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Szélgyerekek
Szentendrén

Helytörténeti kiadvány
a legkisebbeknek

Nyári akció! akár 40%-os kedvezmény!
50cc-350cc motorkerékpárok, robogók,
illetve alkatrészek közvetlenül a gyártótól
info@keeway.hu, tel: 06 26 500 005
szentendre, kőzúzó u. 8.
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SOS

104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

VÁROS
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Feltámadhat Szentendre ősi borkultúrája

105 Tűzoltóság
Hivatásos tűzoltóság (katasztrófavédelem):
(26) 500 017, (26) 500 018

107 rendőrség (26) 502 400
körzeti megbízottak:
belváros: karkus Zoltán r. törzsőrmester
Pismány: koós ervin r. főtörzszászlós
Pannónia: gáti lászló r. törzszászlós
izbég: antalicz Ferenc r. zászlós
Püspökmajor-lakótelep: király gergő r. törzsőrmester, e-mail: kiralyg@pest.police.hu, fogadóórák:
minden hónap első és második hétfőjén 17 és 18 óra
között a barcsay Jenő általános iskolában.
Vízmű (26) 310 796
ELMŰ 06 40 383 838
Elmű hibabejelentő száma:
06-40/38-39-40, 1-es menüpont
TiGáZ (26) 310 032
T-HOME hibabejelentés 1412

Városháza (26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204 725, zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@ph.szentendre.hu
Tourinform Szentendre (26) 317 966
közterület felügyelet
munkanapokon: (26) 503 329
Hódiszpécser: 20-320-72-16

Polgárőrség
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
e-mail: szentendre@polgarorseg.net
telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
elnök: simonyi Zsolt +36 30 621 2610
alelnök: tirpák lászló +36 30 621 2613
titkár: Mendzsák istván
Orvosi ügyelet
bükkös-part 27. (26) 312 650
Hétköznap 17-től másnap reggel 7 óráig,
pénteken 17-től hétfő reggel 7-ig.

Gyógyszertári ügyelet
Ügyeleti díj este 9 ÓrátÓl 380 Ft
hétfőn Ulcisia gyógyszertár (Hév-nél)
dózsa gy. u. 1. tel: 500-248
kedden szent endre gyógyszertár
kanonok u. 4. tel: 310-868
szerdán Pismány gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. tel: 505-779
csütörtökön vasvári Patika
sas u. 10. tel: 312-825
pénteken napvirág Csepp gyógyszertár
attila u. 23. tel: 319-354
szombaton kálvária gyógyszertár
kálvária u. 33. tel: 787-796
vasárnap vasvári Patika nyitva 8-13
sas u. 10. tel: 312-825
kálvária gyógyszertár nyitva 7-21
kálvária u. 33. tel: 787-796
Vasárnap ESTE 9 órától Ügyeletes
szeptember 14. szent endre gyógyszertár
kanonok u. 4. tel: 310-868
szeptember 21. vasvári Patika
sas u. 10. tel: 312-825
szeptember 28. Ulcisia gyógyszertár
dózsa gy u. 1. tel: 500-248

a kőhegybor létrejöttét nem kisebb cél vezette, mint a szentendrei szőlészeti és borászati kultúra
újjáélesztése több mint 100 éves álmából

egy 1833-as kiadású, több mint 500 oldalas, német nyelvű könyv megsárgult lapjain
olvasható, hogy a szentendrei kőhegy lankáin a legkiválóbb minőségű borszőlő terem. Így
volt ez egészen 1882-ig, amikor a filoxéra-járvány következtében a szentendrei szőlőtermesztés szinte teljesen megszűnt. az egykori, híres kékszőlőtermő vidék évszázadokon át
álomban pihent, míg pár éve, lelkes telepítők 4 hektárnyi területen újra szőlőtőkéket
ültettek a kőhegy alján. a vállalkozás az első kísérletre nem hozta meg a várt eredményt,
de idén Hidegkuti gergely és szabó iván, akik mindketten tokaji szőlészeti tapasztalattal
rendelkeznek, átvették a terület gondozását.
a termőhely remek adottságai, a minimális vegyszeres növényvédelem, az alapos metszés, a sorok gondos tisztítása meghozta gyümölcsét – érett szőlőfürtökkel! Míg az idei
esős időjárás az országban mindenhol gondot okozott, itt – köszönhetően a Pilisből lefele
vagy a pomázi lankákról fölfele fúvó jótékony szélnek – a szőlőszemek egészségesen fejlődtek. Hidegkuti gergely elmondása szerint ebben az évben pár hónap alatt 2-3 évnyi
munkát végeztek el a szőlősben a csipkebokrok, vadrózsák, bálványfák irtásától kezdve a
kölcsönbogyózóval végzett munkáig. a későbbiekben rezisztens szőlőfajtákkal szeretnék
betelepíteni a terület másik felét, és vegyszeres kezelés nélküli biogazdálkodást létrehozni
a modern technológia és a hagyományos szőlőgazdálkodás ötvözésével.
az első kísérleti szüret szeptember első napjaiban már lezajlott, elsősorban a szőlős szélein, melyben a környékben elszaporodott vadnyulak már jelentős pusztítást végeztek. a következő szüretet október 4-re tervezik, amennyiben ezt az időjárás is megengedi, hiszen,
mint a borász mondja: „a szőlőgazdálkodás sikerét 50%-ban a szerencse és a földterület
adottsága határozza meg”. Márton napjára már szentendrei szüretelésű új bort szeretnének a fehérabroszos asztalra tenni kőhegybor néven.
Sz. N.

idősellátás – Gondozási központ Szentendre
tel.: (26) 311-964

állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig.
Munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849
éjjel-nappal hívható: 06 30 415 9060

árvácska állatvédő Egyesület
06 20 571 6502

Gyepmester 06 20 931 6948

Szentendrei köztemető tel/fax: (26) 310 442

Hosszú évek után ismét szentendrei
szőlő díszíti a szőlősgazdák keresztjét

indul az első kísérleti szüret. a következőt október 4-re
tervezik, ha az időjárás is engedi.

A lAP témÁjA

Szélgyerekek Szentendrén
2014. szeptember 8.

Előző lapszámunkban számoltunk be a szeptemberben megjelenő, óvodásoknakkisiskolásoknak szóló helytörténeti kiadványról, melyet a gyerekek hamarosan
kézbe vehetnek a város ajándékaként. Ezúttal a mesekönyv készítőivel, Papp kornéliával és Borsódy Eszterrel beszélgettünk.
PaPP kornélia évtizedekig dolgozott óvónőként,
alapítója a népszerű Filibili
népdalkörnek.

Úgy tudom, már három,
óvodásoknak szóló óvónői segédkönyvet szerkesztett és részben írt, tehát nagyon jól ismeri ezt a
korosztályt.
valóban én szerkesztettem a szájról szájra,
kézről kézre című kiadványokat, amelyek
hasznos segítői az óvodai életnek. sok tanító
is használja mindennapi tevékenységében.

Mi volt az én Szentendrém című helytörténeti mesekönyv koncepciójának a
lényege?
elsősorban az, hogy az óvodás és kisiskolás
gyermekek ismerjék meg jobban azt a helyet, ahol élnek. vegyenek észre olyan részleteket is, amelyek csak a saját városukban

találhatók. Mesébe illesztve ismerkedjenek
meg szentendre múltjával és jelenével.

a történet két szélgyerekről szól, akik Pismányban laknak, és lejönnek a városba
körülnézni. Honnan jött a mese ötlete?
arra gondoltam, hogy városunk neve, városunk valamilyen egyedi különlegessége –
mint a szentendrei rózsa – jelenjen meg a
meseszövésben. Így adott volt a rózsa és a
bandi név…
…és miért lettek szélgyerekek?
Mert a szél mindent lát, mindenhez odafér,
fut, szalad – éppen, mint a gyerekek.

Tervezik, hogy az óvónőknek bemutatják a könyvet egy városi séta keretében. Miért tartja ezt fontosnak?
amikor évtizedekkel ezelőtt szentendrére
kerültem, elvégeztem egy idegenevezetői
Folytatás a 4. oldalon
tanfolyamot.
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Polgármester naplója
Szeptember 8. hétfő
15.00 vezetői megbeszélés
18.00 Ünnepség vietnám függetlenségének 69. évfordulója alkalmából
Szeptember 11. csütörtök
15.00 testületi ülés

Szeptember 12. péntek
11.00 kisposta átadása

Szeptember 13. szombat
18.00 emléktábla avatás a MűvészetMalomban
Szeptember 14. vasárnap
11.00 dísz sírkert átadása

Szeptember 15. hétfő
15.00 központi konyha átadása

Szeptember 17. szerda
10.30 tanévnyitó értekezlet
13.30 szenior akadémia idei évfolyamának megnyitása
15.00 töosZ elnökségi ülés

A város hírportálja!

www.szevi.hu
e-mailcímünk:

szevi@szentendre.hu

Olvasson QR-kóddal!
Ha okostelefonja kéznél van,
próbálja ki a cikkeink melletti
Qr-kódokat!
szkennelje be a pontkódot, és a
megjelenő linkre kattintson rá!

VÁROS
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Folytatás a 3. oldalról

elsősorban nem azért, hogy a városba látogatókat vezessem, hanem hogy jól megismerjem ezt a kedves, hangulatos kisvárost,
amely az életterem.
biztos vagyok abban, hogy az óvónők ismerik szentendrét, de talán nem lesz haszontalan az ismeretek felelevenítése egy
városnéző sétával. azt remélem, hogy a
rendhagyó mesekönyv-bemutató után
érdeklődve lapozzák a könyvet, és segítségével lelkesen barangolnak majd óvódásaikkal városunkban.
borsÓdy esZter évek
óta dolgozik a kerámia
mellett grafikusként is, s
rengeteg mesekönyvet illusztrált.

Miben különbözött ez a munka a többitől?
szentendre a szülővárosom, a belvárosban
élek gyerekkorom óta. emlékeimben sok

épülethez, térhez, fához kapcsolódnak történetek, élmények, és arcok a múltból.
tehát a személyes kötődés a helyszínhez
meghatározó.
a város levegőből való megközelítése a szélgyerekek szemszögéből nem kis feladat
volt. a történet a szereplők tekintetében meseszerű, a helyszínt és a körülményeket tekintve viszont nagyon is életszerű. ezt a
kettősséget igyekeztem a képekben a valóságos világhoz közelítve, de a környezet gazdag képi lehetőségeivel élve ábrázolni. a
könyv célja az, hogy a gyerekek el tudják helyezni magukat a városban, ahol élnek, azonosítási pontokat kapjanak a belváros
legfontosabb épületei, műemlékei segítségével.

Mennyi időt vett igénybe a 24 oldalas
könyv elkészítése?
a határidő elég feszített volt, szerettem
volna több időt kapni. a könyv 24 oldalán
kívül az előzéklapokat és a borítót is meg
kellett rajzolnom. Márciusban kezdtem
hozzá.
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Hogyan képzeljük el a munka folyamatát?
végigjártam a könyv tervezett helyszíneit,
jegyzeteltem és beszélgettem gyerekkönyvtárossal, helytörténésszel a könyvtárban,
ahol mindig kapunk segítséget. több templomtoronyba is feljutottam a könyvnek köszönhetően… a könyv koncepcióját követve
képeimen szép körutat járunk be, széles
perspektívákkal, a város felett lebegve. a
gyűjtőmunkát követően a „szobafogság” hónapjai következtek, rajzolással és festéssel,
ilyenkor megszűnök a világnak. aztán átadom a képeket a számítógépes folyamatoknak, majd a nyomdához jut, ahol a
gépmester elindítja a könyvvé válás utolsó
folyamatát. ekkor én és a könyv különválunk.
Németh Erika
Az én Szentendrém című helytörténeti kiadványt a nagycsoportos óvodások és az első
osztályosok ajándékként kapják meg. Azok
a szülők, akiknek a gyermekei nem ebbe a
korosztályba tartoznak, de szeretnének hozzájutni a mesekönyvhöz, a Tourinform irodában 1490 Ft-ért megvásárolhatják.

Fesztiválhétvége Szentendrén

FotÓ: ParasZkay györgy

Második alkalommal került megrendezésre a Művészet és Mámor bor- és gasztrofesztivál augusztus utosó hétvégéjén a szentendre éjjelnappal nyitva Fesztivál keretében, ahol a dunakorzó területén az ország több, mint húsz neves pincészete és a város népszerű éttermei
várták kínálatukkal a borbarátokat és a kulináris élvezetek híveit. ezen felül számos egyéb zenei-, kulturális- és gyermekprogramból is
választhattak a belvárosba látogatók. elsődleges célunk az volt, hogy ezen a hétvégén a város lakói számára egy olyan programokkal teli
fesztivált szervezzünk, ahol mindenki megtalálja azt a helyet, ahol jól érzi magát, ahol barátokkal, ismerősökkel találkozhat, ahol egy finom
bor mellett üldögélhet a gyönyörű duna-parton. örömmel tapasztaltuk, hogy ezen a hétvégén újra megtelt élettel a dunakorzó.

FotÓ: sZéles nÓra

teátrum 2014 címmel nyílt kiállítás Paraszkay györgy fotóiból
a P’art Moziban

sok érdeklődőt vonzott a könyvár rendezvény-sorozata, mint például
a Harry Potter-nap vetélkedője

a vujicsics együttes és szörényi levente fergeteges koncerttel zárta az idei
teátrum programjait a MűvészetMalom udvarán

FotÓ: ParasZkay györgy

nagy sikere volt a korzón a kalandparknak

FotÓ: PMk

a Hamvas-borhajón a Filibili népdalkör és a dunazug együttes tagjai adták a
zenei hátteret kertész József Hamvas-idézeteihez
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FotÓ: ParasZkay györgy
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a 0. napi program: borkóstolóval egybekötött zenés tárlatvezetés
a Czóbel-kiállításban

FotÓ: keMPF károly ignáC

FotÓ: sZéles nÓra

2014. szeptember 8.
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szombaton sok nézőt vonzott a iv. regionális katonazenekari Fesztivál
a lázár cár téren

Hangulat az elevenkertben

a szentendrei rotary Club idén is nagy sikerrel rendezte meg a
bükkös-patakon a gumikacsaúsztató versenyt

a szentendre éjjel-nappal nyitva Fesztivál keretében adta elő a sZevasZ
társulat görgey gábor komédiáját a lázár cár téren

FotÓ: ParasZkay györgy

Három napon át, kora délutántól késő estig folyamatosan zajlottak a koncertek a belváros hét színpadán

FotÓ: sZéles nÓra

FotÓ Forrása: FaCebook

FotÓ: keMPF károly ignáC

FotÓ: esteban sanCHeZ
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Konferencia a nőkért

VÁROS

PÁlyÁzAt
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a Gondozási központ Szentendre
a "közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXiii. törvény
20/a. § alapján
pályázatot hirdet
iskola-egészségügyi Szolgálata
iskolavédőnő
munkakör betöltésére

FotÓ: sZéles nÓra

a közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, gyes-en lévő távolléte idejére

nők a nőkért, avagy nőiség norvég szemmel – e címmel rendeztek szép számú közönség
előtt konferenciát a városházán, augusztus 30-án. a rendezvényen a norvég-magyar esélyegyenlőségi projekt szentendrei résztvevője, Zakar ágnes képviselő tartott beszámolót.
vendégelőadó eva sognebotten volt, a norvégiai stange város alpolgármestere.

Emléktábla-avatás a művészetmalomban

a MűvészetMalom újjáépítésének
első ütemének megkezdését stefan gläser professzornak, Wertheim korábbi főpolgármesterének,
valamint a wertheimi rotary Club
nagylelkű adománya tette lehetővé. ennek emlékére szentendre
város, a szentendrei rotary Club,
valamint a város akkori és mostani
polgármestere emléktáblát állít.
kállay Péter, szentendre volt polgármestere és dr. dietz Ferenc polgármester szeretettel várnak
mindenkit szeptember 13-án,
szombaton 18:00 órakor, a MűvészetMalom főbejáratánál (bogdányi u. 32.).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
a munkavégzés helye: szentendre város
általános iskolái
a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
az iskola-egészségügyi ellátásról szóló
26/1997.(iX.3.) nM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása.
illetmény és juttatások: kjt szerint
Pályázati feltételek: főiskola, védőnői
diploma
a pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások: önéletrajz és motivációs
levél, főiskolai diploma másolata.

a pályázat benyújtásának határideje: szeptember 30.
a pályázat elbírálásának határideje:
szeptember 30.
a munkakör betölthetőségének időpontja: október 1.
a pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt kecskésné sipos
andrea intézményvezető nyújt a 06/26311-964-es telefonszámon.

Kültéri
fitness-park
a Püspökmajorban

Ünnepélyes keretek között adták
át a városban elsőként megépült
kültéri fitness-parkot szeptember
5-én, a Püspökmajor-lakótelep
károly utcai részén. az ünnepséget dr. dietz Ferenc polgármester
és dr. Pázmány annamária, a terület önkormányzati képviselője
nyitotta meg.

a pályázatok benyújtásának módja:
n
Postai úton, a pályázatnak a gondozási központ szentendre címére történő megküldésével
(2000 szentendre, sztaravodai út
2. ). kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: sZMo-r/1202/2013, valamint a munkakör
megnevezését: iskolavédőnő.
n
személyesen: a gondozási központban kecskésné sipos andrea
intézményvezetőnél (2000 szentendre, sztaravodai út 2.)

a pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázókat személyes beszélgetésre
behívjuk, ahol a Járási népegészségügyi
intézet járási vezető védőnője – mint
szakfelügyelet, a csoportvezető védőnő
és az iskolaorvos is jelen lesz. az ő
javaslatukra az intézményvezető dönt.
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PÁlyÁzAt A DUmtSA UDVAR hASznOSítÁSÁRA

Szentendre Város Önkormányzata előzetes felmérést végez a Dumtsa 9. sz. alatti, rajzon bérleményként megjelölt
ingatlanrészének hasznosítására vonatkozóan. keressük azokat a vállalkozókat, akik lehetőséget látnak abban,
hogy az ingatlant kÉZMŰVES udvar vagy VENDÉGLáTó udvar kialakítása és üzemeltetése céljából bérbe vegyék.
bérlemények méretei:
földszint: 14 m2, 25 m2, 27 m2 (összesen 67 m2 kereskedelmi/szolgáltató funkció)
emelet: 28 m2, 34 m2 (összesen 63 m2 iroda funkció)

a beérkezett ajánlatok figyelembevételével kerül összeállításra a hasznosításra vonatkozó végleges pályázati
kiírás. Várjuk előzetes ajánlataikat, a hasznosítási cél megjelölésével, a vagyongazdálkodási irodára 2014. október
15-ig.

kéZMŰves udvar

vendéglátÓ udvar

földszinti alaprajz

földszinti alaprajz

emeleti alaprajz

emeleti alaprajz

ÉrDEkLőDNi aZ aLáBBi TELEfONSZáMOkON LEHET: 26/503-351 VaGy 26/503-360

VÁROS

Önkormányzati választások 2014
2014. szeptember 8.

a) nemzetiséghez tartozás
a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár 2014. január 1-től kérheti
nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételét. a választópolgár azon
a településen szerepelhet a nemzetiségi
szavazóköri névjegyzékben, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásának szavazóköri névjegyzékében
szerepel.
a 2014. október 12-i nemzetiségi önkormányzati képviselők választására kiterjedő
hatállyal a nemzetiségi választópolgárként
történő nyilvántartásba vételt 2014. szeptember 26. (péntek) 16 óráig kérhetik a választópolgárok.

Tisztelt Választópolgárok!

az önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők
választására október 12-én kerül sor.

augusztus 25-én a jelölő szervezetek polgármester- és képviselő-jelöltjei, valamint a
független jelöltek megkezdték a jelöltséghez szükséges számú választópolgári ajánlások gyűjtését. szentendre városában öt
jelölő szervezet – FidesZ-kdnP, Jobbik,
MsZP, sZdMPP, tesZ – igényelt ajánlóíveket polgármester-jelöltjük és tíz egyéni választókerületi képviselő-jelöltjük részére.
egy egyéni választókerületben indít képviselő-jelöltet a Magyar Munkáspárt, továbbá
1 fő független polgármester jelölt és 2 fő
független képviselő-jelölt jelentkezett ajánlóívekért a Helyi választási irodánál.

a helyi önkormányzati képviselő-jelöltek és
polgármester-jelöltek mellett több nemzetiségi jelölő szervezet jelöltje jelezte ajánlóív
igényét és részvételi szándékát a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán.
a jelölteknek szeptember 8-án 16 óráig van
lehetőségük ajánlásokat gyűjteni és nyilvántartásba vételüket kérni a Helyi választási bizottságnál.

a választáshoz kapcsolódó néhány fontos tudnivaló.
a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak továbbra is lehetőségük
van a központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmük benyújtására.
a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve
a bejegyzés törlését.

b) szavazási segítség iránti igény
a fogyatékossággal élő választópolgár
2014. január 1-től kérheti, hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
• az értesítőnek a braille-írásos változatát
kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez brailleírásos sablont kapjon a szavazás napján,
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson.
a braille írással ellátott szavazósablon
igénylésének határideje 2014. október 3.
(péntek) 16 óra, míg egyéb szavazási segítség iránti kérelem 2014. október 10. (péntek) 16 óráig nyújtható be. az ezt követően
beérkező kérelem hatálya már csak a következő általános vagy időközi választásra
terjedhet ki.

c) személyes adatai kiadása megtiltása
a jelölő szervezetek és a független jelöltek
kérhetik, hogy a választási kampány céljára
a választópolgárok nevét és lakcímét a választási iroda adja át részükre.
Ha ön nem szeretné, hogy a személyes adatai választási kampány célokra átadásra kerüljenek, 2014. január 1-től adatainak
kiadását a kérelem kitöltésével és benyújtásával megtilthatja.
ezen kérelmeken kívül lehetőség van a szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átjelentkezési kérelmet, illetve mozgóurna
iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás a lakóhelytől távol, a bejelentett tartózkodási helyen
az átjelentkezésre irányuló kérelmet Csak
az a választópolgár nyújthat be, akinek a
2014. június 23-ig létesített tartózkodási
helye érvényessége legalább 2014. október
12-ig tart.

az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a
választás kitűzését követően, legkésőbb a
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2014. október 10-én (péntek) 16.00 óráig
kell megérkeznie a lakcíme szerinti vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását
követően módosítja korábbi szándékát, és
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2014. október 10-én
(péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezés szerinti helyi választási iroda vezetőjétől
az átjelentkezési kérelme módosítását.

Szavazás mozgóurnával
aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt nem tud
megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.
a kérelmet a 2014. október 10-én (péntek)
16.00 óráig a helyi választási irodához, a
szavazás napján, 2014. október 12-én
15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna csak írásban
kérhető adatai pontos feltűntetésével (családi és utónév, születési név, születési hely,
anyja neve, személyi azonosító, igénylés), az
igénylés indokával és aláírásával ellátott bejelentésben.
a fenti kérelmek benyújthatók
• személyesen a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodába,
• levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve ügyfélkapun keresztül a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

a kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu / városháza / választás
2014 oldalon, valamint a nemzeti választási iroda honlapján (www.valasztas.hu) is.

a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló
értesítők választópolgárok részére történő
postázásának határideje 2014. augusztus
25.
a szentendrei közös önkormányzati Hivatal
választási irodája hétfőtől péntekig 8 és 16
óra között fogadja a tisztelt választópolgárokat.
a választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi választási iroda tagjai közül az
alábbi személyekhez fordulhatnak:
dr. Molnár ildikó, Hvi vezető
26/503-365
bartha enikő, Hvi vezető helyettes
26/503-324

Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző
HVI vezetője
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A lakótelep nem skanzen
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XXVIII. évfolyam, 15. szám

Pro Urbe-díjat kapott augusztus 20-án Szentendre egyik fontos közössége, a Püspökmajor Lakótelepi Baráti kör. a 20 éves
egyesület elnökével, Szebeni Lajossal beszélgettünk feladataikról, sikereikről, terveikről.

Mikor került kapcsolatba a baráti körrel?
1999-ben költöztem családommal szentendrére, és 2000-ben energetikai szaktanácsadóként kapcsolódtam be a baráti kör
munkájába. 2004-ben, amikor az egyesület
legendásan lelkes előző vezetője, tóth
istván sajnos meghalt, Horváth győző, a
körzet egyik képviselője keresett meg a
feladattal: alakítsuk újjá a baráti kört.
éppen tíz éve választott meg a tagság elnöknek, helyettesem Horváth győző.

Ezek szerint nem tősgyökeres szentendrei… Miért választotta ezt a várost
lakhelyéül? Mivel foglalkozott korábban?
budapesten születtem, és a Műszaki egyetem elvégzése után 10 évig a sarkadi
Cukoripari vállalatnál dolgoztam energetikusként. ezután huszonnyolc éven át az
almásfüzitói timföldgyár erőművének
üzemvezetője voltam. ott éltünk családommal, két fiam is ott nőtt fel, feleségem tatán
dolgozott technikusként. Minden szál odakötött bennünket, mígnem 1997-ben a nagyobbik fiam, aki villamosmérnökként
végzett, budapesti állást kapott, s szentendrére költözött családjával. kisebbik fiam
élelmiszeripari mérnökként szintén lakhelyet változtatott. egy ideig ingáztunk, legyőzve a 80 kilométeres távolságot, hogy
láthassuk az unokákat, aztán felötlött
bennünk a gondolat: mit is keresünk még
almásfüzitón? Feleségemmel fogtuk magunkat, és a gyerekek után jöttünk.
a Püspökmajor Lakótelepi Baráti kör
élén eltöltött tíz év alatt mit sikerült
megvalósítaniuk?
Úgy érzem, büszkék lehetünk több megvalósított feladatra. aktívan részt vettünk a
lakótelepi fűtőmű gázmotorjának telepí-

tésében, ami kapcsán ugyan számos vita
felmerült, mert sokan szkeptikusok voltak
a hasznosságát tekintve, de minden szabályosan zajlott. nem szabad elfelejteni, hogy
a beruházó 20 millió forintot fizetett a városnak évente a területért. a géppel kapcsolatos problémák csak később, az újabb
adásvétellel keletkeztek. korábban mindenki ugyanazt az összeget fizette a
távfűtésért, függetlenül a tényleges fogyasztástól. Úgy hat éve indult az a törekvés, hogy a távfűtésről a lakosság térjen át
gázfűtésre. e törekvést megakadályozandó
az önkormányzat lakásonként 150 ezer
forintot adott, részben a leválás megakadályozására, részben az egyedi mérés bevezetésére. Így az 1500 háztartásból 500 áttért
erre a megoldásra. a passzív ellenállók nem
hittek abban, hogy ez a rendszer jóval igazságosabb: mindenki annyit fizet, amennyi
energiát felhasznál. nyilván azok, akik az
éves elszámolásnál a havi fix díjon felül
kénytelenek 20-30 ezre forintos többletet
kifizetni, kevésbé elégedettek, mint akik
ennyit visszakapnak.
a baráti kör érdekvédelmi jellegét mutatja,
hogy például nem járultunk hozzá a fűtőműnél az alternatív anyagok felhasználásához, gondolok itt a biomasszára, ami
hasznos lehetne, de nem itt, a lakótelep közepén. a fűtőmű mindössze húsz méterre
áll a házaktól, az égéstermékek szennyeznék a levegőt, ezért ez itt nem alternatíva,
tehát csak a gázfűtés jöhetett szóba.

Melyek a legsürgősebb jelenlegi feladataik?
az érdekvédelmi napi feladatokon, fűtéssel,
szemétszállítással, parkgondozással kapcsolatos véleményezéseken túl jelenleg a
házak szigetelésén, energetikai korszerűsítésén dolgozunk. nagyon fontos a szigetelés, mert ezzel nemcsak hőmegtakarítást
érhetünk el, de egyben megoldjuk az épületek külső renoválást is, hiszen erre ezek a
házak már „megértek”.

Mekkora az ellenállás? a nagyobb lakóközösségekben mindig akad valaki, aki
nem tud, vagy nem akar részt venni a
közös beruházásokban.
a lakótelepen 20-25% akik értik ugyan a
beruházás előnyeit, hiszen a megtakarítás
azonnal jelentkezik, már az első fűtési szezonban, de nem tudnak részt venni a felújításban. ahol mi élünk, az úgynevezett
„angol házakban” például nyolc családból
ketten nem tudják vállalni a beruházással
járó többletköltségeket – havi 8-10 ezer forint kiadását, nagyjából három éven keresztül –, így a hat családnak kellene
kifizetni a teljes költséget. ez nem megy!

erre keresünk most pénzügyi megoldást,
akár banki hitelezés, akár állami támogatás formájában. korábban állami támogatással lehetett a költségek 50%-át
megtakarítani. Januárban kimerült ez az állami keret, jelenleg folynak a tárgyalások új
pályázat indításáról.

Van-e egyéb felújítási feladat?
az 1982-83-ban épült erőművet és a hálózatot korszerűsíteni kell. az elavult rendszer
miatt ugyanis 20% a veszteség a hálózaton.
a beruházás biztonságosabbá tenné az ellátást, illetve a korszerűsítéssel az energiatakarékosság is megvalósul. a teljes költség
több száz millió forintba kerülne, ehhez kell
keresni támogatást.

Milyen távlati célokat tűztek még napirendre?
a közlekedés megoldása egyik fontos feladat. a lakótelep népszerű a fiatal családok
körében, de sokan a fővárosban dolgoznak,
az utak száma pedig nem növekedik, az autóké azonban igen. Családonként már nem
ritka a több gépjármű, a zsúfoltság egyre
nő, amit a várost elkerülő utak sem képesek megoldani. Így a tömegközlekedésen
kellene javítani. Jó lenne modernizálni a
Hév-et, és a menetidőt 40 percről 30-ra
csökkenteni. a buszjáratok sűrítésén sem
kellene spórolni.
vannak nagyobb lélegzetű céljaink: arra törekszünk, hogy a lakótelep szervesen illeszkedjen a városhoz. Miért is létesültek a
60-as években a lakótelepek? Hogy a kriminális lakáshelyzeten javítsanak, illetve a
hátsó politikai cél az volt, hogy a lakótelepre
beköltöztetettek adják meg a város új arculatát. a szocialista rendszer elképzelése az
volt, hogy majd az új városrészhez, mint „kelesztő területhez” a régi polgárság igazodik
majd.
szentendrén szerencsére a város lakosságának sikerült saját képére formálni ezt a
városrészt is. szeretnénk, hogy az itt élők
részt vennének minden városi eseményen.
a terület szeparáltságát, város a városbanjelleget mindenképpen el akarjuk kerülni. a
lakótelep nem skanzen, ez az élő szövet
nem lóghat ki a város rendszeréből. azt szeretnénk elérni, hogy ugyanaz a gondolkodási mód irányítsa az itt élőket, mint a város
többi részén.
Sz. N.

Helyreigazítás

Előző lapszámunk 5. oldalán tévesen közöltük Szebeni Lajos fotóját. A képen Szűcs Jószef szőlőnemesítő unokája, Szűcs József
látható, aki átvette nagyapja posztumusz
Pro Urbe-díját. Az érintettektől és olvasóinktól elnézést kérünk a hibáért.
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nyitott szemmel, nyitott szívvel
2014. szeptember 8.
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interjúalanyom nagyon különleges asszony. Bejárta a világot, és mindig, mindenhol megtalálta a segítségnyújtás módját. Ha
kellett pénzzel, ha kellett, az idejével, kapcsolataival, ötleteivel segített. Tele van optimizmussal, energiával, szeretettel és
lelkesedéssel. Willemse Jolandáról van szó, városunk friss Pro Urbe díjazottjáról, akivel nemcsak a díj kapcsán beszélgettünk, hanem arról is, hogy nemrégiben megválasztották a Szentendre Nemzetközi kapcsolatainak Egyesülete elnökének.
jem tette lehetővé számomra, hogy társadalmi munkát végezzek, hiszen ő tartotta el
a családot. a férjem áldott jó ember. soha
nem volt vita közöttünk. van, hogy alig látjuk egymást, mégsem panaszkodik. Meggyőződésem egyébként, hogy könnyebb az
együttélés, ahol nincsenek anyagi problémák. azt tartom, hogy a pénzt élvezni kell.
apukám mindig azt mondta, kislányom, a
pénz olyan mint a trágya, szórni kell, hogy
teremjen. Csak nem mindegy, hogy mire
szórjuk.

Nagykátán született, de hosszú volt az
útja Szentendréig. Melyek voltak a főbb
állomások?
Már fiatalon tudtam, hogy nem nagykátán
fogom leélni le az életemet. Pestre jártam
gimnáziumba, majd az egészségügyi képző
elvégzése után a kútvölgyi úti nővérotthonban laktam. ott hallottam a lehetőségről,
hogy a líbiai magyar kórházba nővéreket keresnek. egy hónap múlva már repülőn
ültem, s igazából csak ekkor döbbentem rá,
hogy mit csinálok: megyek az arabokhoz,
idegen kultúrába, nyelvtudás nélkül… nem
a pénzért, hanem a kaland miatt mentem:
világot látni, nyelvet tanulni. végül úgy alakult az életem, hogy a legfontosabb események líbiában történtek velem: ott
ismerkedtem meg a férjemmel, ott született
meg a fiam… Férjemet hat év múlva kuvaitba helyezték, majd nyolc év elteltével,
éppen a háború kitörése előtt kenyába utaztunk. nairobiban négy évig éltünk. következett Mauritius, majd banglades, de itt már
kétlaki életet éltem, mert a fiam Magyarországon járt gimnáziumba. Mindez 30 év története. Utána férjemnek németországba
kellett mennie, onnan költöztünk szentendrére.

S bárhova ment, mindig karitatív munkát végzett…
a munka valahogy mindig megtalált. soha
nem azzal a szándékkal mentem, hogy jótékonykodni fogok, inkább csak belecsöppentem. imádom a gyerekeket. Mindenhol
– kuvait kivételével – elesett, rászoruló,
esetleg fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkoztam, olyanokkal, akiknek szükségük volt
a segítségre.

Összeszámolta már, hogy mennyi pénzt
költött jótékony célokra?
rengeteget. de ez volt az életem legjobb befektetése. azt azért megjegyzem, hogy a fér-

Miért választották éppen Szentendrét a
nyugdíjas éveikre?
amikor férjem nyugdíjas lett, elgondolkodtunk azon, hol is van a mi hazánk. akkor férjem azt mondta, ő ott lesz boldog, ahol a
felesége boldog, így hazajöttünk. Már korábban vettünk egy nyaralót Pismányban
egy barátunk javaslatára. a férjem nem
akart nagyvárosban lakni, ezért esett szentendrére a választásunk. 2005 novembere
óta vagyunk állandó lakosok, s úgy érzem,
már igazi szentendreiek vagyunk, befogadtak minket.

Nem kellett sok idő ahhoz, hogy itt
helyben is megtalálja a jótékonykodási
lehetőségeket…
eleinte nagyon magányosnak éreztem
magam. egy rendezvényen szerencsémre
találkoztam dr. dragon Pállal, és ő ajánlotta, hogy foglalkozzak a csángó gyerekekkel. róluk akkor még semmit sem tudtam.
keresztmama lettem, és ezzel kezdődött
minden. először csak támogattam őket,
majd szociális felelős lettem, most pedig
második alkalommal választottak meg a
keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért egyesület alelnökének. Jelenleg 2200
csángó gyermekem van. két koncertet szerveztem már szentendrén, ezeken közel 2,5
millió forintot gyűjtöttünk a számukra. karácsonykor több száz ajándékcsomagot küldünk nekik. ezt persze egyedül nem lehet
csinálni, ehhez kell egy ilyen befogadó közösség, mint szentendre. Mindenki segített:
az önkormányzat, a szentendrei iskolák,
óvodák, magánszemélyek, a posta és sorolhatnám.

Miért tartja fontosnak ezt a munkát?
Hosszú éveken keresztül csak a gyermekemmel tudtam magyarul beszélni. Úgy
gondolom, hogy a csángóknak is joguk van
az anyanyelvükön tanulni, mert nekem is
fontos volt, hogy a gyerekem beszéljen magyarul.

Hét éve tagja a Szentendre Nemzetközi
kapcsolatainak Egyesületének, amelynek nemrégiben az elnöke lett.
azért léptem be az sZnke-be, hogy hasznosítani tudjam a nyelvtudásomat. Fontosnak
tartom az egyesület munkáját, a testvérvárosi kapcsolatok ápolását, mert lehetőséget
ad arra, hogy találkozzunk más országban
lévő emberekkel, megismerjük a kultúrájukat, és népszerűsítsük szentendrét. bár a
testvérvárosi szerződéseket az önkormányzatok kötik, de hogy milyen lesz egy kapcsolat, az az embereken múlik. Mindent
megteszünk azért, hogy a kapcsolatok tartalmat kapjanak, hogy ne maradjanak önkormányzati szinten. részt veszünk a
fesztiválokon, legutóbb például 50 szentendrei fiatal képviselte Magyarországot az
european Peoples’ Fesztiválon. itt tizenöt országból egy ponttal lemaradva az előkelő
második helyezést értük el.
egyesületünk nagyon jó közösség, sok fiatal
is van köztünk. szeretem a társaságukat,
sokat tanulok tőlük, hiszen ők már másképp
látják a világot, olyan lehetőségeik vannak,
ami a mi korosztályunknak nem adatott
meg. Meggyőződésem, hogy ha tisztelettel
vagyunk irántuk, ha felnőttként kezeljük
őket, a csillagokat lehozzák az égből. amíg
ilyen fiatalok vannak, addig nem kell aggódni, és van kiknek átadni a stafétabotot.

Mire a legbüszkébb az életében?
a gyerekemre, férjemre, mindenre, amit elértem. Például arra, hogy most megkaptam
a Pro Urbe-díjat. ez motivál a munka folytatására. örülök, hogy tenni tudtam valamit a
városért. amikor egy anyuka odajön hozzám, megölel, és azt mondja, hogy Jolanda,
a beteg gyermekemért a családon kívül
még soha senki nem tett ennyit, akkor már
megéri. érzelmi gazdagságot adott ez a
munka, úgy érzem, megtaláltam a helyemet.
Németh Erika
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móriczos öregdiákok rendezvénye
Szeptember 19-én pénteken, 17 órakor
Egy emberi sors a történelmi események szorításában, 15 év a katedrán, 13
év a város szolgálatában címmel a Móriczos Öregdiákok Egyesületének szervezésében Marosvölgyi Lajos volt
tanárral, tanácselnökkel, Szentendre
város díszpolgárával az egykori tanítvány, dr. Szabó (Tóth) Márta beszélget.
a rendezvényre szeretettel hívják, várják a
szervezők az egykori kollégákat és diákokat
a Móricz Zsigmond gimnázium aulájába
(kálvária út 16.).

Hetedik gyerekként jöttem a világra egy vasutas családban. Bátyám – valami csoda
folytán – gimnáziumot végzett, majd a teológiára ment. Neki köszönhetem, hogy tovább tanulhattam, mert nem törődve a
szüleim aggályoskodásával, beíratott a
gyöngyösi Koháry István Gimnáziumba.
1944-ben érettségiztem, majd beiratkoztam a Pázmány Péter Egyetemre. Ám az
előadások már nem kezdődhettek meg. A
sikertelen kilépési kísérlet után nyilas uralom következett, és a háború végigszántott
az országon, maga alá gyűrve sok-sok embert. Engemet is…
Hadifogságból szabadulva csak 1945 késő

MegHÍvÓ
SZErETETTEL MEGHíVJUk ÖNT

Dr. LáZár aNDOr
VOLT iGaZSáGÜGyMiNiSZTEr
EMLÉkTáBLáJáNak aVaTáSára
a Holokauszt-emlékévben,
szeptember 19-én, pénteken
15 órára.

Helyszín: leányfalu, Mókus utca 5.
székely-villa (egykori tetmajer-villa)
dr. lázár andor utolsó lakóhelye
az avatáson megjelenik dr. lázár andor
fia, dr. lázár györgy
Fellép abonyi Zsófia és
rajczi-Juhász Miklós duója

Magyar-Izraeli Baráti Társaság
Szentendre-Dunakanyar

őszén kezdhettem el az egyetemi tanulmányaimat. 1950-ben szereztem meg a történelem és magyar szakos tanári diplomát.
Megnősültem és Nyíregyházán kezdtem tanítani. Később előadói állást vállaltam a
Népművelési Minisztériumban, ahol egyetlen kedvemre való feladatot kaptam: megszervezni egy népművelési és könyvtáros
szakgimnáziumot. Ennek lettem a tanulmányi vezetője. Nem sokáig... Az ötéves terv
megroggyant (egy kicsit Rákosi is), és több
más intézménnyel együtt felszámolták a
gimnáziumot is.
E nehéz években egy nagy családi boldogság: megszületett a lányunk, aki most
Szentendre egyik háziorvosa.
1956-ot a MOKÉP osztályvezetőjeként
éltem át. Csak szemlélő voltam, tanúja az
ellentmondásos eseményeknek, és próbáltam megérteni, hogy mi miért történik. November 4-ét tragédiaként éltem meg.
1957 januárjától tanári állást kaptam az új
szentendrei gimnáziumban. Néhány gyötrelmes esemény ellenére életem legszebb
15 évét töltöttem itt. Sok segítséggel családi házat építettem, amelyben ismét együtt
lehettünk. Nagyszerű kollégák, kedves tanítványok és egy csodálatos város, amely
otthont adott, amelybe beleszerelmesedtem. Hálát éreztem iránta.

Ki volt dr. lázár Andor?

dr. lázár andor 1882-ben született, református vallású nemesi családból származó
konzervatív-liberális politikus, ügyvéd, gazdasági jogász és szakíró volt. a budapesti
egyetemen szerzett jogi doktorátust, majd
tanulmányutakat tett európában és az
egyesült államokban. budapesten 1906ban kezdett ügyvédi praxist. 1928-ban nevezték ki kormányfőtanácsossá, emellett
többféle társadalmi megbízatása is volt.
1931-től 1939-ig országgyűlési képviselő,
1931-ben a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, 1932-től 1938-ig igazságügyminiszter. szemben gömbös gyula
fajvédő politikájával, majd az egyre inkább
jobbra tolódó darányi kálmánnal, ő mindvégig a konzervatív, polgári jogállami elveket képviselte.

1945 után nem folytathatta politikai
pályáját. Ügyvédként és a dunamelléki református egyház jogtanácsosaként működött. 1951-ben kitelepítették a családot az
alföldre; 1953-ban, nagy imre miniszterelnöksége alatt ezt az intézkedést megszüntették, azonban budapestre nem
költözhettek. ezután, 1955-ben költözött a
család a leányfalui tetmajer-villába, ahol
egy albérleti szobát béreltek. dr. lázár
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1972-ben tanácselnök lettem és voltam
nyugdíjazásomig. 13 év szakadatlan munkában. Országosan felgyorsult a városok fejlődése. A városnak nem volt számottevő
saját bevétele. A pénzt a megye adta, s ő
döntött (persze a megyei pártbizottság) a
beruházási célokról is. Szentendrét megyei
kulturális központtá tették, képzőművészeti
gyűjtemények egész sorát hozták létre, közben az általános iskolákban váltott tanítás
folyt… Haladtunk afelé, hogy idegenforgalmi
kirakatváros legyünk. Ezért unos-untalan
hangoztattuk: nem lehet jó vendéglátó az a
város, amelynek lakói alapvető dolgokban
hiányt szenvednek. Legfontosabbnak tekintettük a lakásépítést, az oktatás és az
egészségügy fejlesztését. Az eredmény: a
város történetében ekkor épült a legtöbb
lakás, szükséges mértékben bővült az iskolai, óvodai és bölcsőde-hálózat, tanuszoda
létesült, új mentőállomás stb. Persze maradt még tennivaló, hiányosság bőven.
Mindez a volt munkatársaim becsületes,
szorgalmas munkájának köszönhető. Utólag is elnézésüket kérem, hogy fukarkodtam a dicsérő szóval. Az engem ért
elismerés – a díszpolgári cím, s az, hogy a
városháza dísztermében odahelyeztek a régebbi nagyok közé – az övéké is. Majd erről
is szólok szeptember 19-én a Móricz Zsigmond Gimnázium aulájában.
Marosvölgyi Lajos

andor, ekkor már majdnem teljesen megvakulva, itt élt haláláig, 1971-ig.

Memoárja viszaemlékezéseim címmel
1995-ben jelent meg a református rádaygyűjtemény kiadásában, benda kálmán
történész szerkesztésében.

a fenti életrajzból nem derül ki, hogy ez a
konzervatív, nehéz sorsú úr mivel érdemelne ki egy emléktáblát a Holokausztemlékév alkalmából.

1938 márciusában, az első zsidótörvény
előkészületei kapcsán dr. lázár andor konfrontálódott darányi kálmán miniszterelnökkel és Hóman bálinttal is, akihez pedig
korábban régi barátság fűzte. nem tudta
őket meggyőzni arról, hogy a tervezett zsidótörvény ellentétes a hagyományos konzervatív-liberális jogelvekkel, a polgári
jogegyenlőséggel. Mivel nem volt hajlandó
a véleményét megváltoztatva a nevét adni
a törvénytervezethez, benyújtotta lemondását, amit a miniszterelnök és a kormányzó is elfogadott.

dr. lázár andor nevét, pályafutását is kevesen ismerik. karakán, jellemes kiállásával rászolgált arra, hogy neve ne menjen
feledésbe, hogy példaként szolgáljon a
jövő nemzedékének.

Karibi ízek
Szentendrén
2014. szeptember 8.

a két éve zajló, keresd az aranyfakanalat gasztronómiai verseny ünnepélyes
eredményhirdetése
júliusban,
az
i. Szentendrei Sörfesztivál idején volt.
Mint arról lapunkban beszámoltunk, a
versenyt a Városház téren lévő Mjam Étterem nyerte meg. az éppen egy éve
megnyitott étterem tulajdonosával és
séfjével, Oscar Heyligerrel a versenyről,
az elmúlt időszak tapasztalatairól beszélgettünk.

Fusion ízvilág

„nagyon meglepődtünk a verseny eredményén, egyrészt mert sok étterem mérettette
meg magát, másrészt pedig úgy gondoltuk,
hogy az éttermünkre jellemző ízvilág – melyet leginkább dél-amerikai, ázsiai keverék
ízvilágnak nevezhetnénk – idegen a zsűri
számára.”
oscar Heyliger a karib-szigetcsoporthoz tartozó Curacao-szigeten született. ott az étrendben természetesen más alapanyagok
és ízek dominálnak: sok a mangó, az avokádó, a hal és furcsa módon a kaktusz. kedvencét, egy különleges kaktuszlevest
alapanyag hiányában nem is tudja nálunk
készíteni. oscarra természetesen hatott a
magyar gasztronómia. Mint meséli, amikor
hazamegy, és magyar fűszerekkel magyar
ételeket, például pörköltet főz, az meglepő
módon az ottaniaknak nagyon ízlik. Mintha
lenne valami közös a két ízvilágban, bár az
ízek önmagukban különbözőek.
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Egy véletlen találkozás

Curacao kicsiny sziget, holland gyarmat,
ezért a középiskola elvégzése után a fiatalok általában amerikában vagy Hollandiában tanulnak tovább. oscar európába jött,
és eredetileg vegyész akart lenni – az nagyban hasonlít a főzéshez, mondja nevetve –,
majd idegenvezetőként dolgozott. 1996-ban
jött szentendrére egy indonéz csoporttal, és
– köszönhetően az allergiájának – egy
gyógyszertárban ismerkedett meg későbbi
feleségével, Mónikával. egy ideig sokat
utaztak mindketten, hol Hollandiában, hol
Magyarországon találkoztak, de ez nagyon
fárasztó volt. Mónika építészhallgató volt,
nem akarta abbahagyni az egyetemet, így
oscarnak „kellett” ideköltözni. azóta már
két gyermekük is született, akik 10 és 13
évesek, és a szent andrás iskolába járnak.
a szülők álma volt egy étterem nyitása, melyet közösen vezethetnek. az álom egy évvel
ezelőtt vált valóra. az épület a saját tulajdonuk, a család az emeleten lakik. Mónika
kezét dicséri az étterem belsőépítészeti kialakítása. Ő intézi az adminisztrációt, az
alapanyagok beszerzését, fogadja a vendégeket, segít a kiszolgálásban, férje felségterülete pedig a konyha. oscarnak a gasztronómia, a főzés eleinte csak a hobbija volt,
és munka mellett dolgozott különböző
nemzetiségű éttermekben, amelyekből Hollandiában nagy a választék. Mielőtt Magyarországra költözött, egy japán étterem
séfje volt.

jó ár-érték arány

„éttermünk elsősorban abban különbözik a
helyi éttermektől, hogy nagyon távoli az íz-

oscar munka közben

világ. szentendrén reprezentálva van az európai konyha, sőt van mexikói és indiai étterem is, de ilyen ízvilág még nincs, tehát
kínálatunk újdonságot jelent. éppen ezért
jelent számunkra napi küzdelmet a megfelelő alapanyagok beszerzése. nem is dolgozunk étlappal, hanem táblára írjuk ki az
aktuális ajánlatot, hiszen ha nem kapunk
friss avokádót, mangót, akkor a tervezett
ételt nem tudjuk elkészíteni” – mondja
oscar. szerinte az étterem másik előnye a
nagyon jó ár-érték arány. ezt bizonyítja a
népszabadság top 50 megfizethető étterem
című kiadványban való megjelenésük is,
ahol ez a döntő szempont az éttermek rangsorolásánál. a vendéglő jellegzetessége
még, hogy különleges és minőségi borokat
kínálnak, de ezeket nem a közismert,
hanem a kevésbé ismert pincészetektől
szerzik be.

A vendégkör

az étterem vendégeinek 80 százaléka magyar, többségében helyi lakos. egyre több a
külföldi is, köszönhetően az amerikai
tripadvisor honlapon elért első helyüknek.
a forgalom miatt nem panaszkodnak: bár
vannak rosszabb napok, a hétvégék általában teltházasak, a menü is népszerű. nincsenek könnyű helyzetben, mert sok
étterem van szentendrén, ráadásul a városház tér nem túl frekventált hely. tisztában
vannak azzal, hogy nem tudnak versenyezni
a duna-parti, Fő téri éttermekkel, ahol sok
a turista, de szerintük éppen emiatt számíthatnak a helyiekre. Úgy gondolják, megtalálták a helyüket szentendrén.
az étterem hangulatos belső kerthelyisége kellemes meglepetés a vendégek számára

Németh Erika
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Az idei nyár hatása az erdőkre
és az erdészeti munkára
Míg az embereknek számos bosszúságot és kárt
okozott az idei, rengeteg viharral és csapadékkal járó
nyár, a természet ezzel
szemben inkább felüdült
tőle. a csapadékos időjárás alapvetően kedvezett
erdeink ökoszisztémájának és egészségi állapotának,
bár
bizonyos
területeken a hirtelen lezúduló záporok és a tartósan párás idő nehézségeket is okozott. Heti anyagunkban ezúttal az időjárás és az
erdők érzékeny kapcsolatáról, az olykor szélsőséges időjárás okozta
plusz erdészeti munkákról adunk hírt, valamint beszámolunk a Pilisi Parkerdő Zrt. aktualitásairól is.

másfélszer annyit nőttek idén a facsemeték

szerencsés év az idei a természet és az erdők megújítása szempontjából. a kemény téli fagyok elmaradása ugyanis jótékonyan támogatta az erdősítési folyamatokat, így a tavaszi, kora nyári esős
időszaknak és a sikeres erdősítéseknek köszönhetően sok csemete
„vághatott neki” a növekedésnek. a vegetációs vagy növekedési időszakban – melynek hossza a napi középhőmérséklet alakulásától
függ – hullott jelentős mennyiségű csapadéknak köszönhetően a
tölgyfák hajtásai másodszor is növekedésnek indultak. a júniusban
megjelenő ún. János-napi hajtások a tavaszihoz hasonló méreteket
értek el, az egyébként lassan növő tölgy csemetéken nem ritka a
40-50 cm-t meghaladó idei növekedés. a fiatal fák meghálálták az
égi áldást. Ha a következő év nem lep meg minket extrém szárazsággal és hőséggel, az eddig tapasztalt esős időszak megalapozhatja a jövő évi kedvező makktermést is. érdekesség, hogy bár az
erdei fákon szinte minden évben látni termést, tömeges makktermés kocsányos és kocsánytalan tölgy esetében 5-6, bükk esetében
5-7 évente jelentkezik. a termés mennyisége a meteorológiai
tényezőktől, valamint a gombák és rovarok esetleges károsításától
függ.

gyorsabban növő gyomok, ötödével több erdőápolási
munka

a Pilisi Parkerdő Zrt. az egész erdei életközösséget figyelembe vevő
kezelői tevékenysége során a természetközeli, folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodás egyik úttörője Magyarországon.
ennek eredményeként a Parkerdőben 70% fölötti az úgynevezett
természetes erdőfelújítás aránya, amikor az elöregedő erdőkben a
fák magjaiból nőtt csemetékből – és nem mesterséges ültetéssel –
történik a megújulás. a Parkerdő munkatársai a növekvő csemeték
számára egész évben gondos, sok élőmunkával járó, úgynevezett
erdőápolással biztosítják a növekedés feltételeit. idén eddig 3400
hektárnyi területet szabadítottak meg a gyom- és kúszónövények
szorításából. Mindennek az idei nyárral összefüggésben úgy van jelentősége, ha elképzeljük, hogy a sok csapadék hatására nem csak
a facsemeték, hanem az őket körülvevő aljnövényzet is intenzívebben növekedett, ezért idén az erdészek számára a szokásosnál átlagosan 20%-kal több feladattal járt az erdőápolás, bár vannak
olyan területek, ahol kétszer annyit kellett kaszálni, sarlózni a fiatalosokban. a fiatal erdők ápolásában nagy szerepe van a Parkerdőben dolgozó közfoglalkoztatottak munkájának, akik idén eddig
mintegy 700 hektár erdő növekedését segítették.
A témáról bővebben honlapunkon:
www.szevi.hu

jótékonysági vásár

2014. október 4-én, szombaton 9-12 óra között
a batista imaház épületében, rákóczi ferenc u. 27.
HasZnált rUHák 20-50-100-... Forintos áron
HasZnálati tárgyak
CseCsebeCsék

azz eladásból befolyt összeget karitítv célkotra fordítjuk.
a szervezők

Hirdessen nálunk!

„Használható nyelvtudás”

tanfolyamok indulása:

szeptember 15. és szeptember 29.

• gyors, Hatékony, kisCsoPortos
nyelvoktatás
• általános és sZakMai FordÍtás
• online nyelvoktatás

általános- és középiskolás csoportoknak
tanévkezdési kedvezmény!

2000 szentendre, kucsera F. u. 15.
(bejárat a bükkös part felől)
telefon:06-26-/312-943
e-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com

Nyári akcióinkról kérdezze
hirdetésszervezőnket:
Borbély Edit
06 20 911 3232
edit.borbely@t-online.hu
Keressen minket
a Facebook-on is!
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Zárlatot rendeltek el a
méhekre, az azokkal
kapcsolatos termékekre,
valamint a méhekkel
érintkezésbe kerülő bizonyos tárgyakra szentendrén, a mézelő méhek
között tapasztalt fertőző
betegség miatt.
a Pest Megyei kormányhivatal állategészségügyi
és élelmiszer- ellenőrző
Hivatal határozatában
szentendre város közigazgatási területét, 2014. augusztus
27-től a mézelő méhek költésrothadása megbetegedés miatt
a betegség fennállásának idejéig, méhekre vonatkozó állategészségügyi zárlat alá helyezte.
a zárlat fennállása idején:
1. tilos a fenti közigazgatási területekről méhcsaládot, mézet és
egyéb méhészeti terméket, méhészkedéssel kapcsolatosan
használt eszközt, anyagot, használati tárgyat kivinni!
2. tilos a fenti közigazgatási területekre méheket beszállítani.
3. tilos a fentiek bármilyen belső forgalma.
ezúton kérjük a szentendrei méhészeket, hogy a zárlat feloldásáig a szükséges intézkedéseket tegyék meg a méhekre
veszélyes betegség továbbterjedésének megakadályozása
érdekében!

ÚjRA AUtómEntES nAP SzEntEnDRén
Szeptember 22. hétfő

Magyarország az Európai Mobilitási Hét
programsorozatban már több éve a legjobbak között szerepel a nemzetközi
összehasonlítás tekintetében.

immár hagyományteremtő módon idén is lesz autómentes nap városunkban. az akció célja egyrészt, hogy minden lakót megmozgasson az egészséges életmód jegyében, másrészt pedig, hogy
felhívja a figyelmünket az autók okozta környezeti károkra.
városunkban ezen a napon az autóforgalom elől elzárt dunakorzón
sok érdekes program vár a résztvevőkre. számtalan, a környezet
megóvását elősegítő ötletet, javaslatot, programot kínálunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

a programon való részvétel ingyenes!

az iskolák csapatainak ügyességi kerékpár-vetélkedőjére a jelentkezési lapokat az iskolákban kérhetők.
várjuk a jelentkezéseket az érdekes járművek bemutatására a nem
motorral hajtott közlekedési eszközök felvonulására. Mutasd be a
te általad készített vagy feltalált járgányt, vagy akár bicajodra, gördeszkádra festett különleges egyedi motívumodat! Jelentkezés a
helyszínen vagy előzetesen a szervezőknél.

a részletes program a www.szentendre.hu internetes oldalon érhető
el, valamint a plakátokon.
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Szentendrei Árvácska Állatvédő
Egyesület rendezvényei

VÁROS

ÖrÖkBEfOGaDó–iSMErkEDő NaP
Szeptember 20-án, szombaton 10-től 13 óráig a
duna-parti reC parkban megrendezésre kerülő
iv.ŐsZi öko-gyerMeknaP városi rendezvényen
egyesületünk is megjelenik. kitelepülünk kutyákkal, cicákkal, gyermekprogramokkal

áLLaTOk ViLáGNaPJa
Október 4-én, szombaton 10-től 13 óráig
kutyás felvonulás és gazdag programok a
felelős állattartásért
rendezvényeinkre mindenkit szeretettel
várunk!

megpróbáltak lelépni

a sZentendrei rendŐrök két FérFit vettek ŐriZetbe

XXVIII. évfolyam, 15. szám

a Dunakanyari családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére,
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyba, teljes
munkaidőben

a munkakörbe tartozó feladatok: családgondozás, szolgáltatásszervezés,
csoportmunkában való részvétel

Pályázati feltételek: főiskola: szociális munkás, szociálpedagógus, családsegítő szolgálatnál szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű Ms office (irodai alkalmazások), magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség
a pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz
a pályázat benyújtásának határideje: szeptember 15.

További információ: bognár Judit, 06-20-512-9822
a pályázatok benyújtásának módja: postai úton a dunakanyari Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat címére (2000 szentendre, szentlászlói út 89.). kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosítószámot: sZi/r/3550/2/2008, valamint a munkakör
megnevezését: Családgondozó.

diáktanya vállal:

a szentendrei rendőrkapitányság bűnügyi osztálya indított eljárást kábítószer birtoklása vétség és más bűncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
n. lajos 34 éves budapesti lakos és társa, b. istván 32 éves dunakeszi lakos ellen.
a két férfi 2014. augusztus 31-én 12 óra 20 perc körüli időben budakalászon közlekedett a 34 éves gyanúsított által vezetett személyautóval, amikor a járőrök intézkedés alá akarták vonni őket. n. lajos ezt észlelve nagy sebességgel a főváros irányába
hajtott. a rendőrök követték a személyautót, mely budapest iii. kerületében az úttesten megcsúszott és az útpadkának csapódott. az intézkedő rendőrök az autó vezetőjét és utasát igazoltatták, valamint a járművet átvizsgálták. a két férfi elmondta, hogy
kábítószert fogyasztottak.
a rendőrök b. istvánt és társát elfogták és a szentendrei rendőrkapitányságra előállították, ahol – őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként hallgatták ki őket.
időközben az is kiderült, hogy n. lajos és b. istván az igazoltatásuk előtt rövid idővel
besurrant egy szentendrei családi házba, és onnan ellopták a sértett táskáját a benne
lévő készpénzzel és iratokkal együtt.
a nyomozóhatóság előterjesztést tett a gyanúsítottak előzetes letartóztatásának elrendelésére.
az ügyben a további eljárást – szakértők bevonásával – a szentendrei rendőrkapitányság vizsgálati osztálya folytatja le.

• tanulmányi eredmények javítását, tanulási képesség fejlesztését, tehetséggondozást,
• óvodások figyelemkoncentrációjának
erősítését iskolába lépés előtt,
• középiskolai felvételire, érettségi vizsgára, tanulmányi versenyekre felkészítést,
• magyar nyelv tanítását külföldieknek
• személyre szabott pedagógiai módszerrel, igény szerinti időbeosztással.

több irányú felsőfokú képesítés, több évtizedes szakmai tapasztalat, szülők és diákok jó véleménye, mögöttünk álló sikerek a
biztosíték az eredményes munkára.
elérhetőség:
H. szabó ágnes ibolya
telefon: 06/30-900-2452
email: h.szabo.ibolya@gmail.com

köszönetnyilvánítás

a szentendrei szent erzsébet karitász és a Péter-Pál templom
közössége nevében ezúton szeretnénk hálás köszönetünket kifejezni
a silver-line hajótársaság tulajdonosainak, varga istvánnak, Miklósnak és viktornak a templomunk búcsúja alkalmából szervezett jótékony célú hajókirándulásért. ennek keretében 240-en utazhattunk
egyik kirándulóhajójukon a dunán, úgy, hogy a kedvezményes menetjegyekből származó teljes bevételt a varga testvérek a karitász
által a rászoruló gyermekeknek rendezett miskolctapolcai tábor költségeinek fedezésére ajánlották fel.
reméljük, az idei rendezvénynek lesz folytatása, azaz a varga család
és a hívek nagylelkűségére a jövőben is számíthatunk!

MikrobuszkölcsönzŐ

8-9 személyes, klímás komfortbuszok igényes utazóknak! Opciós lehetőségeinket, további ajánlatainkat keresse
honlapunkon: www.mikrobuszcenter.hu Tel.: 06 20 934 7636, 06 30 455 4884, info@mikrobuszcenter.hu

2014. szeptember 8.

OKtAtÁS

Szeptember végétől
folytatódik a szeniorképzés

a tavasz folyamán a Zsigmond király Főiskola és a
szentendrei önkormányzat közös szervezésében zajló
szenior-képzés negyedik féléve nagy siker volt – a két
szemeszternek több mint 150 hallgatója volt, így bízvást lehet reménykedni a sikeres, őszi folytatásban.
a képzés vezetője, városunk lakója, dr. Jászberényi József főiskolai tanár elmondta, hogy a szeniorok szentendrei iskolája immár teljesen önfenntartóvá vált, de a
szentendrei önkormányzat továbbra is nagyon sokat segít a P'art
Mozi épületében található emeleti tantermek biztosításával, illetve azzal, hogy az önkormányzat dísztermét biztosítja az ingyenes, nagy előadásokra. ezért külön köszönet illeti városunk
vezetését – fogalmazott az intézetvezető.

ingyen látogatható előadások
a szentendrei állandó lakcímmel rendelkező szenior korosztály
számára ingyen látogatható előadások sorát szeptember 17-én,
szerdán 13:30-tól indítják, amikor a képzés vezetője előadást
tart az önkormányzat dísztermében a mai nyugati civilizáció ellentmondásairól, s arról, hogy ezek a jelenségek mennyiben okozhatják a nyugati civilizáció politikai és gazdasági pozícióinak
gyengülését. ez lesz ennek a félévnek a hivatalos megnyitója is,
így minden érdeklődőt várnak szeretettel, nemcsak az ötven év
felettiek jöhetnek!

Tandíjas tanfolyamok
az ingyenes előadások mellett a szeptember 29-ével kezdődő héttől ismét lehet járni a tandíjas tanfolyamokra is, amelyek ára továbbra is változatlan: 10 000 forint (áfával). ezért a szenior
hallgató hét alkalommal összesen 21 tanórát kap, amely jóval a
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piaci árak alatt van. két további feltétele van a képzésnek: a jelentkező helyi lakos legyen, és természetesen 50 év feletti.
szeptember folyamán lehet folyamatosan jelentkezni az őszi
angol nyelvi tanfolyamokra (amelyek ezúttal már öt szinten zajlanak, keddi napokon, továbbra is szilassy eszter vezetésével), folytatódik a Művészettörténet is dr. Jászberényi József vezetésével,
hétfő este 17 órától. biztosan indul dr. szalkai iván keleti gyógyászat tanfolyama is, a Művészettörténet után, szintén hétfőn esténként, és szintén szeptember 29-én indul a lakberendezés
tanfolyam, egy helyi építész, sváb katalin vezetésével.
a nagysikerű internetes képzés is folytatódik: dr. Podoletz györgy
viszi tovább csoportját haladó szinten, vállal kezdőt is, és lévai istván is indítja a kezdő tanfolyamot, s várhatóan neki is lesz haladó
csoportja. sőt: ha van igény rá, emelt szintűt is indítanak majd.
ezek a képzések szintén szokás szerint hétfőn lesznek majd a rákóczi iskolában.
Mindezek mellett időskori önértékelésünkről is tart kurzust dr.
szabó endre, a ZskF tanára – ez keddenként lesz, első alkalma
október elseje lesz. várhatóan folytatódik kardon edit vezetésével az időstorna is, szintén szeptember végétől, s október 22-étől
légy önmagad kozmetikusa! címmel indul dr. kovácsné Magyari
Hajnalka tanfolyama is. a szervezők örömmel emelték ki, hogy
Jóga-tanfolyam is lesz dr. drimál istván ismert jógaoktató vezetésével. (a tanfolyamok teljes listája a korkozpont.szentendre.hu oldalra kerül fel folyamatosan. kérjük, tekintsék meg a teljes listát!)

információ
amennyiben már most döntöttek, hogy mely képzést választják,
a lelkes szervezők várják önöket szeretettel az aranykor központban (dunakorzó 18.), a P'art Mozi épületében. a központ
ügyelete minden hétfőn-szerdán-pénteken 15 és 17 órakor van
nyitva, ekkor jöhetnek az ügyeletesekhez.
a ZskF-es szervezők az önkormányzattal szoros együttműködésben tehát várják a szentendrei szeniorokat, immár az ötödik képzési félévükben, hiszen tanulni sohasem késő!

több mint ezer gyanúsított a nyelvvizsga-korrupció ügyben
a Pestvidéki nyomozó Ügyészség 1009
gyanúsítottal szemben fejezte be a nyomozást abban a vesztegetés bűntette
miatt indult bűnügyben, amelynek tárgyát
nyelvvizsgabizonyítványok korrupció útján
történő megszerzése képezte. Mintegy tíz
éven keresztül működött egy nyelvvizsgabizonyítványok vesztegetés útján való megszerzésére szakosodott bűnszervezet,
melynek felszámolása 2013 márciusában
kezdődött meg.
a bűnszervezet tagjai – személyesen, újságokban, szórólapokon – toborozták azokat az embereket, akik úgy akartak német
vagy angol nyelvből közép-, vagy felsőfokú
nyelvvizsgát szerezni, hogy tényleges
nyelvtudás helyett fizettek a bizonyítványokért. az ország számos pontjáról je-

lentkező vizsgázótól a szervezők egymástól eltérő, a vizsga szintjéhez igazodó,
illetve a vizsgázó anyagi helyzetéhez szabott árat kértek. volt, akinek 100 000, volt,
akinek 900 000 forintért szerezték meg a
nyelvvizsga bizonyítványt.
a bűnszervezet budapesten, vácott, vecsésen működő nyelvvizsgáztató helyek
dolgozóinak megvesztegetése révén a vizsgák előtt megszerezte az írásbeli és laborfeladatokat, ezekből a vizsgázóknak
személyre szabott megoldásokat készítettek. a vizsgázók a megoldásokat vagy
e-mailben, vagy a vizsga hajnalán személyesen kapták meg. az is előfordult, hogy
minderre egy iskola tornatermében került
sor. a vizsgáztatók a szóbeli vizsgán előre
egyeztetett kérdéseket tettek fel.

átlagosan havi 30 személyt juttatott a bűnszervezet íly módon nyelvvizsgához.
a gyanúsítottak között 110 rendőr, 27
pénzügyőr, 28 bv-s, 48 tűzoltó, ügyvédek,
egyetemi oktatók, végrehajtók, élsportolók
is voltak.
a Pestvidéki nyomozó Ügyészség a nyomozás befejezését követően 40 személlyel
szemben vádat emelt önálló intézkedésre
jogosult személy által, folytatólagosan, üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett
vesztegetés elfogadásának bűntette és
más bűncselekmények miatt a Monori Járásbíróságon.
a nyomozó ügyészség 914 személlyel
szemben vádelhalasztást, 25 személlyel
szemben megrovást alkalmazott.
Dr. Szabó Ferenc főügyész

PAPÍR-ÍRÓSZER ÉS NYOMTATVÁNYBOLT
a Ferences gimi mellett •Fulco deák u. 16. •tel.: 06-70-549-1549 •tanszercsomagok összeállítása •papír alapú beiskolázási utalvány elfogadóhely
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Kiállítások

MŰvésZetMaloM
Modern és kortárs MŰvésZeti
köZPont
bogdányi út 32.
nyitva tartás: kedd - vasárnap, 1018 óra

Szeptember 7. vasárnap 15.00
LaBiriNTUS
a Magyar alkotóművészek országos egyesületének szervezésében
létrejött nagyszabású kiállításon
festők, grafikusok, szobrászok, festőművészek, alkalmazott grafikusok, belsőépítészek, kerámia- és
üvegművészek munkái szerepelnek
Megnyitja: baán lászló, a szépművészeti Múzeum főigazgatója
a kiállítás fővédnöke: lázár János
miniszter
a kiállítás kurátorai: sárkány győző
grafikusművész és d. Udvary ildikó
művészettörténész
sZentendrei kéPtár
Fő tér 2-5.
nyitva tartás: szerda - vasárnap 10 18 óra

SZEkkO Vi.
idővonal című kortárs fotóművészeti kiállítás. a kiállításon résztvevő művészek: aknay Csaba,
baksai József, barnás gergely, barnás Máté, bácsi róbert, Csíkszentmihályi Márton,Csontó lajos,deim
Péter,deim balázs, kocsis eszter,
kriván Marcell,krizbai gergely,
laczkó Péter, lázár alexandra
emese, Márton Csaba, Medveczki
tamás, Milos József, Paraszkay
györgy, Pecsics Mária, regős benedek, révai sári, Weszelits andrás
a kiállítás megtekinthető november
23-ig

FerenCZy MÚZeUM
kossuth l. u. 5.
nyitva tartás: kedd–vasárnap 10–
18 óra

barCsay tereM
2014. szeptember 19.
ÖrÖkSÉG 3D VáNDOrkiáLLíTáS
a kiállítás célja a modern technika
és új módszerek bemutatása és
ezek hasznosítása a régészetben. a
kiállítás nagyrészt a feldolgozásra
koncentrál. a tárgyakat – főként
középkori kőtöredékeket és népvándorlás kori ékszereket – és azok
interpretációs lehetőségeit helyezi
előtérbe. ezen tárgyak-leletek 3d
szkennelt számítógéppel feldolgozott képe jelenik meg a kiállításban
a „digitális posztamenseken”. természetesen minden interaktív, a
kész szkennelt képek forgathatóak,
nagyíthatóak, így a látogató virtuá-

SzEntEnDREI PROgRAmOK

lisan „kézbe veheti” a leleteket, és
megvizsgálhatja az apró részleteket.
a kiállítás megtekinthető december 31-ig
információ: +36-26-310-244;
+36-20-20466-4543
www.facebook.com/
ferenczymuzeum
www.femuz.hu

a kapcsolódó programokról
a Ferenczy Múzeum honlapján:
www.femuz.hu és a muzeum
facebook (facebook: ferenczymuzeumszentendre) oldalán nyújtunk
bővebb tájékoztatást.
belépődíjak: 1500 Ft, diák,
nyugdíjas: 750 Ft
PolgárMesteri galéria
városház tér 3.

ÉG-fÖLD áTHaTáSa
Pirk lászló Munkácsy-díjas festőművész kiállítása
Megtekinthető a hivatal nyivtatartási idejében, szeptember 30-ig.

erdésZ galéria & design
bercsényi u. 4.

EfZáMBó iSTVáN kiáLLíTáSa
nyitva: szeptember 30-ig

mozi

P'art MoZi
dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak hagyományos filmek esetében: felnőtt: 800 Ft, diák/nyugdíjas: 700 Ft, csoportos: 11-30 főig:
600 Ft, 31 főtől 500 Ft
szeptember 8. hétfő
18.30 sZereleM a végZeteM
(94’) (12) )(2d) fsz.: diane keaton
és Michael douglas
20.05 Meteora (82’) (16)

szeptember 9. kedd
18.30 a PaP gyerMekei (93’) (16)
(2d) - a nyár szenzációja
20.15 aZ UtolsÓ éJsZaka PáriZsban (88’) (12) (2d)

szeptember 10. szerda
18.00 FeHér isten (120’) (16)
(2d) - Cannes-i díjas film
20.00 sZereleM a végZeteM
(94’) (12) )(2d) fsz.: diane keaton
és Michael douglas

szeptember 11. csütörtök
17.00 ida (80’) (12) (2d) - lengyelország oscar díjra benevezett filmje
18.30 aZ eMlékek Őre (97’) (12)

(2d) - Jeff bridges, katie Holmes,
Meryl streep
20.15 UtÓélet (95’) (16) (2d) - de
rég nevettünk ennyit magyar filmen!

szeptember 12. péntek
16.00 Csingiling és a kalÓZtÜndér (88’) (kn) (2d)
17.30 Postás Pat - a MoZiFilM
(88’) (kn) (2d)
17.30 Családi néPdaléneklés lázár enikővel
19.00 sin City: ölni tUdnál érte
(103’) (18) (2d) Mickey rourke,
bruce Willis, Jessica alba
20.45 aZ eMlékek Őre (97’) (12)
(2d) - Jeff bridges, katie Holmes,
Meryl streep
szeptember 13. szombat
15.30 Postás Pat- a MoZiFilM
(88’) (kn) (2d)
17.00 Csingiling és a kalÓZtÜndér (88’) (kn) (2d)
18.30 UtÓélet (95’) (16) (2d) - de
rég nevettünk ennyit magyar filmen!
20.15 sin City: ölni tUdnál érte
(103’) (18) (2d) Mickey rourke,
bruce Willis,
Jessica alba
szeptember 14. vasárnap
15.00 Így neveld a sárkányodat 2. (102’) (6) (2d)
17.00 Postás Pat- a MoZiFilM
(88’) (kn) (2d)
18.30 a nyolCadik Utas: a
Halál - rendeZŐi váltoZat
(117’) (18)(2d) - a legendás film
20.30 aZ eMlékek Őre (97’) (12)
(2d) Jeff bridges, katie Holmes,
Meryl streep,
MoZinet FilMnaPok szeptember
15-18-ig

szeptember 15. hétfő
17.15 bogyÓ és babÓCa 3. (70’)
(kn)
18.30 renoir (111’) (12) - életrajzi
film
20.30 ida (80’) (12) (2d) - lengyelország oscar díjra benevezett filmje
szeptember 16. kedd
18.30 aZ UtolsÓ éJsZaka PáriZsban (88’) (12) (2d)
20.00 a PaP gyerMekei (93’) (16)
(2d) - a nyár szenzációja!

szeptember 17. szerda
18.30 aPáiM története (108’)
(12) - igényes filmcsemege a tartalmas filmek kedvelőinek
20.20 aZ UtolsÓ éJsZaka PáriZsban (88’) (12) (2d)

szeptember 18. csütörtök
17.00 villáM és a varáZslÓ (85’)
(6) (2d)
18.30 ida (80’) (12) (2d) - lengyelország oscar díjra benevezett filmje
20.00 aPáiM története (108’)
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(12) - igényes filmcsemege a tartalmas filmek kedvelőinek

szeptember 19. péntek
17.00 villáM és a varáZslÓ (85’)
(6) (2d)
18.30 térkéP a CsillagokHoZ
(111’) (16) (2d) John Cusack, Julianne Moore, Mia Wasikowska
20.25 a nyolCadik Utas: a
Halál - rendeZŐi váltoZat
(117’) (18)(2d) - a legendás film!
szeptember 20. szombat
15.15 bogyÓ és babÓCa 3. (70’)
(kn) - Új! a sorozat harmadik része
16.30 villáM és a varáZslÓ
(85’) (6) (2d)
18.00 a nyolCadik Utas: a
Halál- rendeZŐi váltoZat (117’)
(18) (2d) - a legendás film !
20.00 sin City: ölni tUdnál érte
(103’) (18) (2d) Mickey rourke,
bruce Willis, Jessica alba

szeptember 21. vasárnap
15.00 villáM és a varáZslÓ
(85’) (6) (2d)
16.30 vikingek nyoMában - tárlatveZetés a britisH MÚZeUMbÓl (85’)(2d)
18.00 aZ élet ÍZei (122’) (12) (2d)
- főszerepben: Helen Mirren
20.00 sin City: ölni tUdnál érte
(103’) (18) (2d) Mickey rourke,
bruce Willis, Jessica alba

szeptember 22. hétfő
18.30 sZeXvideÓ (94’) (16) (2d) főszereplő: Cameron diaz
20.05 térkéP a CsillagokHoZ
(111’) (16) (2d) John Cusack, Julianne Moore, Mia Wasikowska
szeptember 23. kedd
18.30 a nŐ (125’) (16)(2d) lélekMoZi soroZat (dunaP’art Filmklub)
20.45 ida (80’) (12)(2d) - lengyelország oscar díjra benevezett filmje
szeptember 24. szerda
18.30 eMlékek Őre (97’) (12)
(2d) Jeff bridges, katie Holmes,
Meryl streep
20.10 aZ élet ÍZei (122’) (12) (2d)
- főszerepben: Helen Mirren

szeptember 25. csütörtök
17.00 MaJa, a MéHeCske (89’) kn (2d)
19.00 a nŐ (125’) (16) (2d) nyisd
ki a sZeMed! soroZat (dunaP’art
Fimklub)
szeptember 26. péntek
17.00 MaJa, a MéHeCske (89’)
(kn) (2d)
17.30 Családi néPdaléneklés lázár enikővel
18.30 MUlatság i. (65’) néPZenei
soroZat-bevezetővel (dunaP’art
Filmklub)
20.00 eMlékek
Őre (97’) (12)(2d)
Programok:
www.partmozi.hu

2014. szeptember 8.
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térfigyelő rendszerek
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...címmel nyílt deim balázs fotóiból kiállítás szeptember 5-én a budapesti építészeti központban (1052 budapest, Petőfi sándor u.
5.). a különleges atmoszférájú képek a fotós egyedi technikájának
szülöttei. „sörösdobozokból készült lyukkamerákkal figyeltem meg
budapest mozgalmasabb tereit, csomópontjait.” – mondja deim
balázs. „terenként több kamerát is kihelyeztem. a dobozokat
villanypóznákra, zászlótartó-oszlopokra, közlekedési lámpákra és
hasonlóan magas helyekre erősítettem, úgy, hogy minél jobban rálássanak az adott térre. a kamerákba fekete-fehér fotópapírokat
helyeztem, amikre több hónapig exponáltam. a rendkívül hosszú
expozíció miatt a mozgó élőlények, járművek nem jelentek meg a
képeken.” az álomszerű urbánus tájak fotóiból összeállított kiállítás
szeptember 28-ig látogatható.
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jelentős kulturális értékkel gyarapodott a Ferenczy múzeum

augusztus 28-ától láthatja a nagyközönség a szentendrei ferenczy Múzeum új szerzeményét, Jeges Ernő (1898–1956)
Mátyás király tudósai körében című festményét a Pajor-kúriában.
az 1940-ben készült, 130 x 180 centiméteres olajfestménnyel a festő munkásságának egy jelentős szeletét képező történelmi
témakör egy darabja került az intézményhez. a történelmi tárgyú képekből ez az első
a Ferenczy Múzeum Jeges-gyűjteményében.
a nemzeti kulturális alap (nka) támogatásával megvásárolt alkotással immár hatra
bővült az intézmény Jeges-kollekciója.
kálnoki-gyöngyössy Márton múzeumigazgató, szentendre város kulturális és turisztikai vezetője, az új szerzeménnyel kapcsolatban elmondta, hogy a magántulajdonostól nyolcmillió forintért megvásárolt alkotásra külföldi vevő is pályázott, s az nka
egyedi döntése alapján sikerült a közgyűjtemény számára megszerezni. Hozzátette:
fontosnak tartják, hogy méltó helyet találjanak majd a jelenleg a Pajor-kúriában kiállított nagyméretű festménynek.
a Mátyás királyt itáliai tudósok körében ábrázoló festmény ünnepélyes bemutatásán
Maria assunta accili, olaszország magyarországi nagykövete különösen fontosnak nevezte Jeges ernő munkásságát az olasz és a
magyar kultúra közötti híd építésében. a
nagykövet hangsúlyozta: a művész úgy ábrázolta a magyar hagyományokat és az identitást, hogy közben görög-római és olasz
eredetű műkincsekből merített ihletett. kiemelte: a kép egy olyan uralkodó nagyságáról tesz tanúbizonyságot, aki azzal tette

kálnoki-gyöngyössy Márton múzeumigazgató
a Jeges-festmény ünnepélyes bemutatásán

naggyá országát, hogy nem csupán megnyitotta azt európa felé, de a kultúrának és a
tudományok fejlődésének köszönhetően befolyásossá is tette európában.
a kép történelmi hátterét és az alkotás keletkezésének körülményeit vázolva e. kovács Péter történész elmondta, hogy a
mecenatúrával Mátyás a hatalmát kívánta
szolgálni, de „roppant egyéni érdeklődés is
volt benne”. a történész a mű létrejöttének
körülményeit, a korszakot felidézve egyebek
mellett arra emlékeztetett, hogy 1940-ben
Mátyás-évet tartottak. „Mátyás fontos volt
mint személyiség, aki gazdasági stabilitást

hozott az ország számára, emellett fontos
volt a Horthy családnak mint olyan uralkodó, aki nem dinasztikus király volt” –
mondta.
az eseményen jelen volt Jeges andrás, a
festő fia, aki a család nevében köszönetét
fejezte ki a múzeumnak, s emlékeztetett rá,
hogy a Ferenczy Múzeum elsőként indította
el Jeges ernő művészetének rehabilitációját.
a képet november végéig lehet megtekinteni a Pajor-kúria előcsarnokában.
Jeges ernő a szentendrei művésztelep
(1926) és a szentendrei Festők társaságának (1928) egyik alapító tagjaként éveken
keresztül dolgozott a szentendrei művésztelepen – olvasható a Ferenczy Múzeum honlapján. az 1930-as évek végétől kezdve
számos monumentális egyházművészeti
munkában vett részt, ekkoriban a római iskola egyik jeles tagjaként is ismertté vált.
alkalmazott grafikai munkássága is jelentős: tervezett plakátokat, készített csomagolópapír- és bélyegterveket, emellett
könyv- és újságillusztrációkat.
az 1920-as években festészete érintkezik
szőnyi istván és a köréje gyűlt művészek nevével fémjelzett neoklasszicizmussal, majd
a szentendrei korszakában erőteljesebb,
expresszívebb lett a stílusa. a harmincas
években egyre tudatosabban foglalkozott
történelmi témákkal, célja a magyar történelmi festészet megújítása volt.

2014. szeptember 8.
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labirintus ház a malomban

Szeptember 7-től látható a MűvészetMalomban (Bogdányi u.
32.) Labirintus címmel kiállítás. a nagyszabású kiállítás fővédnöke Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. a kiállítás kurátorai Sárkány Győző grafikusművész és D.
Udvary ildikó művészettörténész.

amikor a 20. század egyik különleges érzékenységű magyar alkotója, ország lili belefogott híres labirintus-sorozatába, úgy érezte,
hogy ez az ő nagy bolyongása, ahonnan már nem fog kijönni. Művészi értelemben és a valóságban is igaza lett: élete végéig építette
mitologikus falrendszereit, melyeket már csak a halála után láthatott a közönség.

21

akár az ország lili-féle örökkévalóság-szövevényekben járunk, akár
az alámerülés és kitalálás más-más léptékeit éljük át, a labirintus
ősi motívuma mindenképpen izgalmas terep. a Magyar alkotóművészek országos egyesülete részéről pedig kiváló választás volt −
ezt bizonyítja a nagyszámú pályázó és a gazdag kortársi választék.
bizony érdemes megőrzi az olyan nagyszabású tárlatok hagyományát, melyeket aztán egyetlen hívószó alakít, amely ilyenkor párbeszéd alapú, a szervező utólagos szerkesztő: szerteágazó anyagból
kell dolgoznia. az alkotók a témán belül a lehető legnagyobb szabadságot élvezik. Mi több, a labirintus című tárlat esetében még
témáról beszélni is túlzás. sikerült olyan fogalmat, kulturális alapvetést találni, ami bármennyire konkrét, mégsem több egy indító
áramnál. késztethet történeti megközelítésre, archetípusos feldolgozásra, az elődök megidézésére. lehet formai, esztétikai keret, de
éppígy jelentheti a gondolat szövevényét, a keresést, a zavart, a titkot, a misztikumot, a feloldhatatlanságot, az önmagába záródó világot, az utak összetettségét, a bonyolultságot, az élet erezetét.
voltaképpen bármit, ami több az üresnél, a simánál, az átlátszónál.
és mi az, ami az alkotásra késztetett ember ügyében kristálytiszta
egyenes? a művész keresi a célt, a kincset, és végsős soron a megmutatkozást.
a szervező Magyar alkotóművészek országos egyesülete éppen
abban reménykedett, hogy a felhívásra változatos, izgalmas válaszok születnek. Jól gondolkodtak, hiszen a benyújtott több mint 600
mű mindegyike saját fonal mentén vetette magát az útvesztőbe. a
labirintusnak olykor még megvan a maga fala, vagy legalább a Minotaurusza, de a szövedéke már gyakran pixelekből, áramkörökből
és byte-okból áll. az ókori kép ultramodern kivetítést is kapott: az
labirintus házban az alkotások digitális változatai között lehet keresni a kiutat.
vajon sikerül-e ebből a szerteágazó, színes anyagból a magyar művészeti jelent megmutatni? vajon hova vezet ez a közös, nagy, kanyargós út? az már most látszik, hogy a Maoe okosan számol:
lehetőséget biztosít, megnyilatkozásra késztet, szélesvásznú lehetőséget ad. a látogatóknak pedig 2014-ben is megmutatja a kortárs magyar művészet egy izgalmas metszetét.

dr. Baán László
főigazgató
Szépművészeti Múzeum

gizella-díj szentendrei
diáknak

„A díj alapításánál a jóakarat, a példamutatás, az értékteremtés jelentette a fő motivációt. Fontosnak tartom, hogy az általános
iskolába járó korosztályt – akiknek eddig
nem volt semmiféle hasonló kitüntetése –
értékeljük, és ne csak közhelyként emlegessük, hogy ők jelentik a jövőt.
Hiszek abban az irányban, amit ezen díjjal

kellár F. János immánuel

Fotó: lévay Máté

Szentendrei iskolások ösztönzésére
született meg a Gizella-díj. a jelölést a
város nyolc iskolájából olyan szempontok vezérlik, hogy a diákok tetteiben
fellelhető legyen az önzetlenség, segítőkészség, tolerancia, jóra való törekvés, becsületesség, áldozatkészség,
szeretet, humanizmus, példamutatás,
igazság és jóság keresése. az alapítót,
kellár f. János immánuelt arra kértük,
fogalja össze, milyen nemes célt tűzött
ki maga elé, amikor a kitüntetést megálmodta.

tést nem befolyásolhatja a jelöltek tanulmányi eredménye vagy gazdasági helyzete.
Tessék bátran látni a díj mögé! Ugyanis az
elismerés egy-egy díjátadón szól majd a pedagógusoknak, a szülőknek, nekünk városlakóknak és felnőtteknek is. Titkon azt
remélem, rájuk is hat majd maga az elgondolás, maga a példa.”

kezdeményezhetünk, hiszek a példamutatás és az ezzel járó jelképes és kézzel
fogható eredmény hatásában és fontosságában.
Lényegesnek tartom, hogy fiatalkorban is
olyan belsőleg motivált ösztönző erőt szerezhessen egy ember, amely észrevétlenül
is a jó, a jobb felé formálja személyiségét
úgy, mint egy növekvő facsemete, s melynek majdan a felnőtt ember jelleme lehet
édes gyümölcse.
A díj odaítélése és léte sohasem lehet politikai eszköz, a díj kapcsán nem merülhet fel
előítélet, bármiféle megkülönböztetés, a dön-

a gizella-díjat szeptember 27-én, szombaton 18 órakor adják át a városházán. az
ünnepségen fellép szvorák katalin kossuthdíjas népdalénekes, balázs lászló gábor színész, előadóművész és talán Miklós
citeraművész.
kíváncsian várjuk, ki nyeri el 2014-ben a gizella-díjat a jelöltek közül – berényi kinga
(izbégi általános iskola), dobson tímea antónia (barcsay Jenő általános iskola), Homokay ádám (szent andrás általános
iskola), Horváth alexandra (Cházár andrás
többcélú közoktatási intézmény), kecskés
andrea (templomdombi általános iskola),
szöllősi annamária (ii. rákóczi Ferenc általános iskola és gimnázium) – akiknek már
most gratulálunk, hiszen a jelöléssel már
nyertek.
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tAnFOlyAmOK, KlUBOK, SzAKKÖRÖK, mŰVéSzEtI CSOPORtOK
a Szentendrei kulturális központban – 2014. szeptember–december

a foglalkozások a dunaparti Művelődési Házban
(dMH, szentendre, dunakorzó 11/a, telefon:
26/312-657, 26/301-088), illetve külső helyszíneken zajlanak.

zEnE

MUSica BEaTa VEGyESkórUS
örömmel várják az énekelni szeretők
jelentkezését.
Próbák minden kedden 18-20 óráig a dMH-ban
kórusvezető: bokorné Forró ágnes
(70/977-5930)
első alkalom: szeptember 2.

fiLiBiLi NÉPDaLkÖr
az elsősorban óvónőkből álló népdalkör szívesen
várja pedagógusok jelentkezését a népdalkörbe.
a próbák helyszíne: a Püspökmajor lakótelepi
Óvoda (Hamvas b. u. 1.)
időpontja: minden csütörtökön 17 óra
népdalkör vezető: Farkas annamária
(20/224-6032)
első alkalom: szeptember 11. csütörtök

tÁnC, mOzgÁS

SZENTENDrE NÉPTáNcEGyÜTTES – fELNőTT
cSOPOrT
a felnőtt csoport várja táncos előképzettséggel és
gyakorlattal rendelkező táncosok jelentkezését,
akik szeretnének egy jó hangulatú, vidám közösséghez tartozni.
Próbák helye: Pest Megyei könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
időpont: minden hétfőn és csütörtökön
19.30–22 óráig
Művészeti vezetők: Fitos dezső és kocsis enikő
euroPas és Harangozó-díjas táncosok
(kocsis enikő 30/979-1424, Fitos dezső:
30/644-5240)
első alkalom: szeptember 8. hétfő

SZENTENDrE NÉPTáNcEGyÜTTES – GyErMEk
cSOPOrTOk
a gyermek csoportokba várják a régi és új
gyerekek jelentkezését, akik szívesen
megismerkednének a magyar nép dalaival,
táncaival, szokásival, és később szeretnének részt
venni a felnőtt csoport színpadi munkájában is.
i-es csoportba az 5-8 éveseket, a ii-es csoportba
a 8-10 éveseket, a iii. csoportba a 11-14 éveseket
várják
Próbák helye: Pest Megyei könyvtár színházterme
(Pátriárka u. 7.)
időpontja: minden hétfőn és csütörtökön,
i-es csoportnak 16.30-17.30-ig
ii-es csoportnak: 17.30-18.30-ig
iii-as csoportnak: 18.30-19.30-ig
Művészeti vezetők: kocsis enikő és Fitos dezső
euroPas és Harangozó-díjas táncosok
első alkalom, beiratkozás: szeptember 8. hétfő

DióTÖrő BaLETTiSkOLa
öt csoportban dolgoznak a gyerekek minden kedden és csütörtökön a dunaparti Művelődési Ház
balett-termében, ötéves kortól 16 éves korig.
vezetők: gyúróné domján andrea és gyúró
tamás (20/933-5468)

időpontok: kedd 13:00–20:00-ig, csütörtök:
13:00-18:40-ig
Jelentkezés szeptember 30-ig a dMH-ban 14:0018:00 óra között, vagy gyúró tamásnál telefonon
első foglalkozás: szeptember 30. kedd

GyóGyTOrNa
Férfiaknak és nőknek egyaránt hátfájás ellen,
csontritkulás megelőzésére, tartás javítására,
csípő, váll nyújtására.
vezeti vajda ágnes, több mint 30 éves kórházi és
rendelőintézet tapasztalattal rendelkező
gyógytornász. telefon: 30/355-4164
időpontok: hétfőn és csütörtökön 18:30-20:00-ig
Helyszín: dunaparti Művelődési Ház, balett-terem
első alkalom: szeptember 8. hétfő

MŰVÉSZi TOrNa TaNfOLyaM – ÚJ!
a tanfolyam több korcsoportban indul.
vezeti: Pers dóra
Foglalkozások: hétfőn és szerdán 16-tól 18:30-ig
Helyszín: dunaparti Művelődési Ház, balett-terem
beiratkozás: szeptember 3-án és 4-én 16 órától
18 óráig. további felvilágosítás: 06-20-416-9136
MEriDiáN TOrNa
szerdánként reggel 8:00–8:30-ig
Helyszín: dMH balett terem
első alkalom: szeptember 3. szerda

SzínjÁtSzÁS

SZENTENDrEi GyErMEkSZíNPaD ÉS krEaTíV
SZíNHáZi STÚDió
vezeti: kertész kata (20/3248-158)
keddenként: 17–20 óráig a dMH-ban (barlang)
Péntekenként: 13–20 óráig a Pest Megyei
könyvtár színháztermében (Pátriárka u. 7.)
első foglalkozás: szeptember 5. péntek,
PMk színházterme

KézmŰVESSég

faLikárPiTSZÖVő SZakkÖr
Hétfőnként 17-től 20 óráig tartanak a dMH-ban a
foglalkozások, ahova várják a régi tagokat és további érdeklődők jelentkezését.
vezeti: Czakó Margit iparművész (26/311-345)
első alkalom: szeptember 8. hétfő

BABA-mAmA

BaBa-MaMa kLUB
Csütörtökönként 10:00 – 11:30-ig, balett-terem
vezeti: virág-karsai orsolya (30/859-4799;
oviragkarsai@gmail.com)
a részvétel ingyenes.
első alkalom: szeptember 11. csütörtök

cSiri-Biri BaBaTOrNa
Csiri-biri játékos mozgásfejlesztő torna dalokkal,
mondókákkal, mozgásfejlesztő eszközök
használatával 1-3 éves korig.
időpont: péntekenként 10.00 és 11:00 órakor
első alkalom: szeptember 19. péntek
Folyamatos csatlakozási lehetőség. előzetes
jelentkezés nem szükséges.

alkalmi jegy ára 1200 Ft, 5 alkalmas bérlet ára
5000 Ft (2015 júniusáig járható le).
testvérkedvezmény 50%.
Foglalkozásvezető: Csíkszentmihályi rita
(30/55-444-35)
Csoportbeosztás és időpont egyeztetés:
orszáczky ildikó 30/389-5500
bővebb információ: www.csiri-biri.hu.

SERDülŐK

SErDÜLők PáLyaOriENTációS
ÉS TaNácSaDáSi PrOGraMJa
Péntekenként 16:00–20:00 óráig a dMH-ban.
vezeti: Makai lászló (30/500-819)
első alkalom: szeptember 5. péntek

hOBBI, KÖzÖSSég

Sakk kÖr
vezeti guba Miklós Fide mester (30/238-4441)
időpont: minden szerdán 16:45–18:45-ig
a dMH-ban (udvari terem)
első foglalkozás: szeptember 10.

BÉLyEGGyŰJTő kÖr
Minden második héten hétfőnként 15:00–17:00
óráig a dMH-ban.
vezeti: sánta Hajnalka (26/310-532)
első foglalkozás: szeptember 8. hétfő

GaLaMBáSZ kÖr
Hétfőnként 16:00–18:00 óráig a dMH-ban
további felvilágosítás kérhető a dunaparti
Művelődési Házban (dunakorzó 11/a,
tel.: 26/312-657, 26/301-088)

SZENTENDrE GyÖkErEi BaráTi TárSaSáG
vezeti: boda anikó (30/678-3695, 26/311-749,
e-mail: boda.technokon@t-online.hu)
időpont: minden hónap első hétfőjén 18:00–
20:00-ig a dMH-ban
első alkalom: szeptember 1. hétfő

kÉk DUNa NyUGDíJaS kLUB
változatos programokkal várják az időskorúakat
a dMH-ban (udvari terem)
ne maradjanak otthon egyedül!
vezeti: baróthy lászlóné (26/787-707,
baroti44@freemail.hu)
időpont: minden második csütörtökön
16:00–19:00-ig
első alkalom: szeptember 11. csütörtök

2014. szeptember 8.

A mAgyAR DAl nAPjA

KUltÚRA

a zeneszöveg.hu szervezésében

a zeneszöveg.hu zenei portál idén is meglepetéssel szolgál a
koncertlátogatóknak. az Elevenkertben kétnaposra tervezett
Magyar Dal Napja koncertek mellett a Városháza dísztermében klasszikus dalkoncertet is szerveznek. az Elevenkertben
szombaton világzene szól, vasárnap pedig igazi műfaji sokszínűség jellemzi a műsort.
PrograMok
Helyszín: elevenkert
dunaparti Művelődési Ház udvara, dunakorzó 11/a.

Az én Szentendrém
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VárOSiSMErETi VETÉLkEDő a PEST MEGyEi
kÖNyVTárBaN, MEGHOSSZaBBíTOTT HaTáriDőVEL!

a többfordulós verseny során a résztvevők feladatai:
1. helytörténeti totó kitöltése
2. városi séták: ismert szentendrei helyszínekhez kapcsolódó
feladatok megoldása
3. esszéírás (vagy fotózás, filmezés) „az én szentendrém”
címmel

Szeptember 13. szombat
15:30–16:30 ZoMbori
17:00–18:00 tÜkeZoo
18:30–19:30 ColoMbre band
20:00–21:00 WakaCHUka
21:30–22:30 PlUto

2014. szeptember 14. vasárnap
13:30–14:30 tWin City
15:00–16:00 WastaPs
16:30–17:30 HasZÜna
18:00–19:00 ágoston béla és zenekara
19:30–20:30 PressZÓ tangÓ libidÓ
21:00–22:00 MisZtrál egyÜttes

belépőjegy: 890 Ft. támogatói jegy, amellyel a délelőtti komolyzenei és a délután könnyűzenei koncert is támogatható: 1500 Ft.
támogatói jegyet vásárló nézőink között értékes ajándékokat sorsolunk ki.

Helyszín: városháza díszterme
városház tér 3.
Szeptember 14. vasárnap 11:00
MaGyar DaL NaPJa – kLaSSZikUS DaLkONcErT
a műsorban a jól ismert kodály- és bartók-dallamok mellett kortárs
zeneszerzők művei is felcsendülnek. solti árpád külön erre az alkalomra írt zenét József attila szerelmes vers című költeményéhez.
Fellépők: Csóka anita, gulyás dénes, szakács ildikó, tóbisz titusz,
vincze klára. Zongorán közreműködik: dallos erika. a műsor vendége: vajda János zeneszerző
belépőjegy: 500 Ft. támogatói jegy, amellyel a délelőtti komolyzenei és a délutáni könnyűzenei koncert is látogatható: 1500 Ft. támogatói jegyet vásárló nézőink között értékes ajándékokat
sorsolunk ki.

► az első fordulóban egy 32 kérdésből álló totót töltenek ki
a versenyzők. a feleletválasztós kérdéssort a könyvtárban,
a regisztrációval egy időben lehet megkapni, vagy letölthető a
honlapunkról. a kérdéseket az olvasnivaló szentendréről,
szentendreiekről című könyvből válogattuk. beszerezhető
(kedvezményes áron meg is vásárolható) könyvtárunkban.
a kitöltött totót a könyvtárban lehet leadni. Leadási határidő: szeptember 30.
► a második forduló feladatai ismert szentendrei helyszínek
bejárásával teljesíthetők. ehhez néhány sétát, kisebb kirándulást kell tenni a városban. a feladatlapok szintén letölthetők.
a kész lapokat a könyvtárban kérjük leadni, a fotókat pedig
(ha vannak) a pest.megyei.konyvtar@gmail.com címre várjuk.
leadási határidő: szeptember 30.
► a harmadik fordulóban a versenyzőknek rövid esszében, képsorozatban vagy kisfilmben (szabadon választható) kell megfogalmazniuk szentendréhez fűződő viszonyukat. leadás a
könyvtárban, illetve e-mailben. a határidő itt is: szeptember 30.
► a döntőt 2014. októberében tartjuk, az országos könyvtári
napok keretében. ott további játékos feladatok, villámkérdések
várhatók. ám ezekre nem lesz nehéz válaszolnia annak,
aki ismeri a bibliográfiánkban szereplő könyveket (ezeket
összegyűjtöttük az olvasóteremben, a tájékoztatóasztalnál),
látogatja honlapunkat (www.pmk.hu) és blogunkat (http://
pemete.blog.hu). a záróprogramot népszerű helytörténészek
előadásai is színesítik majd.
Értékes nyeremények! korhatár nincs! Jelentkezz! – személyesen vagy a honlapon: www.pmk.hu/vetelkedo
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lABDARÚgÁS

SPORt

augusztus 30. Páty:
Pátyi se – szentendre vse 1-3 (1-2) Pest megye iii. o. / nyugat) labdarúgó mérkőzés.
a szentendrei csapat valamivel jobb kezdőcsapattal állt fel, mint előző
két meccsén. ez meglátszott – főleg az első félidő kezdetén, amikor
lendületes, jó támadásokat vezettek. a hazaiak nem tudták megakadályozni, hogy rendre ne kerüljön veszélybe kapujuk és a 20., valamint
a 23. percben gólt kaptak. az első gólt lukács gábor, a másodikat Petroff Márkó lőtte. a pátyiak kissé összeszedték magukat és egy rövid átadásra biczó János rácsapott, és a hálóba lőtt! (1-2) a második

transzplantáltak
Európa bajnoksága - Krakkó

augusztusban ismét rajthoz állt a magyar szervátültetettek válogatottja a krakkóban megrendezésre kerülő európa-bajnokságon. a magyarok az eb-k történetében a nemzetek közötti
versenyben a kezdetek, 2000 óta mindig az első helyen végeztek. idén 11 fős csapat képviselte Magyarországot, közülük
ketten a dunakanyar régióból származnak.
szentendrét Jeszenkovits Judit, tahitótfalut nagy szilvia képviselte. Mindkét úszó edzője és felkészítője Mihály norbert (norbi
bácsi), az elevenek se elnöke. Hagyományokhoz híven ebben
az évben is taroltak a magyar úszók. 19 arany-, 13 ezüst- és 7
bronzéremmel térhettek haza. ebből a mi lányaink Jeszenkovits
Judit 3 bronzérmet, nagy szilvia 2 ezüst- és 1 aranyérmet
szerzett.

XXVIII. évfolyam, 15. szám

félidőben a szentendreiek ismét fölénybe kerültek. lukács gábor dalkó
soma pontos beadására kiválóan érkezett és beállította a végeredményt: 1-3.
augusztus 31. Szentendre kőzúzó utcai Sporttelep:
dunakanyar se (szentendre) – Jászberényi se 10-1 (5-0) U 21 ii. o.
közép „b” utánpótlás labdarúgó mérkőzés.
Mintegy 15 percet kellett várni az első gólra, aztán megindult a dunakanyar játékosainak gólgyártása. ámbár a csapat fele játszott a
megyei harmadosztályú sZvse-ben szombaton Pátyon, ez nem látszott meg a játékukon. Jobbnál jobb támadásokból születtek a gólok.
dalkó soma és szijj krisztián három-három, oblath ádám kettő és
veréb norbert, valamint orbán álmos egy-egy góllal vette ki a részét
a 10-1-es fölényes győzelemből. a vendégek kapusa oskola Ferenc
11-est védett, góljukat balázs gábor szerezte. ezzel a győzelmével a
dkse 9 ponttal a második a tabellán, 17-5-ös gólkülönbséggel.
További környékbeli megyebajnoki eredmények:
Megyei ii. o.:
Pile-szántó i. – Pomáz 3-3 (a Pile - szántó csapata fúzióval jött létre
Pilisszentkereszt és Pilisszántó csapatainak egyesüléséből, így lett
egy megyei másod- és egy megyei harmad-osztályú csapatuk)
Perbál – leányfalu 1-3.
Megyei iii. o.:
Pilisszentlászló – dunabogdány 1-5,
Csobánka – érd ii. 2-6
tinnye – Pile-szántó ii. 2-2
Gerlai P.

ezzel az eredménnyel kvalifikálták magukat a 2015-ben argentínában rendezendő transzplantáltak világbajnokságára.

köszönjük az anyagi támogatást dr. dietz Ferenc szentendrei és
dr. sajtos sándor tahitótfalui polgármestereknek, továbbá balogh Zoltánnak, a v8 uszoda igazgatójának és vura Zsoltnak, a
sZkHse elnökének, akik lehetővé tették, hogy nyugodt körülmények között tudjanak a versenyzők készülni a versenyre.

gratulálunk mindkét versenyzőnek!

GERINCJÓGA és MEDITÁCIÓ

Hotel WaterfroNt
Szentendre, Dunakorzó 5.

Hétfőn és pénteken 18:30-tól, szerdán reggel 8:00-tól. ScHWeDer JózSef jógaoktató 06 30 9421 644

2014. szeptember 8.

SPORt

magyar bajnok a Dunakanyarban
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kovács Judit 12 éves tahitótfalui diáklány nyár elején,
balatonlellén a magyar korcsoportos országos sakkbajnokságon vett részt. Harmadik éve versenyez szentendre színeiben.
az előző két országos döntőben „csak” a harmadik helyet sikerült megszereznie.
idén pontveszteség nélkül nyerte meg a 12 éves lány korcsoport magyar bajnokságát. bajnokként ő képviseli hazánkat október közepén, az európa-bajnokságon grúziában. edzője, guba
Miklós segítségével elkezdte a felkészülést az eb-re, de nagy
szüksége van Juditnak a saját szorgalmára, elhívatottságára is,
ami a bajnoki címhez is vezérelte.

Ismerjük meg babánkat!

a baba megismerése nélkülözhetetlen a helyes lelki neveléséhez, a
harmonikus baba-mama kapcsolat kialakításához. az ayurvédikus
babamasszázs egy olyan lehetőség, amely a
masszázsgyakorlat mellett nagy hangsúlyt
fektet a baba természetének feltérképezésére, ennek ismeretében a babaápolási és
nevelési elvekre. az ayurvédikus babaápolás
évezredes tradíciókra tekint vissza. a csecsemő fizikai és lelki jellemvonása alapján
ayurvédikus testtípusokat különböztet meg,
ezáltal személyre szabott gondoskodást, törődést nyújt. a masszázs a baba testtípusának, bőrtípusának megfelelő 100% növényi
alapú, hidegen sajtolt olajokkal történik (pl. a
szeszélyesebb, változékonyabb beállítottságú babánál hűsítő, a túl
mozgékony babánál nyugtató, a lassúbb babánál élénkítő olajokat
alkalmazunk). a masszázst a köldökcsonk leesésétől a gyermek 1
éves koráig érdemes elkezdeni. a masszázs javítja a vérkeringést,
elősegíti az emésztést, a salakanyagok kiürülését. Megelőzi az
emésztési rendellenességeket (pl. puffadást, pocakfájást, székrekedést). az izmok ellazulásának következtében szabadabb moz-

gást enged a babának. a mozgáskoordinációs képességet segíti.
az anyaméhben kialakult tartásproblémák oldására is hatással van.
a mama érintése segíti a köztük lévő bizalmi kapcsolat kialakítását
(az anyaméh biztonságát az anya érintése veszi át). az érintés hatására a babák szellemileg és fizikailag is fejlettebbek lesznek.
a masszázs lezárása a meleg lebegő fürdő,
melynek hatására az olajok a csecsemő
bőrének mélyebb rétegeibe eljutva fejtik ki jótékony hatásukat. a baba testtípusának
ismerete segít megismerni, megérteni a rá
jellemző táplálkozási (gyors, mohó, átlagos
mennyiségű, tempójú, keveset evő, lassú,
szoptatás közben elalvó) és alvási (zajra,
fényre érzékeny, könnyen felriad álmából,
nem zavarja semmi, képes hosszan, mélyen
aludni) szokásait. az újszülöttnek ayurvédikus
testtípusuknak megfelelően eltérő bizalmi
szintjük van, és más-más kapcsolatot alakítanak ki. a baba-mama
között felmerülő problémák, nehézségek a csöppség reakcióinak,
testi-lelki tüneteinek ismeretében kezelhetővé válnak. a masszázst
a szülő 4-5 alkalmas tanfolyamon könnyedén elsajátíthatja, jobban
megismerheti gyermekét.
Horváth Móni gyógytornász 06-30-245-1454

WEllDAnCE tAnéVnyItó nyílt nAP – SzEPtEmBER 14.

a tavalyi nagy sikerre való tekintettel a városunkban 12 éve eredményesen működő Welldance tánciskola idén újra egy színes, pörgős
és interaktív nyílt nappal várja az új jelentkezőket. a szeptember 14-én, vasárnap megrendezésre kerülő, beiratkozással egybekötött nyílt
nap alkalmával minden tanfolyamtípus kipróbálható, ezen kívül ajándékkal, kedvezményekkel és bemutatókkal is várják az érdeklődőket. a Welldance tanévnyitó nyílt nap 14 órakor kezdődik a Castrum Centerben, és 20 órakor egy fergeteges Zumba-órával zárul. szeretettel várnak minden érdeklődőt! információ: www.welldance.hu
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ADÁSVétEl
garázsvásár a bükkös-patak partján! Márkás
ruhák, cipők, táskák (max. 500 Ft/db). szeptember 21. vasárnap és 27-28, szombat-vasárnap
10–18 óra között. tel. 06-30-558-0775.

vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeggyűjteményeket, régi képeslapokat, kitüntetéseket, jelvényeket. tel. (26) 385-387.
régi íróasztalt keresek megvételre, saját
célra. Max. hossz 140 cm. tel. 06-20-9586174.

ÁllAt

Figyelem! dr. schumiczky gábor állatorvos rendelője június 15-től a szentlászlói út 77. szám alá
költözik. tel. 06-30-415-9060.

ÁllÁSt KERES

40-es mobil háziasszony takarítást vállal. tel. 0670-277-9955.

Megbízható, 38 éves nő több éves gyakorlattal takarítást vállal szentendrén. tel. 06-20-923-9488.

ÁllÁSt KínÁl

APRóK

érszűkület kezelése széndioxod-fürdővel. nehézjárás, görcs, hidegérzet esetén próbálja ki a Mafetta-kezelést. tel. 06-30-340-1392.

KIADó lAKÁS

szentendrén egyszobás lakás kiadó. tel. 06-30340-1392.

kertes ház külön bejáratú, komfortos lakrésze
kiadó max. 2 fő részére. tel. 06-20-514-6588.

lAKÁS, IngAtlAn

kertes házi lakások (40-180 nm-esek, igény szerint) 190 000 Ft/nm áron eladók. tel. 06-30-9496456.
összközműves, 90 nöl-es építési telek szép környezetben, igényes építkezőnek eladó. irányár:
11 millió Ft. tel. 06-30-605-7199.

OKtAtÁS

Matematikából és fizikából nagy gyakorlattal
korrepetálást, nyolcadikosoknak felvételi felkészítést, érettségizőknek speciális kurzust vállalok.
tel. 06-30-855-3543.

Művészi torna tanfolyam indul a dunaparti Művelődési Házban (dunakorzó 11/a.) hétfőn és szerdán 16.00 és 18.30 közötti időpontokban.
beiratkozás szeptember 3-án és 4-én a dMH-ban.
további felvilágosítás: 06-20-416-9136.

Felvételre keresünk az 1982 óta állandóan nyitva
tart szentendrei rab ráby étterembe gyakorlott
szakácsot, kézilányt és pincért. tel. 06-20-9809274, 06-20-340-5706.

történelem és magyar korrepetálás nagy gyakorlattal. érettségire felkészítés! Fejlesztő irodalomterápia. tel. 06-30-540-5639.

szentendrei cukrászdába gyakorlattal rendelkező,
mosolygós pultost keresünk. angol-német nyelvtudás előny. tel. 06-20-468-0566.

képzőművész tanár rajztanítást, érettségire-felvételire való felkészítést vállal nagy tapasztalattal a
belvárosban. tel. 06-30-617-6750.

szentendrei étterembe pizzához és lángoshoz
értő munkaerőt keresünk. tel. (26) 311-175, 0620-958-8701, 06-20-945-5491.

Matematika-korrepetálás, érettségire felkészítés
nagy tapasztalattal a belvárosban. tel. 06-30642-3379, (26) 313-928.

EzOtéRIA

SzOlgÁltAtÁS

tisztánlátó szeretettel várja! sorselemzés, energiafeltöltés, lelki segítség gyakorlatiasan. www.leleklato.eoldal.hu. tel. 06-30-605-7199.

EgéSzSég

körömgomba-eltávolítás 10 nap alatt. tanácsadás. tel. 06-30-340-1392.

XXVIII. évfolyam, 15. szám
építés-felújítás! vállalok lakásfelújítást, homlokzatszigetelést és teljes körű kivitelezést referenciával és garanciával. nova-Park bt.,
06-20-341-4585.
• fotoxlstúdió •
• 06-30-631-7811 •
• www.fotoxl.hu •

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

üDüléS

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

üzlEt

a Püspökmajor-lakótelepen 14 nm-es üzlet kiadó.
tel. 06-20-997-0671.

EgyéB

szalagavatós ruhák nagy választékban bérelhetők a kucsera utcában. tel. 06-20-924-9125.

asztalos munkát vállal. Fából mindent. tel. (26)
318-219, 06-30-319-7278.

Pedikűrös házhoz megy szentendrén. Manikűr,
thai talp- és lábmasszázs referenciával. tel. 0620-514-3323.

bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-, ácsmunka! tel.
06-70-578-1468.
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AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház (Visegrád, Gizella
– telep) felvételt hirdet
Ápoló (OKJ 54, HÍD, felnőtt szakápoló) és
ÁpolÁsi asszisztens végzettséggel rendelkezők számára

• Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, bérezés a szakdolgozói
bértábla szerint,
• Útiköltség térítés, szükség esetén szálláslehetőség.
• Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen dogoznának egy mozgásszervi,
gasztroenterológiai rehabilitációt végző családias, kis kórházban.

A munkakörök betöltésének egyéb feltételeiről és a jelentkezés módjáról
bővebb információ a kórház honlapján: www. visegradikorhaz. hu
Jelentkezési határidő: 2014. szeptember 1.
Felvilágosítás ad: Tőkés Anita a 0626/801-700/1350m
Cím: 2026 Visegrád, Gizella-telep, e-mail: humpol@visegradikorhaz.hu

Ismét megnyItottuk
Hapcula Rétességek üzletünket,
ahol többféle töltésű
„a Dunakanyar legﬁnomabb rétesét"
(ld. Facebook) kínáljuk régi és új kedves
vendégeinknek helyben és/vagy
házhozszállítással

SzEntEnDRE SzéPül

megszépült épületek a Fő téren
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XXVIII. évfolyam, 15. szám

a napokban fejeződött be a Fő téri kisposta és a mellette álló épület homlokzatának felújítása. a gyönyörű színekbe öltöztetett
házak üde színfoltjai lettek belvárosunknak.

FotÓk: sZéles nÓra

ilyen volt...

...és ilyen lett

