország
minden borrégiójából, „Mondva-
csinált utca” kézműves sörökkel,
jazz koncertek több színpadon…

Nagyszínpad:
Magyar rhapsody Projekt,
Gájer Bálint és nagyzenekara,
Czirják Csaba trió,
Swing Business,
Kozma Orsi Quartet 
és Dennert árpád,
Borbély Mihály és a Dunakanyar
Jazz Quartet,
Fourtissimo Jazz Orchestra
…és még mások.

Pódiumszínpad:
Pocsai Kriszta duó,
Orbán Bori és Pánczél Kristóf duó,
Duska duo, Oti Voice & Bass,
Torzsa Gabi Akusztik,
Perpetuum, Jolis Carmen
és Puskás Kornél duó,
Drippey-Virág-Kuti-Majsai Quartet,
Zolbert trió
…és még mások.

Szentendrei Jazz- 
és borfesztivál
Szeptember 28-29-30. – fő tér, dumtsa utca
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folytatódnak 
a szentendrei 
szeniorképzések!

Szentendre Város Önkormány-
zatának támogatásával és a mil-
ton friedman egyetem (volt
zsigmond Király egyetem) szak-
mai felügyeletével ősztől tovább
folytatódnak a szenior konzultá-
ciók, előadássorozatok váro-
sunkban, az aranykor Központ
szervezésében.

A tavalyi félévben az 50 pluszosok
számára szervezett tanulási progra-
mokon több mint 150 fő vett részt, s
őszre is változatos programot kíná-
lunk.
Az ősszel induló kurzusokra már au-
gusztus 15-től lehet jelentkezni a 06
30 692 47 46-os telefonszámon (Dr.
Jászberényi József).
A képzések egységes tandíja: 10.000
forint/fő, amelyen kívül semmilyen
pluszköltség nem lesz. A tornafoglal-
kozások 10, a szellemi kurzusok 7 al-
kalomból állnak. (Bővebb információk
a képzésekről a korkozpont.szen-
tendre.hu oldalon találhatók)

IdŐStorNa
Férfiaknak és nőknek egyaránt! Min-
den 50 év felettit várunk, aki szeretné
egészségesen tartani a testét és ezen
keresztül a lelkét is!
Vezeti: Fodor Éva tornatanár, szenior
mozgás-oktató, Szentendre Aranykor
Központ
Helyszín: DMH baletterem
Időpont: szeptember 21-től minden
pénteken 8:45-től 09:45-ig

eGyeNSÚlytrÉNING
Minden ötven év felettit szeretettel vá-
runk ezen a speciális mozgásképzé-
sen, amelyet az Szentendrei
Aranykorközpont geronto-andragó-
gusa fejlesztett ki.
A cél a biztos járás és mozgás kialakí-
tása a harmadik korban
Helyszín: DMH baletterem
Vezeti: Novák Mária geronto-andragó-
gus, Szentendre Aranykor Központ
Kezdő időpont: szeptember 21. péntek,
11:30-től 12:30-ig

ÖrÖmtáNC
Minden ötven év felettit, egyénileg és
párban is szeretettel várunk az összes
ismert táncfajtát alkalmazó, speciális,
jó hangulatú foglalkozáson

A cél a biztos járás és mozgás kialakí-
tása a harmadik korban
Helyszín: DMH baletterem
Vezeti: Novák Mária, geronto-andragó-
gus, Szentendre Aranykor Központ
Kezdő időpont: szeptember 21.péntek,
12:40-től 13:40-ig

GeoPolItIKa – eSemÉNyelemzÉS
Világpolitikai összefüggések, történé-
sek közös elemzése – közép-európai
szemüveggel
Helyszín: Aranykor Központ iroda
(Duna korzó 25. fszt)
Vezeti: Dr. Jászberényi József, 
Szentendre Aranykor Központ
Kezdő időpont: október 15. hétfő,
17:00-18:30-ig

aNGol KezdŐ
Minden ötven év felettit várunk szere-
tettel, aki még nem tanulta, vagy csak
nagyon rövid ideig tanulta az angol
nyelvet.
A cél az alapvető szavak és nyelvtani
formák megtanulása, heti rendszeres-
séggel, összesen 7 alkalommal
Helyszín: DMH tanterem
Vezeti: Spitzer Petra nyelvtanár, 
Szentendre Aranykor Központ
Időpont: október 17. 12:30-14:00

aNGol 2.
Minden ötven év felettit szeretettel, aki
csak nagyon rövid ideig tanulta az
angol nyelvet vagy már tartózkodott
rövidebb ideig angol nyelvi közegben,
így már tisztában van néhány alapszó-
val és a nyelvtan egyes vonatkozásai-
val.
Helyszín: DMH tanterem
Vezeti: Spitzer Petra nyelvtanár, 
Szentendre Aranykor Központ
Időpont: október 17. 09:00-10:30

aNGol 3.
Minden ötven év felettit várunk szere-
tettel, aki már hosszabban (legalább
két féléven át) tanulta az angolt, de to-
vább akar haladni vagy fel akarja frissí-
teni nyelvtudását. A cél az alapvető
szavak és nyelvtani formák megtanu-
lása, heti rendszerességgel
Helyszín: DMH tanterem
Vezeti: Spitzer Petra nyelvtanár, 

Szentendre Aranykor Központ
Kezdő időpont: október 17. 09:00-
10:30

NÉmet KezdŐ
Minden ötven év felettit várunk szere-
tettel, aki még nem tanulta, vagy csak
nagyon rövid ideig tanulta a német
nyelvet.
A kurzus heti rendszerességgel zajlik
majd.
Helyszín: Aranykor Központ 
Szentendre (Duna korzó 25. A P’Art
Mozi épületének földszintje), illetve a
DMH-tanterem
Vezeti: Spitzer Petra nyelvtanár, 
Szentendre Aranykor Központ
Kezdő időpont: október 18. csütörtök,
12:15-13:45

NÉmet HaladÓ
Minden ötven év felettit várunk szere-
tettel, aki már egy vagy két féléven ke-
resztül tanulta a német nyelvet.
A kurzus heti rendszerességgel zajlik
majd.
Helyszín: Aranykor Központ 
Szentendre (Duna korzó 25. A P’Art
Mozi épületének földszintje), illetve a
DMH-tanterem
Vezeti: Spitzer Petra nyelvtanár, 
Szentendre Aranykor Központ
Kezdő időpont: október 18. csütörtök,
10:30-12:00

aNGol 4. (aNGol tárSalGáS)
Minden ötven év felettit várunk szere-
tettel, aki már beszéli az angol nyelvet,
de szeretné azt még tökéletesebbé
csiszolni
A kurzus heti rendszerességgel zajlik
majd.
Helyszín: Aranykor Központ Szen-
tendre (Dunakorzó 25. A P’Art Mozi
épületének földszintje), illetve a DMH-
tanterem felváltva
Vezeti: Spitzer Petra nyelvtanár, 
Szentendre Aranykor Központ
Kezdő időpont: október 18. csütörtök,
8:45-10:15

aNGol 4. (aNGol tárSalGáS)
Minden ötven év felettit várunk szere-
tettel, aki már beszéli az angol nyelvet,
de szeretné azt még tökéletesebbé
csiszolni
A kurzus heti rendszerességgel zajlik
majd.
Helyszín: Aranykor Központ 
Szentendre (Duna korzó 25. A P’Art
Mozi épületének földszintje)
Vezeti: Marton Beáta nyelvtanár, 
Szentendre Aranykor Központ
Kezdő időpont: október 18. csütörtök,
16:30-18:00

SPaNyol tárSalGáS
Minden ötven év felettit várunk szere-
tettel, aki már valamennyire beszéli a
spanyol nyelvet, de szeretné azt még
tökéletesebbé csiszolni
A kurzus heti rendszerességgel zajlik
majd.
Helyszín: Aranykor Központ 
Szentendre (Duna korzó 25. A P’Art
Mozi épületének földszintje)
Vezeti: Marton Beáta nyelvtanár, 
Szentendre Aranykor Központ
Kezdő időpont: október 18. csütörtök,
18:30-20:00

ParlamI IN ItalIaNo – olaSz
NyelV KezdŐKNeK
Minden ötven év felettit várunk szere-
tettel, aki teljesen kezdő vagy újra-
kezdő olaszból.
A kurzus heti rendszerességgel zajlik
majd.
Helyszín: Aranykor Központ 
Szentendre (Duna korzó 25. A P’Art
Mozi épületének földszintje)
Vezeti: Feketéné Tóth Andrea, 
Szentendre Aranykor Központ
Kezdő időpont: október 17. szerda,
13:30-15:00

ParlamI IN ItalIaNo – olaSz
NyelV HaladÓKNaK
Minden ötven év felettit várunk szere-
tettel, aki már valamennyire beszéli az
olasz nyelvet, de szeretné azt még tö-
kéletesebbé csiszolni
A kurzus heti rendszerességgel zajlik
majd.
Helyszín: Aranykor Központ 
Szentendre (Dunakorzó 25. A P’Art
Mozi épületének földszintje),
Vezeti: Feketéné Tóth Andrea, 
Szentendre Aranykor Központ
Kezdő időpont: október 17. szerda,
15:30-17:00

SzámÍtáSteCHNIKa KezdŐ
Helyszín: rákóczi Gimnázium 
(az önkormányzat épülete mögött)
Vezeti: Lévai István informatika-tanár,
Szentendre Aranykor Központ
Kezdő időpont: november 5. hétfő,
16:20-19:20

SzámÍtáSteCHNIKa HaladÓ
Helyszín: rákóczi Gimnázium 
(az önkormányzat épülete mögött)
Vezeti: Lévai István informatika tanár,
Szentendre Aranykor Központ
Kezdő időpont: november 13. kedd,
16:20-19:20

Mindenkit szeretettel várunk!
Tanulni sohasem késő!
Aranykor Központ, Szentendre

KUL-TÚrA barangoló

beCSeNGetÉS ÉS emlÉKfalaVatáS
A VSZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája évnyitó
ünnepségén került sor a Szabó Károly Emlékfal meghitt avatására. Is-
kolatörténeti pillanat részesei lehettek a diákok azzal, hogy az ötletem
alapján a Szabó Károly-díj mellett, méltó emlékhelyet avattunk Szabó
Károly cukrászmester tiszteletére.
Szabó Károly cukrászmester 1926. december 10-én született Aradon.
Azt a sikert, amit elért, saját szorgalmának köszönhette. A világ leghí-
resebb cukrászataiban tudott szakmai tapasztalatot szerezni, ami
megalapozta azt a tudást, szakmai elismerést, hogy 27 évig Alsó-
Ausztria egész területén az iparkamara oktatási központja által kine-
vezett cukrászati szakmai oktató volt.

Marcipán Múzeumot hozott létre Ausztriában, és Magyarországon  
elsőként Szentendrén. Mivel a Marcipán Múzeumnál már nem lesz 
lehetőségünk tiszteletünket kifejezni születésnapján, mint eddig tettük,
így minden év december 10-én, ennél az emlékfalnál iskolánk falai 
között fogunk emlékezni Szabó Károly cukrászmesterre. 
Az emlékfalat bárki megtekintheti, és szeretettel várjuk az érdeklődő-
ket, hiszen nagyvonalú támogatását
nagyon sok ember és intézmény él-
vezhette.
Az emlékfalat Énekes rita igazgatónő
és Keresztes Edit, a Szabó Marcipán
Múzeum képviselője leplezte le.

PáLINÉ SZAPPANOS ZSUZSANNA
MAGyArTANár ÉS KULTUráLIS 

ANTrOPOLóGUS
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100 könyv
100 könyv a PmK és társintézményei kiadásában, 1958–2017

A Pest Megyei Könyvtár – és elődintézményei: a Pest Megyei Tanács
VB Megyei Könyvtára, majd a Pest Megyei Művelődési Központ és
Könyvtár – fennállásának hosszú évtizedei alatt számos könyv kiadá-
sára vállalkozott, önállóan vagy társintézményeivel közösen. Kiállítá-
sunk ezekből a könyvekből mutat be válogatást.
A társintézmények sorában gyakran szerepel a Pest Megyei Levéltár,
a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szentendre Város Tanácsa,
illetve Polgármesteri Hivatala, a Hazafias Népfront Városi Bizottsága,
a TIT Pest Megyei Szervezete, valamint egyes települések múzeumai,
tanácsa, illetve önkormányzata (pl. Aszód, Cegléd, Dabas, Leányfalu,
ráckeve, Vác), továbbá alapítványok, civil szervezetek (pl. Erdei Iskola
Alapítvány, Móricz Zsigmond Társaság), iskolák (pl. AGy Tanoda,
Templomdombi Oktatóközpont, Móricz Zsigmond Gimnázium), de
vannak köztük hivatásos kiadók is (pl. Hét Krajcár Kiadó, Pont Kiadó).
A könyvek elsősorban helyismereti témáról szólnak, de akadnak kép-
zőművészeti, szépirodalmi, néprajzi, történettudományi, környezetvé-
delmi, illetve könyvtármódszertani tárgyúak. Területileg főleg
Szentendrére és környékére, illetve a Pest megyei településekre és ál-
talában Pest megyére vonatkoznak (beleértve a történeti Pest-Pilis-
Solt-Kiskun vármegyét is).
Feldolgozásmódjukat, tartalmukat tekintve ezek a művek tükrözik ke-
letkezési idejüket, körülményeiket: az 1950-es, 60-as, 70-es, 80-as stb.
évek magyar kulturális intézményeinek szemléletét. Ez azonban a leg-
több esetben nem von le szakmai értékükből, bár némelyikük – ennek
figyelembevételével – fenntartásokkal olvasandó. Időutazásra hívjuk
tehát olvasóinkat. Karinthyval szólva: „Így írtunk mi” (ilyen könyveket
adtunk ki) – tíz, húsz, harminc, negyven, ötven, sőt hatvan évvel ez-
előtt. reméljük, kiállításunk felkeltette érdeklődésüket. A kiállított
könyvek kedvezményes áron megvásárolhatók a kölcsönzőpultnál.
Kérjük, vásárlási szándékukat jelezzék a könyvtárosoknak.

HAMVAS BÉLA PEST MEGyEI KöNyVTár, SZENTENDrE

Négy helyőrségi zenekar fellé-
pésével, immár nyolcadik alka-
lommal regionális Katonazene-
kari fesztivál Szentendrén! 

2018. szeptember 15-én, szom-
baton 15.00 órától a Dumtsa utca
elején, a Fő téren, a Lázár cár

téren és a Czóbel Parkban tér-
zene, utána a négy helyszínről a
négy zenekar – a Kaposvári hely-
őrségi zenekar, a Szentendrei
helyőrségi zenekar, a Tatai helyőr-
ségi zenekar és a Budapesti hely-
őrségi zenekar – 16.00 órától a
Lázár cár téren játszik. 

VIII. regionális 
Katonazenekari 
fesztivál
Szeptember 15. – lázár cár tér, fő tér, dumtsa utca, Czóbel park
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Programok
KIállÍtáS
Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

Szentendre-terem
a Szeretet emlÉKe
Sam Havadtőy kiállítása
Megtekinthető szeptember 30-ig

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ÚJraGoNdolt CzÓbel
Fókuszban Czóbel impresszionizmusa
Megtekinthető 2019. április 7-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00–18.00

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
aPátI abKaroVICS bÉla feStŐ-
mŰVÉSz emlÉKKIállÍtáSa
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

elŐadáS

HB Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
szeptember 12. szerda 18.00
zSÍroS KeNyÉr extráKKal 
Vendég: Bán Mór író, a nagy sikerű Hu-
nyadi-sorozat szerzője

KoNCert

DMH Barlang
Duna korzó 11/A.

Szeptember 11. kedd 19.30
CItera JazzKlUb PremIer
Közreműködők:
Sasvári Bori – ének
Debreczeni-Kis Helga – citera, hegedű
Krizbai Domokos – gitár
Dömény Krisztián – citera
…és még mások is!
Vendég: Bolya Mátyás zenész, tanár,
PhD egyetemi docens (Zeneakadémia)

szeptember 18. kedd 19.30
UNderGroUNd JazzKlUb
titokzatostelepesek és barátaik
Ingyenes!

szeptember 22. szombat 20.00
tUdÓSoK
drMáriás: ének, alt szaxofon, trombita
Dezső Antal: bariton szaxofon
Gulyás Levente: gitár
Endrei Dávid: basszusgitár
Jeli Gergely: dob

Művész étterem terasza
Dumtsa Jenő utca
szeptember 14. péntek 19.30
bloomING trIÓ
szeptember 15. szombat 19.30
roVerSoNG
szeptember 21. péntek 19.30
tUrNaroUNd zeNeKar 
szeptember 22. szombat, 19.30
3CoyoteS
rossz idő esetén a koncertek az étte-
remben lesznek megtartva.
A koncertek ingyenesek

GyereKeKNeK

Új Ház Centrum
Kőzúzó u. 26.
szeptember 15. szombat
CSaládI NaP 2018.
Ebben az évben az izgalmas programo-
kon és a családias hangulaton túl, látvá-
nyos fellépő vendégekkel és sok-sok
ajándékkal várnak minden érdeklődőt!
Az építőipar 15 meghatározó szereplője
lesz jelen rendezvényünkön.
Belépéskor a látogatók 1 db tombola-
szelvényt kapnak, mellyel a nap folya-
mán sorsoláson vehetnek részt. Ezen
kívül a gyerekeknek a gyártói standok-
nál különböző pontgyűjtő feladatokkal
is készülünk, amiért szintén jutalom jár.
Várják az info@iso-thermo.hu címre be-
küldött előregisztrációkat, mellyel az
első 50 regisztráló gyártói ajándékcso-
magot kap!
A rendezvényen a részvétel ingyenes!

Skanzen
Sztaravodai út
szeptember 22. szombat 10.00–22.00
ÖrÖKSÉGmŰHely 3.
Leves, langalló, sütemény, kenyér
Ezeken a foglalkozásokon olyan tudást
közvetítenek, mely korábban nemze-
dékről nemzedékre adódott tovább, de
ma már nem feltétlenül része minden-
napjainknak.

Fő tér
szeptember 22. szombat 10.30–17.00
NaGy SzeNteNdreI SzámHáborÚ
Közösségi és családi játék 
Kucsera Ferenc tiszteletére
Kedves szülők és gyerekek, fiatalok és
felnőttek! Várjuk a jelentkezésed a II.
Nagy Szentendrei Számháborúba! Hozz
magaddal minél több barátot, családta-
got, szomszédot, osztálytársat vagy kö-
zösségi csapattársat. Legyetek együtt
részesei egy nagyszabású, izgalmas já-
téknak: vegyétek birtokba Szentendre
belvárosát és nyerjétek meg a nagy csa-
tát a csapattal!  
Korhatár: 10–99 év

mozI
P'ArT MOZI 

Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas:
800 Ft, felnőtt: 1000 Ft 

szeptember 10. hétfő
16.00 FILMSZAKADáS (107’) /THE
CrASH rEEL/ amerikai
18.00 VIrUNGA (105’) öKOPArTy SO-
rOZAT– DunaP’Art Filmklub) a film után
beszélgetés
20.00 AUGUSZTUSrA VárVA (88’)
(WAITING FOr AUGUST) belga
szeptember 11. kedd
15.30 rEPÜLJ MAGASrA (80’) /LIGHT
FLy, FLy HIGH/ norvég-indiai
17.00 MAGNUS (76’) norvég
18.30 MESÉS ÉLET (92’) LÉLEKMOZI
SOrOZAT – DunaP’Art Fimklub, a film
után beszélgetés
20.15 KEDVES EMBErEK (100’) /NICE
PEOPLE/ svéd
szeptember 12. szerda
15.35 ELSZAKADáS (72’) /A SEPArA-
TION/ svéd
17.00 TOTO ÉS NőVÉrEI ( 94’) (15)
/TOTO SI SUrOrILE LUI/ román
18.45 AZ ÉN VÉrEM-áLDOZAT (72’)
/COMMUNION/ lengyel, a film után be-
szélgetés
20.05 TErMÉSZETESEN rENDELLENES
(98’) /NATUrAL DISOrDEr/ dán

szeptember 13. csütörtök
16.30 rEMÉLEM LEGKöZELEBB SIKE-
rÜL MEGHALNOD :) (96’)(12)
Schwechtje Mihály filmje
18.15 HárOM Nő (100’)(12) Az Arany
Medve díjas teheráni rendező: Jafar Pa-
nahi filmje
20.00 PrEDATOr-A rAGADOZó
(108’)(16E) – a vadászat folytatódik…
szeptember 14. péntek
16.00 MACSKAFOGó (96’)(6) Ter-
novszky Béla filmje
17.30 P’ArTI DALOLó – Lázár Enikővel
(klubszoba)
18.35 rEMÉLEM LEGKöZELEBB SIKE-
rÜL MEGHALNOD :) (96’) (12) közön-
ségtalálkozóval
20.15 EGy KIS SZíVESSÉG (117’)(16) –
krimi
f: Blake Lively, Anna Kendrick, Linda
Cardellini, H.Golding
szeptember 15. szombat
14.30 MACSKAFOGó (96’)(6) Ter-
novszky Béla filmje
16.15 TEGNAP (118’)(12) Kenyeres Bá-
lint filmje
18.25 PrEDATOr-A rAGADOZó
(108’)(16E) – a vadászat folytatódik…
20.20 rEMÉLEM LEGKöZELEBB SIKE-
rÜL MEGHALNOD :) (96’)(12)
Schwechtje Mihály filmje
szeptember 16. vasárnap
14.15 MACSKAFOGó (96’)(6) Ter-
novszky Béla filmje
16.00 NAPSZáLLTA (144’)(16) Nemes
Jeles László filmje - PrEMIEr ELőTT!
közönségtalálkozóval
21.00 VÉGáLLOMáS: ESKÜVő (90’)(12)
– francia romantikus komédia
szeptember 17. hétfő
16.00 TEGNAP (118’)(12) Kenyeres Bá-
lint filmje
18.05 HárOM Nő (100’)(12) Az Arany
Medve díjas teheráni rendező: Jafar Pa-
nahi filmje
20.00 A JELENÉS (144’)(12) – A Vati-
kán oknyomozó újságírójának nyomo-
zása
szeptember 18. kedd
14.45 TEGNAP (118’)(12) Kenyeres Bá-
lint filmje
16.45 íZLÉS SZErINT FűSZErEZVE
(92’)(12) road movie-úti cél a szakács-
verseny
18.30 KöNyVKLUB (103’)(16) CINE-
BOOK SOrOZAT - DunaP’Art Filmklub
20.15 MAMMA MIA! SOSE HAGyJUK
ABBA (114’)(12) szinkronizált
szeptember 19. szerda
16.30 rAMEN SHOP- íZEK A MÚLTBóL
(89’)(12) – a japán ramenséf szép törté-
nete
18.05 HárOM Nő (100’)(12) Az Arany
Medve díjas teheráni rendező: Jafar Pa-
nahi filmje
20.00 MAMMA MIA! SOSE HAGyJUK
ABBA (114’) (12) szinkronizált
szeptember 20. csütörtök
15.45 A MűVÉSZET TEMPLOMAI: 
CArAVAGGIO (90’) (12)
17.20 BrILIáNS VáLáS (95’)(12) 
– francia vígjáték
19.00 AUrOrA BOrEALIS - ÉSZAKI
FÉNy (104’)(16) NyISD KI A SZEMED!
SOrOZAT
(DunaP’Art Filmklub) - utána beszélge-
tés
szeptember 21. péntek
16.30 KöNyVKLUB-AVAGy AZ ALKONy
öTVEN árNyALATA (103’)(16)
f: D. Keaton, J. Fonda, C. Bergen
18.30 VIráGVöLGy (83’)(16) Csuja
László filmje
20.00 PrEDATOr-A rAGADOZó
(108’)(16E) – a vadászat folytatódik…
szeptember 22. szombat
14.45 HOTEL TrANSyLVANIA 3 
- SZörNyEN rÉMES VAKáCIó (97’)(6)
16.30 MAMMA MIA! SOSE HAGyJUK

ABBA (114’) (12) szinkronizált
18.30 BrILIáNS VáLáS (95’) (12) 
– francia vígjáték
20.15 EGy KIS SZíVESSÉG (117’) (16) 
– krimi
f: Blake Lively, Anna Kendrick, Linda
Cardellini, H. Golding
szeptember 23. vasárnap
15.00 MAJA A MÉHECSKE 
- A MÉZCSATA (83’)(6)
16.30 VIráGVöLGy (83’)(16) Csuja
László filmje
18.00 A MűVÉSZET TEMPLOMAI: 
CArAVAGGIO (90’) (12)
19.10 VÉGáLLOMáS: ESKÜVő (90’)(12)
– francia romantikus komédia
szeptember 24. hétfő
16.45 HárOM Nő (100’)(12) Az Arany
Medve díjas teheráni rendező: Jafar Pa-
nahi filmje
18.00 MűALKOTáSOKBA KóDOLT Vá-
rOSTörTÉNET - Török Katalin sorozata
18.30 VIráGVöLGy (83’)(16) Csuja
László filmje
20.00 EGy KIS SZíVESSÉG (117’)(16) –
krimi f: Blake Lively, Anna Kendrick,
Linda Cardellini, H. Golding
szeptember 25. kedd
18.30 SöTÉTBEN (106’)(16) LÉLEKMOZI
SOrOZAT – DunaP’Art Fimklub
20.20 rAMEN SHOP- íZEK A MÚLTBóL
(89’)(12) – a japán ramenséf szép törté-
nete
szeptember 26. szerda
16.00 rEMÉLEM LEGKöZELEBB SIKE-
rÜL MEGHALNOD :) (96’)(12)
17.45 A MűVÉSZET TEMPLOMAI: CA-
rAVAGGIO (90’)(12)
19.30 VIráGVöLGy (83’)(16) Csuja
László filmje
szeptember 27. csütörtök
16.00 VOLT EGySZEr EGy TÉKA
(90’)(12) Csizmazia „Cheese" Gábor
filmje
17.35 JOHNNy ENGLISH ÚJrA LECSAP
(100’)(12) f: rowan Atkinson
19.30 NAPSZáLLTA (144’)(16) Nemes
Jeles László filmje
szeptember 28. péntek
15.00 HárOM Nő (100’)(12) 
Az Arany Medve díjas teheráni rendező:
Jafar Panahi filmje
16.45 JOHNNy ENGLISH ÚJrA LECSAP
(100’)(12) f: rowan Atkinson
18.30 VOLT EGySZEr EGy TÉKA
(90’)(12) Csizmazia „Cheese" Gábor
filmje - közönségtalálkozóval
20.15 KErESÉS (102’)(12) – izgalmas
thriller
szeptember 29.szombat
14.30 JOHNNy ENGLISH ÚJrA LECSAP
(100’)(12) f: rowan Atkinson
16.15 VOLT EGySZEr EGy TÉKA
(90’)(12) Csizmazia „Cheese" Gábor
filmje
18.00 KErESÉS (102’)(12) – izgalmas
thriller
19.45 NAPSZáLLTA (144’)(16) Nemes
Jeles László filmje
szeptember 30. vasárnap
13.00 MAJA, A MÉHECSKE - A MÉZ-
CSATA (83’)(6)
14.30 KErESÉS (102’) (12) – izgalmas
thriller
16.25 NAPSZáLLTA (144’)(16) Nemes
Jeles László filmje
19.00 VOLT EGySZEr EGy TÉKA
(90’)(12) Csizmazia „Cheese" Gábor
filmje
20.35 JOHNNy ENGLISH ÚJrA LECSAP
(100’)(12) f: rowan Atkinson
október 1. hétfő
16.00 NAPSZáLLTA (144’)(16) Nemes
Jeles László filmje
18.30 JOHNNy ENGLISH ÚJrA LECSAP
(100’)(12) f: rowan Atkinson
20.15 KErESÉS (102’)(12) – izgalmas
thriller
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Hollósy Simonra 
emlékezve
Kolozsvár a történelmi erdély és  a kultúrák  találkozásának min-
denkori központja. az elmúlt hetekben Szentendre is közép-
pontba került ebben a csodás városban. Hollósy Simon és a
nagybányaiak kiállításához kapcsolódva Szakács Imre Hollósy
hommage című kiállítása is megrendezésre került.  a kiállítást a
művész szentendrei bázis galériájának, a fő téri Innoart Galériá-
nak tulajdonosa, barta e. Gyula nyitotta meg. 

A helyszín két életút sajátos találkozása. összeköti őket a két mű-
vésztelep (Nagybánya és Szentendre) az erdélyi gyökerek és az az
hommage, amit Szakács Imre festett Hollósy Szénaboglyák alko-
tásnak inspirációja után. Az ‘hommage’ festés különös feladat. Egy
festményben két alkotónak önállóan megjelenni, az inspiráció  és
a tisztelet érzékeltetése és az önálló alkotás születése. S ez csak
néhány az emlékezetfestés kihívásai közül. A Hollósy-emlékezet
a legszigorúbb kritikusok ízlésének is megfelel, így nem véletlenül
lett éke a kiállításnak. A  művész megvalósította az időutazást,
mert úgy érezhették a jelenlévők, hogy Hollósy nem csak szelle-
mében, hanem fizikálisan is köztük van. A kiállítás létrejöttében
meghatározó szerepe volt Mile Lajos főkonzulnak.
A szentendrei festészet szellemi gyökerei Nagybányáról erednek,
visszatérni abba a közegbe inspiráló lehet mindenki számára. Sza-
kács Imre 7×7 kiállítás sorozatának sikere megnyitotta az utat más
szentendrei művészek előtt is a forrás felé.
A két művésztelep és egymásra gyakorolt hatása, a nemzetközös-
ség érzésének erősödése mellett olyan művek születésének lehet
bölcsője, mint Szakács Imre Hommage á Hollósy Simon című ki-
állításának alkotásai.
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Szarvasbőgés-
túrák a Pilisben
Szeptemberben ismét vezetett túrákon hall-
gatható a szarvasbőgés a Pilisi Parkerdőben 
a következő hetekben elindulnak az immár
hagyományos vezetett túrák, ahol az érdek-
lődők megismerkedhetnek az éjszakai erdő
életével, és a hazai erdők királyának számító
gímszarvasok nászi koncertjével.

A szarvasbőgés az erdő életének azon idő-
szaka, amikor az erdőjárók a legkönnyebben
észrevehetik a vadon élő állatok jelenlétét. Az
erdő lakói egész évben szinte észrevétlenül
bújnak meg a sűrű, vagy nehezen megközelít-
hető részeken, szeptemberben viszont a gím-
szarvas bikák a rejtőzködéssel mit sem
törődve, hangos bőgéssel riogatják vetélytár-
saikat és kápráztatják el a háremükbe tartozó
szarvasteheneket.
E különleges természeti jelenség megfigyelé-
sére indít már évek óta nagysikerű szakveze-
téseket a Pilisi Parkerdő és a Budakeszi
Vadaspark, amely túrasorozat idén is folytató-
dik. Az ország északi felén, így a főváros kör-
nyékén is néhány héttel később kezdődik a
szarvasbőgés, mint a déli területeken. Cse-
rébe tovább is tart az őszi „koncertidőszak”,
vagyis a szeptemberi csúcs után akár még ok-
tóberben is hallani bőgő bikát a térségben.
A vezetett túrákon a kísérő szakemberek nem-
csak a gímszarvasok, hanem az éjszaka aktív
többi állat életével is megismertetik az érdek-
lődőket. A túrákon jó eséllyel lehet hallani
szarvasbőgést, ezért a Pilisi Parkerdő Zrt. az
állatok nyugalma, és nem utolsósorban az er-
dőjárók biztonsága érdekében arra kér min-
denkit, hogy a szervezett túrák keretében, és
ne egyéni éjszakai kirándulásokon ismerked-
jenek meg a gímszarvasok nászával.
A szarvasbőgés-túrák egy-egy alkalommal
korlátozott létszámú érdeklődőt fogadnak, és
helyszínen fizetendő részvételi díj ellenében
vehetők igénybe. Tanácsos az időjárásnak és
a terepi szakvezetésnek megfelelő öltözékben
és lábbeliben érkezni!

Visegrádi erdészet

Túrák időpontja: szeptember 12., 25., 27.
Találkozó: 16:30-kor a királykunyhói parkoló-
ban (47° 44’ 19.76”, 18° 56’ 47.19”)
Túra ideje: 17:00-20:00
Szükséges felszerelés: időjárásnak megfelelő
öltözet, zseblámpa/fejlámpa.
részvételi díj, ami a helyszínen, készpénzben
fizetendő:
Felnőtt: 2000 Ft.
14 év alatti gyerek: 1000 Ft
Jelentkezés e-mailben: feher.adel@pprt.hu,
legkésőbb a túra indulásának napján délelőtt
10 óráig.
Alkalmanként maximum 15 fő részvétele le-
hetséges, a helyeket a jelentkezés sorrendjé-
ben töltik fel.

budakeszi Vadaspark

A Budakeszi Vadaspark által minden évben
megrendezett Éjszakai Kalandtúrák során a lá-

togatók szakvezető kíséretében nyerhetnek
bepillantást a vadaspark záróra utáni életébe
– és a szarvasbőgés időszakában az agan-
csosok „erdei koncertjébe”. A leendő látogató
hátizsákjában feltétlenül legyen valamilyen vi-
lágítóeszköz (zseb- és/vagy fejlámpa), de a
melegebb öltözék és kíváncsiság is ajánlott!
Az Éjszakai Kalandtúrák időpontjai:
2018. szeptember 14., 21., 28.
Gyülekező a vadaspark főbejáratánál: 18:50-
kor.
2018. október 5., 12., 19., 26.
Gyülekező a vadaspark főbejáratánál: 17:50-
kor.

A program körülbelül 2 órás, a meghirdetett
napokon maximum 2 x 50 fős csoport indul-
hat.
Jelentkezni a budakeszi.vadaspark@bkvp.hu
címen lehet, az üzenet tárgya „Éjszakai túra”
legyen. 
A túrán kizárólag azok vehetnek részt, akik
előzőleg e-mailben jelezték részvételi szándé-
kukat!
Az Éjszakai Kalandtúrára a felnőttjegy: 2.200
Ft., a gyerekjegy (2-14 éves korig): 1.100 Ft.

Indul az élet a visegrádi sípályán!
Tudta ön, hogy a Nagy-Villám-hegy északi lejtőin, a hóágyúknak 
köszönhetően, az elmúlt szezonban is 2 hónapot tudtunk üzemelni, és
Visegrádon, egy helyi kezdeményezésnek köszönhetően, az önkor-
mányzat anyagi támogatásával minden polgárnak jelképes árú szezon-
jegye volt a sípályára? 10 éve fut már kedvezményes, őszi oktatási

programunk, így sok család tudott élni ezzel a lehetőséggel. Ezt a szerződést szeretnénk a
Dunakanyar többi településén is megkötni, ezzel is oszlatva azt a tévhitet, hogy a síelés egy
drága sport. A téli mozgásra ugyanúgy szüksége van szervezetünknek, mint nyáron, érde-
mes tehát fontolóra venni ezt a lehetőséget.
Szeptember 22-23-án nyílt nap lesz a műanyagpályás síiskolában, ahol délután még a ku-
riózumnak számító gyepsíelést is ki lehet próbálni. Aztán egy hétre rá már indulnak kezdő
és haladó csoportjaink, ahol decemberre, már biztos sítudás birtokában lehet meghódítani
a behavazott lejtőket is.

Várunk mindenkit szeretettel!
Gutbrod rezső síoktató, üzemeltető
További információ: www.visegradsipalya.hu Tel: +36 20 959 0213
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lengyel Ibolya, a Kenguru Kötélugró dSK el-
nöke és edzője 15 évvel ezelőtt ismertette
meg a kötélugrást mint sportágat városunk-
kal. a Szent andrás általános Iskola tanító-
testnevelő tanára húsz éve oktatja ezt a
sportágat, korábban öt évig Kiskunmajsán
volt edző. 

mit kell tudni erről a sportágról?
Amerikából indult mint utcajáték, de mint
sportágat már a világ minden részén űzik,
népszerű az ausztrálok, a japánok, a kínaiak,
sőt az afrikaiak és az indiaiak körében is, hi-
szen nagyon látványos. Több kategóriában is
rendeznek versenyeket egy és két kötéllel is:
van gyorsasági, szabadon választott gyakor-
lat, amit általában zenére adnak elő a verseny-
zők, duplázás, triplázás stb.. Vannak egyéni,
páros és csapatversenyek is. Speciális ugró-
köteleket használnak, pl. a szabadon válasz-
tott gyakorlatokhoz gumikötelet vagy
gyöngyöst speciális nyéllel, a gyorsasági ver-
senyszámokhoz pedig fémkötelet csapágyas
nyéllel más-más méretekben. Magyarorszá-
gon a kötélugrás fiatal sportágnak számít,
mintegy harminc éve alakult meg az első kö-
télugró szövetség.

Szentendrén mikor, hol, milyen formában
kezdődött?
Iskolámban először szakkör szintjén kezdőd-
tek az edzések, majd pár év elteltével, 2007-
ben a szülők kérésére alakultunk egyesületté.
Az edzéseket a Szent András iskola tornater-
mében tartjuk, amelyekre a város több iskolá-
jából is jönnek gyerekek 6 éves kortól, a
jelenlegi legidősebb tanítványom már betöl-
tötte a 18. életévét. Három szinten foglalko-
zom a mintegy negyven gyerekkel: van kezdő,
középhaladó és haladó csoport, az utóbbiak-
ban vannak a versenyzők. 

miért éppen ezzel a sporttal kezdett el fog-
lalkozni?
1987-ben a tévében láttam egy bemutatót, ami
nagyon megérintett. Különösen az, hogy a
nehéz gyakorlatokat milyen könnyedén, mo-
solyogva végezték a lányok. Ugyanis rendkívül
kemény fizikai munka van a pár perces gya-
korlatok mögött, melyeket egyre több akroba-

tikus elemmel kell ötvözni, mert a versenye-
ken a pontozók nagy hangsúlyt fektetnek a lát-
ványra is.

mikor érdemes elkezdeni ezt a sportot, ha va-
laki eredményeket szeretne elérni?
Minél korábban, óvodás korban vagy elsős-
ként, mert komoly sikereket csak így lehet el-
érni. Bár a mi csapatunkban is van olyan
versenyző, aki negyedikes korában kezdte el
ezt a sportágat, de ő korábban évekig talajtor-
nára járt, ahol már megszerezte az alapokat az
akrobatikához, illetve nagyon szorgalmas és
kemény munkával, kitartással utolérte társait.

milyen eredményeket ért el a 15 éves szent-
endrei edzősége alatt?
Az első országos diákolimpiai bajnokom 17
évvel ezelőtt kiskunmajsai volt, 2007 óta a
szentendrei csapatommal egyéni és csapat-
számokban is folyamatosan ott vagyunk a
hazai élmezőnyben. Három éve járunk válo-
gató versenyekre, hogy kvalifikáljuk magunkat
a nemzetközi megmérettetésekre. Hazánkban
nagyon magas szinten űzik ezt a sportágat,
nemzetünk számos európai és világbajnoki
helyezéssel büszkélkedhet, ezért nagy a küz-
delem az Eb-re, vb-re való kijutásért. 
Egyesületünk a tavalyi portugáliai nyílt 
Európa-bajnokságon szerezte meg az első 
nemzetközi sikerét: párosban aranyérmet,
csapatban pedig bronzérmet szereztünk, ami
felért számunkra egy csodával. 
Tavaly egyéniben és csapatban is megnyertük
Szentendre város sportkarácsonyi díját: egyé-
niben a Gyerek Leány Profi Sportoló Díjat, il-
letve az Ifjúsági Leány Profi Csapat Sportoló
Díjat.

mit gondol, minek köszönhetők ezek a kima-
gasló eredmények?
A rengeteg edzésnek, és annak, hogy a lányok
rendkívül kitartóak és motiváltak. Emellett a
szülők anyagi és lelki támogatásának. Az is
fontos, hogy nagyon jó a társaság, kifejezetten
jó a csapatszellem, a lányok örömmel jönnek
az edzésekre, igazi barátságok is szövődtek.
Nagyon kemény munkát végzünk, de a sikerek
további motivációt jelentenek, az elismerések
rendívül fontosak.

mennyi edzésre van szükség ezen a szinten?
A kezdő és középhaladó csoportba járóknak
hetente kétszer egy óra edzést tartok kötéllel,
amit egy óra talajtorna egészít ki. A haladók
számára mindennap van edzés, ami heti tíz
órát jelent, de a versenyek előtt hétvégén is
edzünk. Ehhez hozzájön még az erőnléti
edzés is.

ezen a szinten már megnőnek a kiadások is.
anyagilag milyen helyzetben vannak?
Sajnos sem a szövetség, sem más szervezet
nem támogat minket, az önkormányzattól
kaptunk két alkalommal támogatást a nem-
zetközi versenyeken való részvételhez. A ver-
senyek nevezési díjai, az utazás költségei
egyre több áldozatot kívánnak a szülőktől.
Idén sajnos – szponzorok híján – nem tudtunk
részt venni a floridai világbajnokságon, a szü-
lők pedig nem tudták vállalni az ezzel járó
magas költségeket. 
Nagy szükségünk lenne szponzorok támoga-
tására, vagy valamilyen bevételre, ennek érde-
kében fellépéseket is szívesen vállalunk.
Tavaly a jégkorong világbajnokságon léptünk
fel nagy sikerrel három versenynapon is, mely-
nek bevételéből szerződtettünk egy portugál
Európa-bajnok kötélugrót az augusztusi edző-
táborunkba. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy
ez hihetetlenül eredményes volt, hiszen nagy
tudású, profi versenyzőről volt szó, a lányok
szerint is ez volt idáig a leghasznosabb edző-
tábor. Jó lenne, ha ezt minden évben megen-
gedhetnénk magunknak.

milyen tervekkel indulnak neki az idei sze-
zonnak?
Jelenleg a november 9-10-i nemzetközi kötél-
ugró versenyre készülünk, amit Münchenben
rendeznek meg, majd utána jönnek a hazai
szövetségi versenyek és a diákolimpia. Sze-
retnénk a hazai versenyeken kiemelkedően
teljesíteni, és a három válogató alapján kvali-
fikálni egyéniben és csapatban is magunkat a
2019-es Európa-bajokságra – ami szeren-
csére nem túl messze, Grazban lesz –, illetve
a Norvégiában megrendezésre kerülő világ-
bajnokságra. 

Úgy látom, van mire büszkének lenni a kötél-
ugró egyesületnek…
Büszkék vagyunk arra, hogy országos szinten
az élmezőnyben vagyunk, illetve az Eb-n elért
eredményeinkre, valamint a szentendrei városi
díjakra, és természetesen nagyon örülünk,
hogy a molinón szerepelhetünk. Jólesik és kö-
szönjük, hogy a város elismeri a munkánkat,
becsüli az elért eredményeket. Ami hiányzik,
az a már említett szponzori támogatás, hogy
minden évben el tudjunk jutni a nemzetközi
versenyekre, mellyel erősíthetnénk Magyaror-
szág és Szentendre jó hírnevét. Az utóbbi fél
évben kétszer szerepeltünk országos tévé-
adóban, az Duna Tv Családbarát műsorában,
nemrégiben pedig az M4-től kaptunk megke-
resést. Jelenleg egy videót készítünk az 
önkormányzat támogatásával, melyben az 
ugróköteles lányok mutatják be Szentendre
nevezetességeit.                                           N. E.

a molinón: a Szentendrei Kenguru Kötélugró dSK 

A molinón első sor balról jobbra: Dévényi Nikoletta, Országh Adél, Lengyel Ibolya edző, Szőllősi Júlia, Dévényi Do-
rottya; második sor: Merényi Luca, Hilbert Petra
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Gubán Józsefné emlékére
Drága rózsa!

Nehéz szavakat találni arra,
ami ennyire végleges, ennyire
megváltoztathatatlan. Elmen-
tél. Hosszú, kitartó harcod-
ban, melyet a betegségeddel
vívtál, nagyon sokat biztat-
tunk, végig veled voltunk, erős
asszony voltál. 
Emlékezünk kitartásodra,
arra, hogy semmilyen prob-
léma nem riasztott el, mindig
a megoldást kerested, és ki-
zárólag tanítványaid érdekeit
tartottad szem előtt. Soha
nem mondtál mást, mint amit
gondoltál, kedvesen, de el-

mondtad a véleményedet. Kollégáid rendkívül tiszteltek mind-
ezért.
Sok tanítványod köszönheti azt a tudást, amit tőled kaptak. A
legsérültebb gyerekben is megláttad a lehetőséget a tovább ha-
ladásra, és kitartásodnak köszönhetően mindig szép eredmé-
nyek születtek.
Előttünk vagy, ahogyan megigazítod a szemüvegedet, és nyu-
godt, kedves hangon nyugtatsz meg minket arról, hogy minden
rendben lesz.
Kedves rózsa! Itt élsz tovább bennünk és tanítványaidban.
Nyugodj békében!

A Bárczi Gusztáv általános Iskola alkalmazotti közössége

másodszor is
nyit az akác…
a Kossuth lajos Nyugdíjas Klub
magyarnóta műsort rendez
szeptember 29-én, szombaton
15 órai kezdettel a Hamvas béla
Pest megyei Könyvtárban (Pátri-
árka u. 7.). 

A műsorban fellépnek: Hatvani
Kiss Gyöngyi, Dócs Péter, Kalina
Enikő, Szabó Sándor, Balázs

Anikó, Kapi Gábor és a Kossuth
Lajos Nyugdíjas Klub Ezüstfény
együttese. Kísér: Oláh Kálmán és
Oláh Albert cigányzenekara.
Műsorvezető: Meglepetés. Szer-
kesztő: Kapi Gábor, rendező Hor-
váth Jenőné.
Belépőjegyek rendelhetők a (26)
315-508, 06-20-954-1093 tele-
fonszámokon, illetve megvásá-
rolhatók a helyszínen az előadás
előtt 2000 Ft-ért. 

Mindenkit szeretettel várnak a
rendezők!
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adáSVÉtel

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

Eladó 2 db könnyűszerkezetes (plexi bo-
rítású), 30 cm mélységű vitrin. Tel. (26)
314-892.

Kirakati szinterezett fém próbababa
eladó. Tel. 06-70-542-5422.

álláSt KÍNál

Stroke-tól magatehetetlenné vált Édes-
anyám mellé keresek tapasztalattal ren-
delkező 24 órás bentlakásos
ápolót/gondozót, váltás megegyezés
szerint. Tel. 06-70-222-2794, Jármy
Orsi.

Munkatársat keresek teljes munkaidő-
ben adminisztrátori munkakörbe. Felté-
telek: diktálás után 10 ujjas vakon
gépírás, MS Word professzionális isme-
rete és alapvető számítógépes ismere-
tek. Tel. 06-20-941-9200, (26) 300-763,
Molnár Bertalan közjegyző.

Szentendre belvárosában lévő ét-
terem szeptember 15-én megkezdi
házhozszállításos tevékenységét.
Ehhez keresünk futárt, saját gép-
kocsi előny. önéletrajzot a bére-
zési igény megjelölésével a
voyage@voyage-hungary.com e-
mail címre várjuk. Tel. (26) 310-
825.

Építőmérnököt és technikust keresünk,
szentendrei munkahelyre, AutoCad és
alapvető számítógépes ismeretekkel.
Tel. 06-20-314-9080.

Szentendrei cukrászdába pultos hölgyet
felveszek beugróként. Tel. 06-30-940-
2652

Kőműves munkák elvégzésére keresek
építőiparban jártas, megbízható munka-
társat. Lehet beugró is. Tel. 06-30-341-
3423.

Kft. takarítónőket keres Szentendrén és
Pomázon részmunkaidőben. Lehet
nyugdíjas is! Tel. 06-70-384-8439.

eGÉSzSÉG

Érszűkület, pedikűr-manikűr, kö-
römgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-340-
1392.

KIadÓ laKáS

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Egyedülálló, budapesti, intelligens,
ápolt, kulturált nyugdíjas nő, sürgősen
keres Szentendrén kiadó garzonlakást
hosszú távra, családjához közel lakás
céljából. Tel. (26) 952-647.

oKtatáS

Történelem, magyar korrepetálás, felvé-
telire, érettségire felkészítés nagy ta-

pasztalattal Szentendrén, a belváros-
ban. Tel. 06-30-540-5639.

Angol nyelvtanítás Szentendrén, a bel-
városban. Tel. 06-20-416-9136.

Képzőművész tanár saját műtermében
rajz-festés, művészettörténet oktatást,
felvételire, érettségire felkészítést vál-
lal. Tel. 06-30-617-6750.

Matematika korrepetálás, érettségire
felkészítés nagy tapasztalattal a Belvá-
rosban. Tel. 06-30-642-3379.

rÉGISÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margi-
tot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hi-
básat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmaga-
sabb áron. Tel. 06-20-280-0151, he-
rendi77@gmail.com

GáBOr ESZMErALDA műgyűjtőnő –
múzeumok számára is – készpénzért
vásárol festményeket, bútorokat, ezüst-
tárgyakat, evőeszközöket, aranyakat,
szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjta-
lan: 06-1-789-1693, 06-30-898-5720.

SzolGáltatáS

Teljes körű házépítés, lakásfelújítás!
Vállaljuk Szentendrén és környékén há-
zának felépítését, felújítását, anyagbe-

szerzéssel, garanciával. 16 éve műkö-
dünk. Tel. 06-20-341-4585, Nova-Park
Bt.

Nyugdíjas értelmiségi hölgy telefonos
ügyeleti szolgáltatást vállal. Szükség
esetén saját telefonszámon is. Tel. (26)
952-647, naponta 14.00-tól 21.00-ig.

Vállaljuk modern vagy klasszikus
ólomüveg-ablakok készítését, tö-
rött darabok cseréjét vagy teljes
felújítását, továbbá tükrök, bútor-
üvegek, lámpák, szaunaablakok
tervezését, kivitelezését. 06 20
317-6455, www.czirjak-glass.hu.

Érszűkület, pedikűr-manikűr, kö-
römgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-340-
1392.

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

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

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mik-
rohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.

üdülÉS

Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (3000
Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 06-20-494-
2550.

GyermeksebészetimagánrendelésSZENTENDRÉN!
Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészRendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,péntek 17:00 – 19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:

06-70-677-1178

TeheTSéggoNdozó foglAlkozáSok 
a Szentendrei 

református gimnáziumban

A Szentendrei Református Gimnázium 
tehetséggondozó foglalkozásokat hirdet 
a most 4. osztályba járó általános iskolás 

tanulóknak magyar nyelv és irodalom 
és matematika tantárgyakból. 

A foglalkozások 8 alkalommal, szombatonként 8-12 óráig tartanak. 
A kezdés időpontja: 2018. szeptember 22. szombat 8 óra.

Az órák egyeztetése az első foglalkozáson történik.
Helye: Szentendrei Református Gimnázium

2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Tel: 06-26 302-595

A foglakozások díja: 15 000 Ft (32 óra)
A befizetés módja: Az iskola pénztárában készpénzben.

m o S o l y   J Ó G a

KEDD 10:00 és 18:00
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,

Szentendre, Duna-korzó 

TArTáS, NyÚJTáS, EGÉSZSÉG,
ÉLETErő

www.jogaszentendre.com

meseterápia felnőtteknek és gyermekeknek Szentendrén

A mesékkel való „munka” tudásközvetítő és tudatformáló. „Képes arra, hogy
testi -lelki és szellemi szétesettségeket, megbomlott egyensúlyi állapotokat ren-
dezzen össze.” (Boldizsár Ildikó)

Ajánlom ezt a lágy és hatékony önismereti módszert azoknak, akik elakadtak az
életük bármely területén. 
Témák:

ÖNbIzalomHIáNy • PárKaPCSolat
eGyüttmŰKÖdÉS • düH, HaraG KezelÉSe

VeSzteSÉG, GyáSz • SzoroNGáSoldáS  

Boros Luca 
metamorphoses meseterapeuta

www.borosluca.com




