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Áldott, szép karácsonyt,
békés, boldog új esztendőt kívánunk
minden olvasónknak!
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SOS

104 Mentők (26) 310 424, (26) 319 941

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) 501 100
T-HOME hibabejelentés 1412
Fűtőmű hibabejelentési telefonszáma
(26) 816 646

Városháza ügyfélszolgálati telefonszáma:
(26) 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Tourinform Szentendre (26) 317 966
Közterület felügyelet
munkanapokon: (26) 785 056
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:
december 21. Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa György út 1.Tel.: 500-248
december 28. Kálvária Gyógyszertár
Kálvária u. 33. Tel: 787-796

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
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Két szentendrei díjazott a Megyenapon
Pest megye kiválóságait köszöntötte a közgyűlés a Megyenapon

A Megyenap Pest megye egyik legfontosabb
eseménye – a közösség ünnepe, amikor az
ország legnépesebb megyéjéből, a 187 városból és településről százak érkeznek a
Megyeházára. Ezen a napon köszönti a közgyűlés mindazokat, akik a hivatásukban
vagy a mindennapokban képesek voltak a
példamutató tettekre, az átlagon felüli teljesítményekre.
Szabó István, Pest Megye Közgyűlésének elnöke beszédében úgy fogalmazott, hogy a
megye nagy utat járt be, amíg a történelem
fő sodrába került, és a változás, a cselekvés
és a fejlődés motorja lett Magyarországon
és Európában.
„Ezekkel a lépésekkel, melyeket Önök, a
mai napon Pest megyei kitüntető díjban részesülő vendégeink is naponta megtesznek,
bizonyítják, hogy igenis, ma és a jövőben is
lehet és érdemes még több feladatot és

még nagyobb felelősséget vállalni Magyarországért.”
Pest Megye Közgyűlése Tudományos díjat
adományozott dr. Matolcsy Károly, az ÉMI
tudományos igazgatója részére (felső képünkön), valamint Pest megye Építészeti
Nívódíj I. díjjal jutalmazta lakóépület kategóriában Borbás Péter építészmérnököt
(alsó képünkön) a szentendrei Dalmát u. 4.
sz. alatti lakóház tervezési és kivitelezési
munkálatai miatt.
A megyenapi rendezvényen átadták még a
Pest Megyéért Emlékérmet, a Kulturált
Települési Környezet Díjat, az Építészeti
Nívódíjakat, a Nemzetiségekért Díjat, a Pest
Megye Környezetvédelméért Díjat, a Pest
Megye Közbiztonságáért Díjat, a Pest Megye
Katasztrófavédelméért Díjat, a Fekete Dió
Díjat, a Pest Megye Népművészetéért Díjat,
valamint a Pest Megyei Médiadíjat.

2014. december 15.

A lAp téMÁjA
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Szentendrei múzeumok is részesülnek
a kormány önkormányzati támogatásából

250 millió 200 ezer forint támogatást nyert el Szentendre Város Önkormányzata
a kormány településeket segítő pályázatán. Ezzel elsők között van a több mint
1000 pályázó város és település sorában.

A Pest megyei múzeumokból lett Ferenczy Múzeum átvételekor a város az intézményekkel együtt nagymértékű adósságot is átvállalt, ennek rendezésére nyújtott be pályázatot a szentendrei múzeumi, közművelődési és kulturális élet rentábilis működtetése
érdekében.
„Több mint 12 milliárd forint rendkívüli önkormányzati támogatásról döntött a kormány,
a forrást 1175 pályázó település között osztotta fel Pintér Sándor belügyminiszter és
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter” – írja a kormany.hu.
Az idei költségvetési törvény rögzíti, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kérhetnek kivételes esetben működőképességük megőrzése vagy egyéb,
a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.
A kormány idén 12 milliárd 158 millió 670 ezer forintot ítélt meg a kérések alapján.
A támogatást haladéktalanul átutalják.

Új telefonszám a hivatalban

A Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal értesíti a lakosságot, hogy
december 8-tól a város központi ügyfélszolgálati telefonszáma:

06-26-300-407

A lakosság számára ezen a számon érhető el ezentúl a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal. Az ügyfélfogadási rend nem változik.

Hivatali telefonos ügyintézés:
Hétfő
8:00-17:00
Kedd
8:00-16:00
Szerda
8:00-16:00
Csütörtök 8:00-16:00
Péntek
8:00-12:00

Hivatali ügyfélfogadás
Hétfő
13:00-17:00
Kedd
Szerda
8:00-12:00
13:00-16:00
Csütörtök
Péntek
8:00-12:00

A Ferenczy Múzeum hosszú, három évig tartó, küzdelmes folyamat végéhez ért. A folyamatos lobbitevékenység meghozta gyümölcsét: a Belügyminisztérium támogatásával
szanálható lett a Ferenczy Múzeum 2012 óta görgetett szállítói tartozása, valamint a
2013-2014. évek vonatkozásában mutatkozó felülfinanszírozása. A Belügyminisztérium
Szentendre Város Önkormányzatán keresztül a fenti célokra 250 millió forintot biztosított. Az intézmény megkezdte a szállítói tartozások rendezését. Röviden: intézményünk
pénzügyi szempontból „nullszaldós” lett!
Lapunknak a múzeum igazgatója, dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton elmondta, hogy a Ferenczy Múzeum jogelődjének, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának 2012-es költségvetésében az akkori fenntartó, a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ
drasztikusan csökkentette a korábbi fenntartói támogatást, így az intézmény kényszerűen jelentős szállítói tartozást halmozott fel, eladósodott. 2012 végéig – a hetente küldött levelek, kérelmek hatására – a fenntartói támogatás növekedett, azonban ez a
folyamat megállítására már nem volt elegendő.
Szentendre Város Önkormányzata 2012 végén azzal a feltétellel vette át a Ferenczy Múzeumot, hogy adósságot nem vállal át, illetve a korábbi fenntartó, a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ a tartozásokat rendezi. Erre ígéret volt is, sőt a Magyar
Államkincstár a konszolidációs célú megyei letéti számla terhére elkezdte a vonatkozó
számlák berögzítését, utalásra történő elkészítését, azonban ez végül 2012. december
utolsó napjaiban – fedezethiány miatt – meghiúsult… Két év elteltével most végre az
eredményes lobbitevékenységnek köszönhetően lehetőség nyílik az adósságok teljes
körű rendezésére. Az igazgató abban bízik, hogy sikerült egyúttal az illetékesek felé jelezni a szentendrei múzeumok kitüntetett helyzetét, ugyanakkor a sajátos finanszírozási
nehézségeiket is, így remény lehet a jövőben biztonságosabb finanszírozási környezet kialakítására.

Az ügyfélszolgálat e-mail címe:

ugyfelszolgalat@szentendre.hu

További hivatali elérhetőségek:
Polgármesteri titkárság
tel: 26/785 042
fax: 26/816 127
Jegyzői titkárság
tel: 26/785 033
fax: 26/816 144
Szociális ellátások tel: 26/785 055
Közterület-felügyelet tel: 26/785 056

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hivatal
minden más szervezeti egysége a

06-26-300-407

telefonszámon érhető el!

A fűtőmű hibabejelentési
telefonszáma megváltozott
Az új elérhetőség:

06-26/816-646

Lapzártánk után tartotta ülését Szentendre
képviselő-testülete. Üléstermi híreket olvashatnak hírportáljainkon: www.szevi.hu,
www.szentendreihirek.hu
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Közmeghallgatás
a Városházán
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Szentendre új képviselő-testülete december 1-jén tartotta
első közmeghallgatását a Városháza dísztermében.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntője után gyors ritmusban hangzottak el a városlakók kérdései és a meghívott képviselők, hivatalnokok, városi szolgáltató cégek szakembereinek
válaszai.
A felmerült témák közül leginkább a városüzemeltetési gondok kerültek előtérbe. Többen szóvá tették, hogy lakóhelyükön az utak
rendbehozatala, a csapadékvíz elvezetése vár megoldásra. A HÉVállomás környékének állapota is több felszólalónál felmerült. A rendezetlen terület és a közegészségügyi problémák várnak
megoldásra.
A városvezetés és a szentendreiek közötti kommunikáció hiányosságai is a fontos témák között szerepeltek. Több városi hírt, konstruktívabb párbeszédet igényelnek az itt élők. Pontos tájékoztatást
várnak el lapunktól, az önkormányzat közigazgatási portáljától, az
ügyfélszolgálattól, illetve a felszólalók kifogásolták, hogy a városi
zöldszámon bejelentett ügyek megoldása nem elég gyors.
A környezetvédelmi problémák között a hulladékégetés rendje és a
szelektív hulladékgyűjtés került előtérbe. A város honlapján közzé-

Fűts okosan!

tett környezetvédelmi program rövidített, „emészthetőbb” formájú
változatát kérte egy felszólaló, hogy érdemi vita alakulhasson ki az
abban foglaltakról.
Megoldást várnak régóta húzódó ügyekre a szentendreiek: ilyen például a pusztulófélben lévő orosz laktanya felszámolása-hasznosítása, illetve felsőfokú képzés meghonosítása városunkban.
Egy kérdező a bölcsődei elhelyezéssel kapcsolatban vár megoldást,
illetve az óvodai dajkák bérkompenzációját reméli.
A tervezett önkormányzati átvilágítás, illetve a QualiTeam Kft. köztartozásának ügye foglalkoztatta még a kérdezőket.
A felmerült kérdésekre többnyire megnyugtató választ kaptak a
megjelentek, az önkormányzat dolgozik a megoldásokon.

Elindul az első közösségi kert program
Szentendrén!
KoNCEPCIÓ PÁLYÁZATI FELHíVÁS

A Földművelésügyi Minisztérium országos tájékoztatási kampányt indít Fűts
okosan! címmel a levegő tisztaságának
megőrzése és egészségünk megóvása
érdekében. A kampány a helyes tüzelés
fontosságára hívja fel a figyelmet.
Mindannyiunk érdeke és felelőssége a
levegőminőség javítása, ezért a tájékoztató anyagokban felhívják a figyelmet az
egészségügyi kockázatokra és a környezeti hatásokra, tanácsokat adnak fűtéstechnológiák, megfelelő tüzelőanyag
kiválasztásához, továbbá segítséget
nyújtanak a fűtés optimális felhasználásához is.
A témáról bővebb információ a Városházán elhelyezett tájékoztató anyagokból és a www.futsokosan.kormany.hu
oldalon kapható.
Vigyázzunk a levegő tisztaságára és
óvjuk egészségünket!
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A környezettudatos gondolkodás és tevékenység illetve a közösségépítés és a közösségtudat erősítése érdekében Szentendre Város Önkormányzata közösségi kert programot indít el a Püspökmajor-lakótelepen. A tervek szerint kora tavasszal elindulhat a
kert kivitelezése, így most a kert kialakítását érintő szakmai tervezési folyamat megvalósítására várják a pályázatok benyújtását.
A kert megalapításával Szentendre csatlakozni kíván a Budapesten évek óta sikeresen
működő városi kertek mozgalmához. A program elsősorban közösségépítésről, a szomszédsági kapcsolatok fejlesztéséről szól, valamint
segít zöldebbé varázsolni a
környezetet, művelésbe von
és használatba vesz eddig
elhagyott lakótelepi területeket, sikert és élményt ad
a művelői számára, szebbé
és élhetőbbé teszi a környezetet, növelik a városi zöld
felületek nagyságát, és elfoglaltságot, közösségi élményt adnak tagjaiknak. A
városi kertészek saját emelt
ágyásokat művelnek, azonban a kert működtetését közösségben végzik. Szentendre Város Képviselő-testülete támogatta az első közösségi kert megvalósulását, így egyre több lelkes kertészkedni
vágyó szentendrei lakos jelentkezik a programra.
A közösségi kert alapításának célja a helyi, szomszédsági közösségek és kertek építése, fejlesztése, legfőképp az életminőség javítása, a környezet szebbé tétele. A koncepció pályázat célja a kert alapkoncepciójának, főbb elemeinek koncepció szintű
megtervezése. A koncepció pályázat benyújtási feltételei és részletes információi megtalálhatóak a www.szentendreihirek.hu oldalon.
Továbbra is szeretettel várjuk minden lelkes kertészkedni vágyó szentendrei lakos jelentkezését, aki részese szeretne lenni a városi kertészek közösségének! Jelentkezni
Kudett Krisztina zöldreferensnél lehet a kudett.krisztina@szentendre.hu e-mail címen.

2014. december 15.
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Nívódíjat kapott a mobilgát

A „Szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása, első mobilgát
Magyarországon” projekt Építőipari Nívódíjat kapott, melyet dr. Török Balázs,
Szentendre városfejlesztési alpolgármestere vett át Budapesten, az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége által szervezett ünnepségen.

Szentendre Város Önkormányzata stratégiai döntést hozott,
amikor az 1960-as években épült, a város történelmi óvárosát és egyben a legfrekventáltabb turisztikai helyszínét, a
Dunakorzót védő gát megújítását vette tervbe. A korábbi, árvízvédelmet szolgáló gát állékonyságában, vízzáróságában jelentősen károsodott az idők folyamán, a terméskő
burkolatú töltés helyén egy részen mobil árvízvédelmi fallal
olyan árvízvédelmi védmű létesült, amely árvíz idején teljeskörű biztonságot nyújt. Az új megoldás nemcsak biztonságos, de újra láthatóvá teszi a történelmi belvárost: a korzót
kinyitja a Duna felé, s a folyóról szemlélve is kitárulkozik az
utcafront látványa.
A megújult árvízvédelmi védmű rekonstrukciójának részeként a Magyarországon először
alkalmazott új mobil árvízvédelmi fal megvalósításában a projekt résztvevői a tervezéstől a kivitelezésig, illetve a vízjogi üzemeltetési engedély megszerzéséig – a mobil árvízvédelmi fal szállítójával együttműködésben –, jelentős mértékben hozzájárultak
Szentendre árvízvédelméhez. A mobil árvízvédelmi fal jól vizsgázott: sikerrel védte a várost 2013 nyarán, amikor az áradáskor a Duna a valaha mért legmagasabb vízszintnél
36 cm-rel magasabban tetőzött.
A Nívódíjra 2014-ben pályázók közül a bíráló bizottság a környezetvédelmi és vízügyi létesítmény kategóriában „A szentendrei árvízvédelmi védmű megerősítése és átalakítása, első mobilgát Magyarországon” projekt részére ítélte az építőipari nívódíjat, amit
a létesítményen elhelyezett tábla hirdet majd, várhatóan jövő tavasztól. A díjat december 10-én, ünnepélyes keretek között vette át dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester.

Concerto pIME’S, innovatív energetikai
korszerűsítés a Hamvas utca 2-10-ben

A Concerto PIME’S projekt keretében újul meg a Hamvas Béla utca 2-10. szám alatti társasház. Az előreláthatólag 2015. január végéig zajló korszerűsítés számos kellemetlenséggel, bosszúsággal jár, melyek elviselésére kérjük a lakókat és a bérlőket egyaránt,
hiszen a beruházás eredményeként egy megújult, jelentős értéknövekedést és költségcsökkenést eredményező társasház-felújítás részesei lehetnek. A felújítás az Európai Unió
innovatív energetikai megoldásokat kutató programja keretében mintaprojektként került
kiválasztásra, s ennek megfelelően kiemelt támogatásban részesült. A társasháznál megvalósuló energetikai korszerűsítések mintaként szolgálnak az Európai Unió országai számára, legyünk büszkék rá, minden kényelmetlenség ellenére!

Dunyha program

Szentendre Város Önkormányzata a
lakótelepi társasházak energetikai
korszerűsítése érdekében hirdette
meg helyi programját, melyhez
elsőként csatlakozott a Fehérvíz u.
2-8. számú társasház. A korszerűsítés eredményeként nagymértékű
költségcsökkentés érhető el, a beruházás a társasházi tulajdonosok
erőfeszítéseit elismerve és segítve
jelentős önkormányzati támogatási
forrás biztosításával valósul meg. A
társasházon a felújítást követően
Barcsay-képek láthatóak majd.

Új buszmegálló
Szentendrén

5

Tisztelt Szentendrei Utasok! 2014. december 1-jétől a Homm Kft. által eddig ellátott
helyi buszközlekedést ismét átveszi a Volánbusz Zrt., azonban az új működtetés sem
a menetrendekben, sem a bérletek és
jegyek áraiban nem okoz majd semmilyen
változást. Tájékoztatjuk Önöket továbbá,
hogy a novemberi helyi bérleteket december 5-ig használhatják fel, az előre váltott
tömbjegyekkel pedig december 1-jétől egy
hónapig tudnak közlekedni. A pomázi jegypénztár helyett a Volánbusz Árpád-hídnál
lévő jegypénztárában is lehet helyi bérletet
vásárolni.

Örömmel értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy
2014. december 1-jétől (hétfőtől) a 869-es
autóbuszvonalon, a Dózsa György út és az
Ipar utca csomópontjánál, Szentendre, ÉMI
elnevezéssel új megállóhely létesül, valamint a vonalon Budapest, Békásmegyer és
Szentendre között mindkét irányban munkanapokon további 2-2 új autóbuszjárat
közlekedik, az alábbi menetrend szerint:
Megállóhely (munkanapokon)
Budapest, Heltai Jenő tér 8:15
16:05
Szentendre, ÉMI
8:24
16:14
Szentendre, Papírgyár
8:26
16:16
Szentendre, Egyetem
8:27
16:17
Szentendre, autóbusz-áll. 8:30
16:20

tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentendre
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. december 22. – 2015. január 2.
között a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el. Ezen időszak alatt Hivatalunkban
és a Városi Ügyfélszolgálaton a személyes ügyfélfogadás szünetel.
Telefonos ügyeletet a 26/300-407-es
telefonszámon tartunk.
Az ügyfélfogadás első napja 2015.
január 5. (hétfő) 13–17 óra.
Megértésüket köszönjük!
A Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal valamennyi dolgozója nevében
kívánok Önöknek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket!
Dr. Gerendás Gábor
aljegyző
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DuNAKANyARI CSALÁDSEGíTő
ÉS GyERMEKjóLÉTI SZOLGÁLAT
PÁLyÁZATOT HIRDET

CSALÁDGONDOZó

MuNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szentendre, Szentlászlói
út 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gyermekjóléti alapellátás keretében családgondozás, szolgáltatások szervezése, csoportmunkában való részvétel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus,
• Gyermekjóléti alapellátásban szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Gyermekjóléti alapellátásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Előnyt jelent, ha az ellátás területén lakik
• B kategóriás jogosítvány
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű jogszabályismeret, ellátási terület helyismerete,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. január 5.

Információ: Bognár Judit, 20/512-98-22
A pályázatokat a Dunakanyari Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat címére várják
(2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.).
Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZI/R/3550/2/2008, valamint a munkakör
megnevezését: családgondozó.
A pályázatban kiírt feltételeknek való megfelelés esetén személyes meghallgatás.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 9.

Szentendre valamennyi lakosának
Boldog Karácsonyi Ünnepeket
és Eredményekben Gazdag
Új Esztendőt Kíván
a Dunakanyari Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat!
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Előadás a közbeszerzési irányelvekről

Dr. Tátrai Tünde, a Budapesti Corvinus Egyetem docense tart előadást az új közbeszerzési irányelvekről a Városháza dísztermében (Városház tér 3.) 2015. január 6-án, 9-12
óra között. Az előadáson a részvétel ingyenes.

A részvételi szándékot a résztvevők nevének, címének, telefon, fax, e-mail elérhetőségeinek a megjelölésével az alábbi e-mailre várjuk: vermes.janosne@ph.szentendre.hu.
Kapcsolattartó: Vermes Jánosné, tel: 06-26-785-058.
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal

tuDOMÁNy

Szentendrei kutató a Rosetta-űrprogramban
2014. december 15.
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A Rosetta űrszonda Philae-leszállóegysége egy hónapja sikeresen landolt a 67/P Csurjumov-Geraszimenko üstökösön,
a Földtől 500 millió kilométerre. Túl a tudományos érdeklődésen számunkra azért is érdekes a hír, mert az Európai
Űrügynökség (ESA) missziójában magyar szakemberek is közreműködtek, közöttük a városunkban élő Bánfalvi Antal.
Milyen céllal és mikor indította el az
űrügynökség a kutatást?
Régóta keressük a választ arra a kérdésre,
hogyan keletkezett a Naprendszer, a Föld,
hogyan alakult ki itt az élet, vagy hogyan került ide a kozmoszból.
Az ESA (European Space Agency) 1995-ben
ilyen irányultságú kutatóprogramot indított
el. A kutatás alapgondolata az, hogy vizsgáljunk meg egy üstököst, a mag összetételét, sűrűségét, mert az üstökösök anyaga
még a Naprendszer keletkezése előtti állapotot őrzi, s számos információt hordoz.
A konkrét terv szerint egy 3000 kg össztömegű műhold, a Rosetta hatalmas – 60 m²
felületű – napelem szárnyakkal elrepül a
67/P Csurjumov-Geraszimenko üstököshöz.
Akkor érkezik mellé, amikor az még a Naptól távolabbi pályaszakaszon van, de már a
Nap felé közeledik. Az üstökös mellett repülve „rádob” egy 100 kg-os mérő automatát – ez a Lander, vagy későbbi nevén a
Philae. A Landeren 11 különböző mérő-vizsgáló automata van, saját energiaellátó rendszerrel, vezérlő számítógéppel, adatgyűjtővel, adóvevővel, és rádión tartja a kapcsolatot a Rosettával, ami a Földre továbbítja a
begyűjtött adatokat. A rádiójelek 22 perc
alatt teszik meg a félmilliárd kilométeres távolságot, ami 3,5 csillagászati egységet jelent. (Ha valaki nem tudná: 1CsE = 150
millió km – a Nap-Föld távolság).

Hogyan kapcsolódott be a programba
a magyar kutatócsoport, és mi volt a
feladata?
A ’90-es évek végén a németországi Max
Planck Institut of Lindau-Kaltenburg munkatársa volt egy KFKI-s kolléga, Szemerei
István, akivel a ’80-as évek elején együtt
dolgoztunk egy szintén sikeres űrprojektben. A lindaui intézet akkori igazgatójának,
H. Rosenbauer professzornak a speciális
célú űreszközök konstruktőreként igen jó
hírneve volt, a Landert az ő intézete kezdte
fejleszteni. A rendszer megbeszélésén Szemerei István az energiakezelés megtervezésére és kifejlesztésére a BME Mikrohullámú Tanszék Űrkutató Csoportját, a fedélzeti számítógép és szoftver létrehozására
pedig a Központi Fizikai Kutató Intézet –
Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet
(KFKI-RMKI) szakembereit ajánlotta.
így kezdődött. A kapcsolatfelvétel, a tárgyalások, a szerződések megkötése után sokéves együttműködés jött létre. A munkafolyamat alatt, 1998-2003. között kiváló
kapcsolat alakult ki a német kollégákkal, és
ez Szemerei kollégánknak is köszönhető,
aki a lindauiak „szeme” volt nálunk az egye-

BÁNFALVI ANTAL
1970-ben végzett a BME Villamos Karán, azóta dolgozik az Űrkutató Csoportban. Családjával 1973 óta lakik Szentendrén, felesége, Katalin a Barcsay Jenő Általános Iskolában tanított, onnan ment nyugdíjba. Két gyermekük, Koppány és Zsófia a Móricz
gimnáziumból indultak, Koppány ma már építész, Zsófi bölcsész.
Arra a kérdésre, hogy mivel foglalkozik az űrkutató szabadidejében, szerényen csak
ennyit válaszolt: „Nyugdíjasként már csak heti három napon járok be az egyetemre. Átveszik a helyünket a fiatalok, ez a dolgok rendje. Hét unokánk van, nagyszerű dolog
nagyapának lenni… és még itt van a kert, ahol nagyon szeretek dolgozgatni.”

temen, és fordítva, ő volt a mi képviselőnk a
Max Planck intézetben.
2003 végére minden startra készen állt, de
az Ariane-V típusú hordozó rakéta hibája
miatt az egészet raktárba tették. Jó háromnegyed év múlva sikerült kijavítani a hibát,
de addigra „eltelt” a Wirtanen üstököshöz
való indítás időablaka. Akkor javasolták a fizikusok a 67/P Csurjumov-Geraszimenko
üstököst új célpontként. így tolódott 2004re a start. Tíz év utazás után, 2014 augusztusában ért az üstökös közelébe a Rosetta,
és a felszínről készített képek alapján kiválasztott helyre novemberben leszállt a Lander (azaz a Philae).
2004 után a Landerrel már nem volt konkrét teendőnk. Balázs András, a KFKI szoftverfejlesztő kollégája dolgozott végig a 10
éves utazás alatt a szoftver tökéletesítésén,
időnként adatokat kért, és bemutatta bizonyos esetekre vonatkozó szimulációját.
A start után gondban voltunk, mert tudtuk,
hogy 2014-ben úgy kell mindenre emlékeznünk, mintha minden tegnap történt volna,
és nem 10 évvel korábban. Ez a probléma
minden hosszú távú űrprojekt kapcsán előjön. Mi úgy oldottuk meg, hogy elkezdtük
oktatni a kutatás részleteit, főleg az elveket.
Ilyenkor bizony szerencsés dolog, hogy az
egyetemen van a csoport. Igen, a Csoport.
Egy-egy ilyen kutatás olyan nagy feladat,

hogy bár egy ember teljesítménye lehet fontos része az egésznek, de önmagában igen
kevés. Büszke vagyok arra, hogy egyike lehettem annak a hat-hét mérnöknek, akik a
munka nagy részét elvégezték. Amúgy minden siker mögött jelentős „háttér” van.

Részt vesz hasonló jellegű programban
a közeljövőben?
A Lander óta olyan programokban tudtunk,
illetve tudunk részt venni, melyeket az ESA
oktatási osztálya diákoknak szán, és a kutatóhely, az idősebb kollégák a háttérből segítik őket. Ilyen keretek között futnak a
programjaink: egy kisműhold (nagyjából 50
kg) energiaelosztó hálózata a bolognai
egyetemmel közösen; a soproni Geodéziai
és Geofizikai Kutató Intézettel (GGKI) együttműködve egy plazma detektor, mely az ionoszférában végez méréseket, illetve
detektál anomáliákat; ugyancsak a GGKI-val
közös feladat volt az a munka, mely a
magas légköri (90-100 km) ionspektrumot
vizsgálta. A Semmelweis Egyetem Biofizikai
és Sugárbiológiai Intézettel közösen végeztünk két ballonrepülést – 30 km magasságban –, ahol az volt a vizsgálat tárgya,
hogy a fehérjemolekulákra hogyan hat az
UV-C sugárzás. Ez a program valószínűleg
folytatódik a Brno-i Mendel University bevonásával.
Sz. N.
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Adventi programelőzetes

Hamarosan megjelenik az Adventtől vízkeresztig programfüzet,
melyben a város adventi rendezvényeit megtalálják.

December 16. kedd, 14.00, Pest
Megyei Könyvtár színházterme
DECEMBERI CSILLAGOK
A Portéka Színpad műsora
Belépőjegy: a helyszínen 1000 Ft,
elővételben 800 Ft. Jegyrendelés,
jegyek elővétele: Dunaparti Művelődési Ház, Dunakorzó 11/A,
26/312-657)

December 16. kedd, 17:00,
P’Art Mozi
MŰGyŰjTőK ÉS MECÉNÁSOK
Török Katalin beszélgetéssorozata
Meghívott vendég: dr. S. Nagy János
szentendrei műgyűjtő

December 16. kedd, 19:00,
Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka u.
7.)
CSEVEj KARÁCSONy - ÜNNEPI
GÁLA
Fellépők: a Barcsay Jenő Általános
Iskola diákjai, felkészítő tanár: Melich Krisztina, a Vox Insulae Sziget
Hangja Ökumenikus Kórus, vezényel: Körösmezei-Varga Zsuzsanna,
a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Fülemüle Vonószenekara, vezényel:
Domoszlai orsolya, Balázs Gergely
– hegedűművész, Balázs László
Gábor – színész, előadóművész,
Kellár F. János Immánuel – az est
házigazdája, író, borszakértő, művészettörténész, előadóművész,
Nyári Darinka – színész, énekes,
Talán Miklós – citeraművész, Tímár
Sára – népdalénekes, Villányi G.
András – költő
December 17. szerda, 10:00,
Vujicsics Tihamér Zeneiskola
(Dunakorzó 16.)
ANGyALVÁRó ZENEBÖLCSI
FOGLALKOZÁS
www.zenebolcsi.hupont.hu

December 17. szerda, 20:00,
P’Art Mozi (4. kép)
QuEEN - LIVE IN MONTREAL (95’)
– koncertfilm
Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian
May

December 19. péntek, 10:00 és
19:00, PMK színházterme
HóKuSZPóK KARÁCSONyA
A Szentendrei Gyermekszínpad és
Kreatív Színházi Stúdió előadása
Szereplő, ismertető: kedden küldik
Belépőjegy a délelőtti előadásra:
500 Ft – jegyek elővételben a Kulturális Központban kaphatók

(26/312-657). Esti előadásra: támogató jegyek a helyszínen kaphatók.

December 19. péntek, 18:00,
Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület (Stéger köz)
A MŰVÉSZET KERESZTÚTJÁRÁSA Miklósvölgyi János festőművész
előadása
December 19., 20., 21., 23.
P’Art Mozi
Múzeumi filmek a P’Art Moziban:
VATIKÁN MÚZEuM (65’)
A Vatikáni Múzeum a világ egyik
legnagyobb és legkülönlegesebb
múzeuma, a keresztény vallás
egyik szentélye. A film rendkívüli
felfedezőútra invitálja a nézőt. A
számtalan műtárgy, a több mint
kétezer éves múltra visszatekintő
gyűjtemény első alkalommal tárja
elénk a Vatikáni Múzeum és a Sixtus kápolna rejtett szépségeit
ennek az egyedülálló, látványos
filmnek a segítségével.
Belépőjegy: 1000 Ft

December 20. szombat, 10:00 –
14:00, Pest Megyei Könyvtár előcsarnoka (Pátriárka u. 7.)
KARÁCSONyI SZÖSZMÖTÖLő
Készítsünk együtt ajándékot! Képeslap, üdvözlőkártya, karácsonyfadísz, ajándékdoboz, könyvjelző,
dekoráció, kavicsfestés… Kézműves
foglalkozás, karácsonyra hangoló
zene mellett
Szeretettel várnak mindenkit!

December 20. szombat, 15:00 18:00, V8 Uszoda és Szabadidő
Központ (Kálvária u. 26.)
ADVENTI TÁNCHÁZ ÉS KARÁCSONyI DíSZ KÉSZíTÉSE A VíZIPóK
jÁTSZóHÁZBAN
Részvételi díj: 1000 Ft/fő
Előzetes jelentkezés szükséges telefonon (+36 20 944-8533), e-mailben (vizipok@gmail.com) vagy
személyesen a Játszóházban.

December 20. szombat, 17:00,
P’Art Mozi (Dunakorzó 18.) (5. kép)
Kortársak az új évezred elején
MATuZ GERGELy
FuVOLAKONCERTjE
Műsor:
Matuz Gergely: Tétel D-ben
Matuz Gergely: Ötlet D-ben
Sugár Miklós: Greg
Hollós Máté: Neked, nekem

Baráth Bálint: Álmélkodás
és haddelhadd
Patachich Iván: Metamorfózisok
Matuz István: Sakura, sakura
Belépőjegy: 800 Ft

December 20. szombat. 18.00,
Pro Musica kamaraterem (Ignatovity u. 2.)
A SZENTENDREI DALMÁTOK
HAGyATÉKA: ADVENTI ÉS KARÁCSONyI ÉNEKEI - DVD-bemutató

December 21. vasárnap, 16:40,
Fő tér
ADVENTI GyERTyAGyÚjTÁS

December 21. vasárnap, 19:00,
Református Gimnázium Kápolnája
(Áprily Lajos tér 5. )
GOSPEL EST
Közreműködik: Wolf Kati, Evangélikus Kórus, Musica Beata Kórus Bokorné Forró Ágnes és Wolfné
Kovács Zsuzsanna vezényletével,
offline Zenekar, Vasárnap Dél
Együttes
Belépés díjtalan.

December 21. vasárnap, 18.00,
Pro Musica kamaraterem (Ignatovity u. 2.)
MAGyAR KARÁCSONy II. - CD-bemutató
A Kecskés Együttes december 1314-i bécsi koncertjeinek ismétlése.

opera-filmek a P’Art Moziban:
ANNA NETREBKO ÉS DIMITRIj
HVOROSZTOVSZKIj KONCERTjE
A VÖRÖS TÉREN
opera koncertfilm, (98’) 2013
Belépőjegy: 1000 Ft

December 31. szerda, 21:00,
Művész Étterem (Dumtsa J. u. 7.)
Ó-ÉV BÚCSÚZTATÓ BÁL
Belépődíj vacsorával: 10 000 Ft

December 31. szerda,
V8 Uszoda és Szabadidő Központ
(Kálvária u. 26.)
21:00 órától: SZILVESZTERI
ARATó-VIDEó DISCO
21:00 órától: ÉVZÁRÓ ÉJSZAKAI
WELLNESS SoK-SoK
MEGLEPETÉSSEL
Zene, tánc, koktélok...

December 31. szerda, 22:30 –
01:00, Fő tér
CSAVARD FEL A FőTERET!
– Szilveszter Szentendrén
22:30: BALKÁN FANATIK KONCERT
24:00 POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTő, TŰZIjÁTÉK
01:00-IG: VASÁRNAP DÉL KONCERT

December 23. kedd, 17:00,
Kmetty tér (Dalmát Kávézó előtt)
SZAMÁRHEGyI BETLEHEMES
A Dalmát kávézó törzsvendégeinek
előadásában.

December 27. szombat, 18.00,
P’Art Mozi (6/b. kép)
Balett-filmek a P’Art Moziban:
DIóTÖRő (106’) - a világhírű Mariinszkij Színház (Szentpétervár) előadásában
Belépőjegy: 1000 Ft

December 28. vasárnap 18.00,
P’Art Mozi
Balett-filmek a P’Art Moziban:
DIóTÖRő (106’) - a világhírű Mariinszkij Színház (Szentpétervár) előadásában
Belépőjegy: 1000 Ft

December 28. vasárnap, 20:00,
P’Art Mozi
QuEEN – LIVE IN MONTREAL (95’)
– koncertfilm
Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian
May
December 29. hétfő és 30. kedd,
18.00, P’Art Mozi

2015. január 3. szombat, 18.00,
Pro Musica kamaraterem (Ignatovity u. 2.)
ÚjESZTENDő, VíGSÁGTÉVő,
MOST KELL ÚjuLNI... – újévi koncert régi hangszerekkel

január 4. vasárnap, 18 óra,
Városháza díszterme
(Városház tér 3.)
ÚjÉVI KONCERT
Közreműködik: az Új Szentendrei
Kamrazenekar
Vezényel: Werner Gábor
Műsoron: Johann Strauss művei

2014. december 15.

VÁROS
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Adventi rendezvények városunkban

Ünnepi díszbe öltözött városunk az adventi időszakban: a Fő téren felállított hatalmas karácsonyfa piros és arany díszekkel
borítva, a Fő tér, a Dumtsa és a Bogdányi utcák díszkivilágítása, a színvonalas ünnepi rendezvények méltó keretet adnak az
ünnepi készülődésnek.

Néptáncgála és lakástárlat

FoTÓ: PARASZKAY GYÖRGY

A napot a Szentendre Táncegyüttes gálaműsora zárta: a Pest Megyei Könyvtár színháztermében telt ház előtt tartott
előadásnak idén is óriási sikere volt. Sok érdeklődőt vonzott az Adventi Lakástárlat és

Idén is zsúfolásig megtelt a Fő tér érdeklődőkkel mindkét adventi vasárnap. A kereszt
körül felállított adventi koszorú gyertyáinak
meggyújtására a hagyományokhoz híven kis
ünnepség keretében került sor. November
30-án a Bimbó utcai óvodások énekeltek
karácsonyi dalokat, majd Verseghi-Nagy
Miklós polgármester rövid köszöntő kíséretében gyújtotta meg az első gyertyát. A
közös ima után tűzzsonglőr-bemutató zárta
a programot. December 7-én a második
gyertyát a város egészségügyi dolgozóinak
nevében Füzi Endréné Tetlják Mária, a sportolók nevében Mihály Norbert gyújtotta
meg, műsort a Hold utcai óvoda nagycsoportosai adtak, majd táncház következett,
melybe az eső ellenére is sokan bekapcsolódtak. A Korona Vendéglőnél kínált forralt
bor és pogácsa hamar elfogyott, a szervezők ezúton is köszönik Eckensberger Attilának és a vendéglő munkatársainak,
valamint Kecze Zoltán borásznak és a
Príma Pékségnek a segítséget.

jótékonysági rendezvények

A Városháza dísztermébe várta a Mikulás
december 6-án a nehéz sorsú gyerekeket
szüleikkel együtt. A polgármester rövid köszöntője után a betlehemi történetet – sok
zenével, élőjáték és bábok kombinációjával
- a Maszk Bábszínház adta elő. Az igényes,
magas színvonalú, mintegy 40 perces
műsor után érkezett meg a Mikulás a gyerekek nagy örömére, akitől izgatottan vették át az ajándékcsomagot és a mesekönyvet. A rendezvény végén teával, kakaóval, süteménnyel kínálták meg a mintegy

FoTÓ: RÉKASY BÁLINT

Gyertyagyújtás a Fő téren

Vásár kétnapos rendezvénye is a Városi Vendégházban, amelyen a látogatók szentendrei művészek alkotásait vásárolhatták meg.
(Lásd írásunkat a 21. oldalon!)

150 gyereket, a Mjam Étterem és a Heim
Sütöde segítségének köszönhetően.
Szintén ezen a napon rendezték meg a hagyományos jótékonysági Mikulás-futást,
melyen az esős idő ellenére is több mint kétszázan vettek részt. (Összefoglalónk a Mikulás-futásról a 25. oldalon.)

Adventi gyertyagyújtás
a Fő téren

December 21. vasárnap
16.40 Harangjáték
16.45 Szent András Óvoda karácsonyi
köszöntője
17.00 A negyedik gyertyát meggyújtják
és köszöntőt mondanak Szentendre város pedagógusainak és
iparosainak nevében Torbáné Ballagó Zsuzsanna és Vanyák Gábor
17.05 Közös ima Blanckenstein György
plébánossal
17.15 A közös imát követően meglepetés-műsor

10

jótéKONySÁG

Szentendre fényeinek őrzői

Szentendre erényeit, értékeit emlegetve joggal gondol mindenki elsőként az óvárosra, az épületekre, a jellegzetes formákra, jelképekre, a legendás művészekre, kik a híres kis szentendrei
utcácskák macskaköveit koptatták. Ám a Dunakanyar gyöngyszemének kikiáltott város lakói ismét tanúbizonyságot tettek arról,
hogy bizony ők nemcsak passzív szemlélők, hanem igenis aktív értéket teremtő emberek. „Hétköznapi” emberek, akik ha kell, olyan
összefogásra képesek egy jó ügy érdekében, mely méltó mód emelkedik fel Szentendre hírnevéhez, s kiálltja a világnak: A hely szellemének az ember is alakítója!

Közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe. Ilyenkor sok lehetőség
nyílik a kéznyújtásra, az adakozásra, ám szoktuk mondani, hogy
nem olyan egyszerű mindez. Hisz az emberek nap mint nap küzdenek. Nehéz, nemcsak anyagilag, hanem erővel is mások felé fordulni. Aztán történik a csoda és rájövünk, hogy ezek csak üres
szavak, és mi, emberek sokkal nagyobb dolgokra is képesek vagyunk, mintsem azt egymásról feltételeznénk.
Immáron hagyománynak nevezhető, hogy Szent András havában
Jolanda Willemse gyűjtésre hív mindenkit, hisz közel ezer kilométerre élnek kissé elfeledett testvéreink, a csángók. Amellett, hogy
éves szinten magyar oktatás folyik Csángóföldön, komoly szociális
munka is megvalósul, részben a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület égisze alatt. Sok-sok fogadott keresztgyermek kap ilyenkor csomagot, és sok-sok olyan is, akinek még nincs
támogatója. Hogy az utóbbi csoportba tartozóknak is kerül idén
ajándék a fa alá, köszönhető annak a példátlan összefogásnak, ami
Szentendrén ebben az évben is megvalósult.
Idén várakozáson felüli volt a támogatók sokasága. Már a kezdetektől részt vesznek a gyűjtésben a Móricz Zsigmond Gimnázium
diákjai Csigéné Várnay Judit tanárnő vezetésével, s mint minden al-

XXVIII. évfolyam, 20. szám

kalommal, idén is közel száz, gyönyörűen becsomagolt ajándékkal
járultak hozzá a gyűjtéshez. Pár éve szintén állandó gyűjtők az izbégi általános iskolások, Zakar Ágnes képviselő asszonnyal. Az idei
évben csatlakoztak Boda Anikó, a Kulturális Bizottság új elnökének
segítségével a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium diákjai Szirze Adrien tanárnő vezetésével, a Szent András Általános Iskola Péter Kamilla tanárnő szervezésével és a Templomdombi
Általános Iskola ötödik osztálya Pankovics Ágnes osztályfőnökkel.
Külön érdekesség, hogy ebben az esztendőben még a Csíkszeredában tanuló diákoknak is jutott ajándék, köszönhetően annak a jelentős támogatásnak, amit a Szentendrei Petőfi Kulturális és
Hagyományőrző Egyesület és Kun Csaba elnök, illetve a Nemzeti
Alapítvány elnöke, Juhász Judit biztosított.
Külön köszönet Fülöp Zsolt képviselőnek, az oriflame két tanácsadójának: Hete Katalinnak és Somos Hannának, az oázis Szépségszalontól Schneider Gézának és Szabados Brigittának, a
Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesületnek, Éliás Krisztának és az összes keresztszülőnek. Személy szerint külön kiemelten megköszönném Jolanda Willemse hatalmas munkáját, aki ezt
a missziót évek óta fáradhatatlanul viszi a vállán, és aki nélkül nem
valósulhatott volna meg idén sem, hogy 26 csángó kisfaluba küldjünk Szentendréről csomagokat.
Sajnos egy cikkben nehéz érzékeltetni, hogy ezeknek az olykor mélyszegénységben élő kisgyermekeknek mit is jelent egy új cipő, egy
baba, egy tábla csokoládé. Egy cikkben csak annyit tehetek, hogy
megköszönöm mindenkinek, aki bármifajta megmozdulást tett a
megvalósulásért, s hírét adom annak, hogy ebben a varázslatos városban kik is a fények őrzői. Amikor egy téli este hóropogtatva végigsétálunk a százéves városfalak között, s az ablakokból kiszűrődő
adventi gyertyák lángját csodáljuk, s azon tűnődünk, kik is lakhatják
a házat, kik is őrizhetik a gyertyalángot, jusson eszünkbe, hogy ők
azok a hétköznapi hősök, akik képesek a legnagyobb hidegben is
kezet nyújtani, s tovább őrizni szentendre fényeit…
Kellár F. János Immánuel

Félmillió forintot gyűjtött Schwartz Dávid az Epilepszia centrumnak

Hangot adunk! – címmel szervezett jótékonysági koncertet Schwartz Dávid december 5-én este, a V8-ban. A háromórás koncerten többek között Zalatnay Saroltát, a Groovehouse-t, Ivancsics Ilonát, Nádor Dávidot és Veres Mónika NIKÁ-t láthatta és hallhatta a közönség.
Schwartz Dávid unokahúgánál egy éve diagnosztizáltak epilepsziát, így személyes ügyévé vált csatlakozni, a Budai Gyermekkórház felhívásához. A Szent János Kórház Gyermekosztálya és a Budai
Gyermekkórház telephelyén működő Epilepszia centrum összefogásában Epilepszia Műtéti Kivizsgáló Egység kiépítését tervezi. A koncerten jelen volt dr. Altmann Anna, a Budai Gyermekkórház Epilepszia-neurológiai szakambulancia részlegvezető főorvosa, aki köszönetet mondott a
résztvevőknek.
A műszer beszerzéséhez szükséges költségek jelentős részét a Szent János Kórház, valamint a
kórházban működő gyermek-alapítványok fedezik, de a fennmaradó másfél millió forintot adakozásból szeretnék előteremteni. Ennek érdekében Dávid zenésztársaival, barátaival és növendékeivel jótékonysági koncertet tartott, hogy hozzájárulhassanak az EEG műszer megvételéhez, az
epilepsziás gyermekek gyógyulásához. Az esten Ivancsics Ilona színművész volt a konferanszié.
Zsúfolásig megtelt a V8 Uszoda és Szabadidő központ konferenciaterme a jótékonysági koncert alkalmával, amit Schwartz Dávid vezetésével a Dunakanyar Magániskola Gyermekkórusa nyitott meg. Ezt követően sorra léptek színpadra az énekesek. Az est teljes bevételét, az 500 000 forintot felajánlották a Child–Epi–Help alapítványnak, hogy a kivizsgáló centrum számára elérhetővé váljon a fontos
műszer, és további munkájuk sikeres eredményekkel valósulhasson meg.
Forrás: Szentendre TV

év végi örömök
2014. december 15.

Köszönet mindenkinek!

VÁROS

December 6-án a Vasvári-lakótelepre is megérkezett a Mikulás. Fiatal szülők példás kezdeményezése volt az a Mikulásvárás, mely
felejthetetlen élményt jelentett az ott megjelent 20 családnak és gyermekeiknek. Káldi
Balázs, Botos Karolina és barátaik nem először szerveznek a Vasvári lakószövetkezetnek hasonló rendezvényt, mely remek
alkalmat nyújt az ott élők találkozásához.
A tavaszi „vasváris” Szomszédünnep felvetése volt a játszótér-bővítés a Deák Ferenc
utca 10. előtt, melyet a városi felújítási
munkáknak köszönhetően, idén ősszel vehettek birtokba a családok.
A Füzesparkban megépült 50 méteres útszakaszt nem a Mikulás hozta, hanem nyár
eleje óta szervezett úttársulás keretében
jött létre, melyért keményen megdolgoztak
az ott élők: szervezés, tárgyalás terén. A Füzespark útépítés 3. szakasza valósult meg a
lakói ingatlanadóból befolyó önrészből és a
mindegy 2 millió Ft-os önkormányzati támogatásból! A hibák javítása, az út átvétele
folyamatban van. Köszönjük a VSZ NZrt., a
közös képviselők: Dankovits Gábor, Török
Bence áldozatos munkáját és a lakók, Tóth
Gábor, Nagy olivérné és még sokak segítségét, hogy eljutottunk idáig!

Az év vége közeledtével mi, állatvédők is végiggondoljuk az év során elvégzett feladatainkat, az elért
eredményeket. Gondolatban hálát adunk mindenkinek, aki önkéntes munkájával vagy bármilyen
adományával hozzájárult ahhoz, hogy állatvédő feladatainkat el tudjuk látni, a ránk bízott kutyák és cicák méltányos ellátásáról és örökbe adásukról gondoskodni tudjunk.
KÖSZÖNET az állatvédelem gondolatát és gyakorlatát fontosnak tartó
egyéni és vállalati támogatóinknak, hogy 1% adótámogatásukat egyesületünknek ajánlották fel. A NAV az év októberében számlánkra utalta
az így elnyert, mintegy 9 millió 500 ezer forintot. Az elmúlt néhány
évben ez az összeg egyre csökken, már most látni és tudni lehet, hogy
akár a minimálisan szükséges éves költségvetést sem fogja fedezni. Bizakodunk benne, hogy támogatóink ismét mellénk állnak, és szükség
esetén megsegítenek bennünket.
KÖSZÖNET Szentendre város Önkormányzatának, akik segélykiáltásunkra először 100 ezer forint gyorssegéllyel, majd később 1 millió forint összeggel támogatták meg egyesületünket, hozzájárulva elmaradt
kifizetéseink teljesítéséhez, a munkabérek időbeni kifizetéséhez, öszszegezve: az állatmenhely üzemelésének akadálymentes folytatásához.
KÖSZÖNET és hála az idei „Zumba Party” minden résztvevőjének, akik
a felelős állattartás és állatvédelem gondolatában osztoznak velünk, és
munkánk elismeréseképpen bőkezűen adakoztak egyesületünk javára.
KÖSZÖNET azoknak, akik az adhat vonal rendszeres és sokszori hívásával hozzájárulnak állatkáink napi etetéséhez, a napi 1 tál étel biztosításához.
Az így elnyert, és egyéb támogatásokból is kapott összegeket elsődlegesen ebben az évben is az állatmenhely jobb üzemeltetésére, a kennelek műszaki felújítására, valamint a cicaház 1 szobával és 1 kifutóval
való bővítésére, a dolgozók és önkéntesek számára öltöző és tisztálkodó helyiség megépítésére fordítjuk.
A Szentendrei Állatvédő Egyesület munkatársai és az Árvácska
Állatmenhely valamennyi kis lakója – kutyák és cicák – minden
kedves olvasónak, támogatóinknak és önkénteseinknek ÁLDOTT,
BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁN!
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A Bükköspart úttársulás is novemberre készült el. Köszönet a társulás szervezőinek:
orbán László és Szikszai József lakóknak!
Mindnyájunk öröme, hogy nem földúton kell
már közlekednünk a játszótér és a Mókus
híd között. Most a képből már csak a Mókus
híd hiányzik, melyet a felújítók karácsonyi
ajándéknak ígérnek. Ha visszakapjuk hónapok óta hiányolt kedvenc hidunkat épen és
egészségesen, akkor az itt élőknek teljes
lesz az öröme!
Zakar Ágnes
önkormányzati képviselő, az úttársulások
kezdeményezője

RENDőRSéGI HíREK

200 milliós marihuána-fogás

Az elmúlt évek legnagyobb marihuána-ültetvényét számolta fel a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda
Szentendrén és Leányfalun.

Kétszázmillió forint értékű marihuánát foglalt le a rendőrség két, ültetvénnyé átalakított ingatlanon,
Szentendrén és Leányfalun – jelentette be a Készenléti Rendőrség
Nemzeti Nyomozó Iroda főosztályvezetője hétfőn Budapesten. Szabó
Csaba közölte: a rendőrség két
román és egy magyar állampolgár ellen indított eljárást, őket különösen nagy mennyiségű kábítószer birtoklásával gyanúsítják. A
gyanúsítottak egy-egy ingatlant béreltek Szentendre és Leányfalu tehetősebbek lakta, családi házas lakóövezetében, és mindkét épületet a pincétől a padlásig professzionális eszközökkel
felszerelt kábítószer-ültetvénnyé alakították át. A rendkívül magas
életszínvonalon élő három férfi a növények termesztését egy
luxus ingatlanokkal rendelkező családi házas övezetben végezte,
a növények gondozására külön szakértelemmel rendelkező alkalmazottat vettek igénybe. A november 27-én végrehajtott akció
során az egyik épületben 1447, a másik házban 1700 tő növényt,
illetve több millió forint készpénzt találtak a rendőrök. A két ültetvényről 100 kilogrammnyi, az utcán 100-120 ezer adagnak
megfelelő drogot lehetett volna leszüretelni. Ennek értéke eléri a
200 millió forintot, így ez az utóbbi évek legnagyobb drogfogása.
B. L. Robert 28 éves, M. Lupu 42 éves román állampolgárok, valamint Sz. Sándor 37 éves szentendrei lakos gyanúsítottakkal
szemben a további eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja le.
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BETEGJoGI KÉRDÉSEK

„jus murmurandi” –
a mormogás joga…

…általános és mindenkinek jár, mintegy tízedik betegjogként, ha sérelem ér bennünket, ha sokat kell várni a vizsgálatra, ha mást
gondolunk, mint az orvos, és így tovább.
Különösen fontos téma ez advent időszakában, mikor is a szeretet iránti vágy felértékelődik, békére vágyunk, kegyelemre,
meghittséget áhít a lelkünk, és akkor megsértik emberi méltóságunkat, betegségünk
kiszolgáltatottságában szembesülünk azzal
például, hogy csak hetek múlva kapunk a
szakorvoshoz időpontot.
Annak okán, hogy a Közép-Magyarországi
Régióban Budapest I. és XII. kerületén kívül
a Szentendrei és Pilisvörösvári járásban és
Komárom-Esztergom megyében rendelkezem illetékességgel, megpróbálok rövid tájékoztatást adni az itt előforduló leggyakoribb panaszokról, kis kitekintéssel a
világra is.
Általában a megfelelő egészségügyi ellátáshoz, a tájékoztatáshoz és az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez való
jog, valamint az emberi méltósághoz való
jog sérelme miatt fordulnak a betegek az
országos Betegjogi Ellátottjogi, Gyermekjogi
és Dokumentációs Központ (oBDK) betegjogi képviselőihez. Az emberi méltósághoz
való jog sérelmét legtöbbször a méltánytalanul hosszú várakozási idő, az egészségügyi dolgozók, adminisztratív dolgozók nem
megfelelő viselkedése, hangvétele jelenti.
A várakozás, az úgynevezett direkt várótermi várakozási idő a betegélmény meghatározó része, nagymértékben befolyásolja a betegek elégedettségét. Európában 30 perces várótermi várakozást tartanak elfogadhatónak. Ezt a célt a felmérések
szerint sehol sem tudják betartani, mert egy
sürgős ellátásra szoruló beteg érkezése már
felborítja az időpontokat. A felmérések szerint a betegek 30%-a több mint 30 percet
várakozott az orvosnál.
Ezért van nagy jelentősége azoknak a törekvéseknek, hogy előjegyzést vezetnek be
a legtöbb rendelésre. Nem igazán ismeri lakosság, hogy a jogszabályi előírásoknak
megfelelően (287/2006 (XII.23.) kormányrendelet) betegfogadási listát kell vezetnie
az intézményeknek. Ez teszi lehetővé az előjegyzési időpontok rögzítését. Az előjegyzéssel rendelkező páciens előnyt élvez az
időponttal nem rendelkezővel szemben. A
szakrendelések előjegyzési időponttal nem
rendelkező beteget csak szabad kapacitásuk terhére tudnak fogadni (ha a szakrendelésnek annyi az előjegyzett betege, hogy
nem marad szabad kapacitása a rendelési
idejében, előfordulhat, hogy az időponttal
nem rendelkező beteg a jelentkezés napján
nem kerül ellátásra, hacsak nem mondja
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valaki vissza az előjegyzését). A törekvés az,
hogy csökkenjen a várakozási idő, a rendelőkben a zsúfoltság, és tervezhetőbb legyen
a betegellátás. Ehhez jól strukturált előjegyzési rendszerre, diszpécser központra,
valamint megfelelő betegirányító és -hívó,
dolgozó beléptető rendszerre és valamennyi
adatbázist felhasználó lekérdező rendszerre
van szükség.

Betegjogok

A betegek jogait és kötelezettségeit az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozza:
az egészségügyi ellátáshoz való jog (tv. 6 §)
• az emberi méltósághoz való jog (tv. 10 §)
• a kapcsolattartás joga (tv. 11 §)
• a tájékoztatáshoz való jog (tv. 13 §)
• a cselekvőképes beteg joglemondása a tájékoztatásról (tv. 14 §)
• az önrendelkezéshez való jog (tv. 15 §)
• a beavatkozásokba történő beleegyezés
joga (tv. 17-19 §)
• az ellátás visszautasításának joga (tv. 2021 §)
• az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga (tv. 24 §)
• az orvosi titoktartáshoz való jog (tv. 25 §)
• a beteg jogainak érvényesítése (tv. 28 §)
• a beteg panaszainak kivizsgálása (tv. 29 §)

Azt is tudnunk kell, hogy vannak ún. kevés
órás szakambulanciák, ahol a heti rendelési
óraszám csak 4 óra. Ez az oEP által engedélyezett kapacitás mértékéig működhet,
pl. gyermekpszichiátria, andrológia – természetesen az előjegyzés itt valóban hoszszabb.
A betegjogi képviselet az egészségügy régóta halmozódó, az orvos- és ápolóelvándorlással, finanszírozási hiányosságokkal
összefüggésben növekvő feszültségeit főként az ellátáshoz való jog sérelmezését
érintő panaszokon keresztül érzékeli.
Az ország 10 milliós népességéből 7 millióan vesznek igénybe járóbeteg-ellátást. Ez
65-70 millió orvos-beteg találkozás évente,
nagyon nagy szám. Ezt támasztja alá a napokban kiadott oECD 2014-es európai
egészségügyi körképe. Valamiért Magyarországon járunk a legtöbbet orvoshoz: minden
egyes emberre 12 orvos-beteg találkozó jut
évente, miközben az uniós átlag 6, de Svédországban például 4-nél kevesebb. Ebből
egyenesen következik az is, hogy az orvosok
nálunk a leginkább leterheltek, évente csaknem 4000 konzultációval.
Az országban 2013-ban az 67 millió orvosbeteg találkozás történt, a betegjogi képviselőket 9959 esetben keresték észrevétellel, kérdéssel, panasszal. 2014 első félévében 6259 megkeresésnek több mint
fele információkérés, tájékoztatás, 12%
észrevétel és 34% panasz volt. Ezen panaszok fele a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való jogsérelem, 16%-a pedig az emberi
méltóság sérelme. E két jogsérelem közé
sorolhatók a várakozással, illetve várakoztatással kapcsolatos panaszok. Az intézmé-
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nyekhez, fenntartókhoz, hatóságokhoz érkező panaszok, bejelentések számáról
nincs pontos összesítés, de megközelítőleg
hasonló nagyságrendű.
A másik az indirekt várakozás, az előjegyzési idő, gyakorlatilag a várólistának megfelelő kategória. Az egyik definíció szerint a
várakozási idő az ellátás iránt az egészségügyi szolgáltatónál kifejezett igény (pl.
beutaló, bejelentkezés) időpontja és az első
konzultáció időpontja között eltelt idő.
Átlagosan a betegek 10%-a ítéli hosszúnak
a várakozási időt, de panaszt csak 4-5% tesz.
És itt megjegyezném, hogy nemcsak a betegek, de maguk az egészségügyi intézmények is fordulnak betegjogi képviselőhöz,
ugyanis sajnos kirívóan magas az előjegyzési időpontra meg nem jelentek száma.
Egy vidéki város szakrendelőjében a tavalyi
évben pl. 100 előjegyzett beteg közül csaknem a fele nem ment el, negyede az előjegyzett időpontjához képest késve érkezett,
és csak negyede jelent meg időben.
Minden 6727. orvos-beteg találkozás után
betegjogi képviselőhöz fordult tavaly az
egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő, és
minden 26 ezer 950 vizit végződött panasztétellel. Nem sok, főleg ahhoz képest, hogy
feltevésünk szerint, ha egyre nagyobb a humánerőforrás-hiány, egyre leterheltebbek a
szakdolgozók, egyre elcsigázottabbak az orvosok, egyre nehezebben váltják ki gyógyszereiket a betegek, akkor e feszültségek is
egyre gyakrabban jelentkeznek az orvosbeteg találkozások során.
Az intézményi ellátáshoz kapcsolódó bejelentések esetében a panaszosok közel 24
százaléka nem tartotta megfelelőnek az ellátását (panaszuk orvosszakmai vagy ápolásszakmai kérdéseket érintett), 10
százalékuk elégedetlen volt a betegtájékoztatással, közel 7 százalékuk az ellátásukat
végzők hangnemét kifogásolta. Például országos kitekintést téve előfordul a mammográfiákon, hogy az előjegyzési idő 3–4
hónap. Sokszor további 1-2 hónapot kell
várni a leletre. A kardiológiákon, ideggyógyászaton, reumatológián 2–3 hónap az átlagos előjegyzési idő. A tüdőgyógyászaton
és az ortopédián a kevés szakember miatt
kell az átlagosnál többet várni. A várakozási
és előjegyzési idő miatt 4-5 százalékuk élt
panasszal, de a beutalási renddel sem mindenki értett egyet.
De! A betegnek kötelessége is van, melyeket az Eütv. 26 § és 27 §-ai határoznak
meg, és azt betartva várhatjuk el, hogy a mi
betegjogainkat is tiszteljék mások. A beteg
fő kötelezettsége tiszteletben tartani az
egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor
a vonatkozó jogszabályokat, az intézményi
rendet, valamint más betegek jogait. Azt tapasztalom a legtöbb helyen, hogy a rendelőintézetek munkatársai általában mindent
megtesznek annak érdekében, hogy a betegjogok maradéktalanul érvényesüljenek.
Gerőcs Katalin
betegjogi képviselő

2014. december 15.
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Egészségnap a Rákóczi iskolában

TÁMoP pályázatunknak köszönhetően ismét egészségnapot szerveztünk az Egészséges Városért Közalapítvány közreműködésével.
A korábbiakhoz hasonlóan ismét rengeteg programot kínáltunk
minden korosztálynak. A legkisebbek száj- és fogápolási foglalkozáson vettek részt, illetve játékos kezdő nyelvóra keretében tanultak
néhány kifejezést az egészséges ételek nevei közül, valamint a
yes/no, ja/nein döntést kellett meghozniuk, látva a különböző ételeket. Nagyon élvezték a játékot, lelkesen tanulták az új szavakat.
A felsős diákok a kódkereső versennyel kezdték a napot a Fő téren.
Térkép segítségével kellett különböző helyszínekre eljutniuk, ott egy
feladatot megoldaniuk, ami mindig kapcsolódott valahogyan a helyszínhez, de az emberi test működéséhez is (pl. ahány lépcső volt a
dombra vezető utcácskában, annyit dobban az emberi szív fél perc
alatt).
A nagyobbaknak volt
zumba, amire sok
lány jelentkezett, illetve a fiúk körében
a thai-box volt újfent
a
legnépszerűbb.
Ezt sok lány is kipróbálta, főleg a bemutatót tartó fiatalemberek láttán...
Érdekes kontrasztot
mutatott lányoknak
és fiúknak elkülönített személyi edzés.
A lányok rögtön edzeni is kezdtek kisebb súlyzókkal, különböző eszközöket ki lehetett próbálni, nagyon lelkesen tornáztak – köszönet
érte a lelkes edzőnek. A fiúk elméleti oktatásban részesültek, hasznos tanácsokat kaptak a testépítésről, helyes táplálkozásról.
Az elsősegélynyújtás most is népszerű volt. Babával és önként je-

Egészséghét a Hold utcai oviban

A héten az oviban arról beszélgettünk a gyerekekkel, hogyan éljünk
egészségesen. Többek között szót ejtettünk a mozgásról, helyes
táplálkozásokról, pihenésről, tisztálkodásról. Helyére tettük az olyan
tévhiteket, mint például: „ahhoz, hogy egészségesek legyünk, sok
virslit kell ennünk” (– mondja egy 4 éves kisfiú).
Többféle egészséges életmóddal kapcsolatos tevékenységbe belekóstoltunk a gyerekekkel: relaxációs zenét hallgattunk, tornáztunk
Béres Alexandrával, gyümölcssalátát és paleolit süteményt készítettünk, valamint jógáztunk Bedő Krisztával. A szülőknek Zsigmond
Anita dietetikai tanácsadó tartott nagyon érdekes és hasznos tájékoztatót az egészséges életmóddal kapcsolatban. A hét zárásaként
minden csoport készített egy tablót az egészségmegőrzéssel kapcsolatban, melyek az óvoda folyosóját dísztik.
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lentkezőkkel is meg lehetett próbálni a stabil oldalfekvés kialakítását, illetve a babán a mesterséges lélegeztetést, szívmasszázst is
ki lehetett próbálni. Sokan meglepődtek, hogy milyen fárasztó a
szívmasszázs – de végigcsinálták!
A legnagyobbak eközben a DMH Barlangjában Scherer Péter A
gyáva című előadását nézték meg, ami egy drogos fiú történetét
meséli el. A megrázó történetet nagyon hitelesen játszotta el a főszereplő, sok kérdést is kapott utána a beszélgetés során a gimnazistáktól.
Több előadást is meghallgathattak a felsősök és a gimnazisták a
szenvedélybetegségekről. A drog, az alkohol, a cigaretta mellett a
kávé is szóba került, mint erős függőséget okozó szer. Nagy érdeklődéssel hallgatták az előadót, és nézték végig az általa vetített diákat – szemmel láthatólag nagy hatással volt rájuk.
A tornateremben a kicsik egy fergeteges hangulatú koncerten vehettek részt, ahol énekelhettek és táncolhattak, kedvükre ugrálhattak.
Újdonságot jelentett a programok között a digitális játékok megjelenése. Ki lehetett próbálni a futópadot, a kézilabdát, de a kötéltáncot, síugrást is. Mindez azonban kevésbé intenzív mozgást
jelentett – és a sikernek csak az illúzióját adta. Aki lábujjhegyre
emelkedve nézte, hogy „hú, most 140 métert ugrottam a sísáncon”,
az remélhetőleg tudja, hogy ez mindössze egy kis lábujjhegyre állás
volt. Mindenesetre a számítógépes játékok rajongói nagyon élvezték a digitális technikát, figyelni, hogy az érzékelő talpra állva miként jelenik meg az ő mozgása a vetített képen. Érdekes volt
azonban látni, hogy nem a számítógép előtt üldögélő diákok próbálták ki leglelkesebben, hanem az élsportolók, akik naponta több
órát edzenek a valóságban, terepen, valódi erőkifejtéssel! Ők még
versenyt is rendeztek a digitális futópadon egymás között.
Aki pedig kíváncsi volt az adatokban is mérhető erőnlétére, az részt
vehetett a Netfit felmérésen, ami egész nap folyt a konditeremben.

Változás a mammográfiai
rendelésben

Tisztelt Betegeink!

Tájékoztatom Önöket, hogy a
mammográfiát 2008 óta működtető Perla X-ray szerződése
lejárt, és kérésünk ellenére
2014. december 31-től nem
folytatja a szolgáltatást. Ennek
oka magánjellegű, és sajnos
döntésük végleges. Igen szomorú tény ez számunkra, mert
két év szervezőmunkája tette
lehetővé, hogy városunkban is
a betegek rendelkezésére álljon ez a szolgáltatás. Tudni
kell, hogy ez nem szűrés,
hanem klinikai mammográfia,
ami azt jelenti, hogy panasz
esetén, és csak beutalóval vehető igénybe. Szűrésre továbbra is Vácra kell menni.
A működtetésre közbeszerzést
írtunk ki, annak eredményességéig a szolgáltatást a SZEI

látja el. A szakorvos hiány
miatt nehéz volt megoldást találni, az ellátásban azonban
nem lesz fennakadás.
Január 5-től, bár részben más
orvosokkal, de folytatódik a
rendelés. Előjegyzés már kérhető a 06-20/234-5452-es telefonszámon.
Dr. Pázmány Annamária
intézményvezető
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Felavatták a megújult Keresztelő Szent jános plébániatemplomot

2014. november 29-én, szentmise keretében dr. Cserháti Ferenc esztergomi segédpüspök felavatta és megáldotta a város legrégebbi, és a festményekről, képekről talán legismertebb templomát, amely megújult külsőt kapott.

A szentendrei Templomdombon, a város
legmagasabb pontján álló műemlék Plébániatemplom homlokzatán befejeződtek a
rekonstrukciós munkák.
A templom állagromlását az idő vasfogán
kívül „emberi beavatkozások” is gyorsították, de a régóta tervezett felújítás meghaladta a Plébánia anyagi lehetőségeit.
Az Egyházközség sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázatra, és az elnyert összeget a Nemzeti
Kulturális Alap is megnövelte, így kormányzati segítséggel sikerült megvalósítani a
Szuromi Imre építész által papírra fektetett
terveket.
Mivel a Plébániatemplom műemléki védettség alatt áll, mindennemű építési vagy
felújítási munka engedélyhez kötött, így az
örökségvédelmi engedélyen túl mind a
kövek, mind a festmény-maradványok restaurálásához, és végül az épület falszerkezeteinek kutatásához is külön engedélyek
kellettek. A munkálatok idén tavasszal kezdődtek, és az eredeti elképzelések szerint
még a tél beállta előtt be is fejeződtek. A
megvalósult építészeti koncepció az utóbbi
néhány évtizedben megszokott látvány kisebb változását eredményezte, melyek
közül a legszembetűnőbb változás, hogy a
falfelületek egységesen tört-fehér színezést
kaptak.
Örömteli egybeesés, hogy Szentendre város
védőszentjének – Szent Andrásnak – neve
napjára elkészült a régi-új fényében tündöklő templom.
Az átadási ceremónián a szentmisét dr.
Cserháti Ferenc esztergomi segédpüspök
celebrálta, majd megáldotta a templomot.
A rendezvényen ünnepi beszédet mondott
Blanckenstein György plébános, Soltész
Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára,
valamint Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre
város új polgármestere.
Soltész Miklós Lengyelországból érkezett,
ahol a lengyel püspöki karral együtt imádkozott a hit megtartó és összetartó erejéért,
és lengyel testvéreink üdvözletét tolmácsolta. A beszélők mindannyian a köszönet
és öröm szavaival fordultak a templom felújításában résztvevőkhöz, méltatták az egyházi, világi, kormányzati, illetve kivitelezői
oldalról tapasztalható példaértékű összefogást. „Azért ez az öröm, mert minden közösségi tér – legyen az egyházi vagy világi –
a városban lakók összetartozását segíti.
Mint a város polgármestere, magam is fontos feladatomnak tekintem, hogy segítsem
az összetartó közösségek létrejöttét és
fennmaradását” – mondta a polgármester.
Az egyházi programot délután kulturális
program követte, melyen művészettörténeti

előadást és zenei programokat hallhatnak
az idelátogatók.
A külsejében megújult templom mostantól
várja a hívőket, és a városba látogató turistákat is.
Köszönet a Plébániatemplom
felújításának megvalósításában
résztvevőknek:

Blanckenstein György - építtető
Szuromi Imre - építész tervező
dr. Haris Andrea - művészettörténész
Klaniczay Péter - örökségvédelem
Hidegkuti Dorottya és Szabados János
- pályázatok
Franges Erzsébet - pénzügyek
Szűcs László és Sütő József
- kőrestaurátorok
Springer Ferenc - falfestmény restaurátor
Kámán Ferenc - építőipari kivitelezés
Hudek Mihály - villámvédelem
Bonifert Zoltán - műszaki ellenőr

A templomszentelést követően, délután
rendhagyó kulturális program keretében
nyújtottak betekintést a templom felújítási
munkálataiba és történetébe. Előadást tartott dr. Haris Andrea művészettörténész és
Czveiber Ferenc. A programon fellépett Vedres Csaba orgonaművész, Baján Nóra fuvolaművész és Bojta Zsuzsa operaénekes.

A plébániatemplom
külső megújulása

DR. HARIS ANDREA MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ:

Szentendre közepén, a Várdomb fallal körülvett területe és benne a római katolikus plébániatemplom külseje évek óta fokozatosan
pusztult. A lesújtó kép kialakulásában szerepe volt a természet erőinek, a környezeti
hatásoknak, a vandalizmusnak, és elősegítette ezt a folyamatot a templom helyreállítási koncepciója, amely még az 1950-es
évek közepén fogalmazódott meg, és minden kőfelületet, festett felületet, építési periódust láttatni kívánt. A mostani felújítással
foglalkozó szakemberek már az első megbeszélésen megfogalmazták, hogy új helyreállítási elvek mentén kellene a templom
homlokzatait megújítani. A terv egyre határozottabban körvonalazódott, majd átesett a
hatósági engedélyezési eljárásokon. A napjainkra megvalósult helyreállítási elgondolás
megértéséhez hátrébb kell lépni, és át kell
tekinteni a templom XX. századi helyreállítási
történetét, valamint magának a templomnak az évszázados történetét.
A plébániatemplom középkori értékeinek
feltárására 1954-1957-ben került sor.
Akkor a munkálatokat Cs. Tompos Erzsébet
építészmérnök vezette, aki Csemegi József-
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fel együtt a helyreállítás tervezője volt. A
korszakban unikálisnak tekinthető építéstörténeti kutatásról egy részletes publikáció
áll rendelkezésünkre, amelyben körvonalazódtak a templom építési periódusai, ismertetve a feltárt korábbi nyílásokat és
homlokzati festéseket. Az építéstörténeti
összefoglalást sem az 1989-ben végzett hitelesítő kutatások (kutató: B. Benkhard
Lilla) sem a 2014-ben folytatott feltárások
nem írták felül, csupán néhány ponton finomították.
Szentendrén, Szent István korától kezdve a
veszprémi püspökség gyakorolta a birtokosi
és egyházi fennhatóságot, a XIII. századtól
főesperesi székhelyet is létrehozva. Szentendre neve templomának védőszentjéből –
Szent András – eredeztethető, amelyet már
a XII. században (1146) említenek írásos
források, míg a jelenleg álló templom legkorábbi részei a XIII. századból származnak.
Az akkor felépült templom egyhajós, egyenes szentélyzáródású volt, a szentély északi
oldalán sekrestyeként jellemzett nagyméretű melléktérrel. A hajó alaprajzában azonos volt a jelenlegi hajóval, csak
alacsonyabb párkánnyal. A szentély keleti
fala később elbontódott, de a többi fal beépült a gótikus szentélybe, sekrestyébe. A
templomhoz ekkor még nem tartoztak támpillérek, és a torony sem állt.
Károly Róbert 1318-ban birtokcsere útján
megszerezte a települést a veszprémi püspöktől. Szentendre a király birtokává vált, és
az új birtokos a plébániatemplomnak kivételes helyzetet biztosított, ún. exempt plébániává tette, amely azt jelentette, hogy bár
egy adott (veszprémi) egyházmegye területén állt, de az alól kiemelődött és közvetlenül az esztergomi érsek fennhatósága alá
tartozott. A birtokosváltás építkezést hozott
a templom történetében, és a templom gótikus periódusa vagy periódusai ehhez a királyi birtokláshoz kapcsolhatók. A hajó
alaprajzi formája változatlan maradt, csak
megmagasították, a szentély azonban új
alakot kapott, a nyolcszög három oldalával

HElytöRtéNEt

záródó, boltozott szentélyként építették újjá.
A szentély már támpillérekkel együtt készült, és a hajó sarkaihoz is átlós támpilléreket emeltek. Ehhez a gótikus szakaszhoz
kapcsolható a torony felépítése a hozzácsatlakozó, szintén átlós támpillérekkel és
napórával a déli támpilléren. Több megválaszolatlan kérdés van a gótikus periódussal kapcsolatban, mivel nem tudjuk
egyértelműen bizonyítani, hogy a szentély
és a torony felépítése egy időben történt-e,
és ezeket az építkezéseket − részletformák
hiányában − nem lehet a XIV-XV. század kétszáz événél pontosabb időponthoz kötni.
Az uralkodó, I. Lipót 1659-ben gróf Zichy István győri főkapitánynak adományozta az
óbudai uradalmat és vele együtt Szentendrét is. Szentendre a Zichy család birtokában
maradt jó száz évig, egészen 1767-ig. A
török kiűzése után a plébániát csak 1723ban szervezték újjá, és feltételezhető, hogy
a kegyúrváltással összefüggött a templom
patrociniumának váltása. Az 1732-es évtől
nevezték először Keresztelő Szent János
tiszteletére szenteltnek, a korábbi, Szent
András apostol tiszteletére épített templomot. A Zichyek, mint kegyurak végeztették
el a templom barokk átépítését 1742–1751
között. A templom tömege és alaprajza változatlan maradt, a hajó azonban boltozatot
kapott és elkészült az orgonakarzat is. Ezekhez az átalakításokhoz szükség volt a hajó
falainak megerősítésére és így további támpillérek épültek mind a déli, mind az északi
oldalon, valamint új ablakok és homlokzati
díszítések készültek, amelyet a torony hagymasisakja koronázott meg.
1767 után a királyi kamara visszaszerezte
az óbudai uradalmat, vele együtt Szentendrét is. A plébániatemplom exempt státusa
egészen 1777-ig megmaradt, ekkor Mária
Terézia egyházmegyei átalakításai során, területileg is az esztergomi egyházmegyéhez
sorolták.
A barokk kori állapothoz képest a XIX. században két jelentősebb átalakítás történt a
templomon. 1818 virágvasárnapján a to-
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ronysisak ledőlt a kereszttel együtt. A katasztrófa után nem épült vissza az összetett,
barokk toronysisak − amelyet Franz Tallherr
kamarai építész 1805-ös felmérési tervéből
ismerünk − hanem a jelenlegi, gúla alakú
toronylefedés készült el. 1891-ben szüntették meg a belső feljáratot a templomtoronyból a karzatra, és akkor épült fel a
torony északi oldalához a jelenleg is meglévő toldalék.
Az 1957-es helyreállítás radikális változásokat hozott a templom külső látványában:egységesítő barokk-neobarokk köpönyegét lehámozták, bemutatásra kerültek a
középkori kőkeretes nyílások töredékei, a
kő felületetekről eltávolították a vakolatokat, így például a lábazatról vagy a torony
sarkairól, és didaktikus megkülönböztetést
kaptak a különböző korú falfelületek. A korszak építészeti helyreállításaiban a barokkot sárgaként, a középkort pedig a
fehérként jelezték. A templom azonban a
XIX. század második feléig bizonyosan csak
fehér volt. Az első sárga réteg ekkor került a
templomra, a Habsburg-ház reprezentációs
színárnyalatának formájában, amely nem
volt más, mint a „kaisergelb” – „császársárga”. A templom 1957-ben elkészült homlokzatain sárga-fehér felületek között úsztak
a középkori és újkori festett vakolatok megmegújulva, konzerválva, ennek ellenére
egyre fogyó felülettel, mind fizikai, mind tartalmi értelemben. Az 1989-1990-es helyreállítás nem írta felül az 1957-es
helyreállítást, lényegében azt az állapotot
konzerválta.
Az 1950-1960-as években végzett műemléki helyreállításokat − ma már sok esetben
− hozzáadott értékként értékeljük és az
épület egy újabb periódusaként elemezzük.
Ebben az esetben is lehetne ezen az alapon
vizsgálódni, hiszen annak a kornak korszerű, minden eszközét felhasználó, a kutatáson
alapuló
helyreállítása
volt.
Szentendrén azonban, a felületek pusztulása miatt, átértelmezésnek kellett bekövetkeznie. Az 1950-es években feltárt
festések napjainkra megszűntek, csak
bántó foltként jelentkeztek, a vakolattól
megszabadított kőfelületek pedig folyamatosan pusztultak. Ezeket a felületeket, melyek sebként jelentkeztek a homlokzatokon,
orvosolni kellett. Az egységes megjelenés
vált a helyreállítás céljává, és a korábbi,
minden korszakot bemutató helyreállítása
helyett a templom középkori eredetének kiemelésére került a hangsúly, amelyet a
templom és a torony egészét összefogó egységes, fehér szín szolgál.
A templom homlokzatai megújultak, egy, a
XXI. század elejének szakmai álláspontját
tükrözve, amelynek elsődleges szempontja
az utókorra való minél teljesebb fizikai átörökítés, és csak ezután következik az esztétikai megjelenés, amely koronként,
helyreállítási korszakonként is változik. Az
esztétikai megítélés gyorsan változó, azonban hisszük: „Templomodat szentség ékesíti, ó Uram, időtlen időkig” (Zsolt. 93.5.)

OKtAtÁS
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Ismét nagy siker volt a szentendrei szeniorképzés

XXVIII. évfolyam, 20. szám

Sikeres évet zárt 2014-ben a Zsigmond Király Főiskola és a Szentendrei Önkormányzat által közösen működtetett szentendrei szeniorképzés. A négy idei szemeszterben több mint 300 hallgató tanult a P'Art Mozi épületében található
osztálytermekben. A képzés vezetője, dr. jászberényi józsef főiskolai tanár beszélt a további tervekről.

– Bár polgármester úrral a folytatás részleteiről január elején ülünk
le egyeztetni, az már most elmondható, hogy az eddigi öt félévünk
nagy siker volt. Idén őszre már kialakult az az állandó tanfolyami
struktúra, amelynek alapján a jövő pontosan tervezhető – mondta
a képzés szervezője. – Teljesen világos, hogy a sztárképzések az
angol és az informatika – előbbi március elejétől már 6 szinten,
utóbbi két szinten folytatódik (és természetesen lesz kezdő informatika is). Mindezek mellett nagyon népszerű a Geopolitika-Kultúrtörténet kurzus, a Keleti gyógyászat és népszerű az időstorna is.
Idén tavasszal feng-shui tanfolyamot, jógát és több vallástörténeti
kurzust is hirdetünk, remélem, ezek is sikeresek lesznek.

– Mi a különbség a kulturális intézmények, pl. művelődési
központok és a ZSKF szeniorképzése között?
– Kérdése a lényegre tapint, – az idősoktatás ugyanis egy külön
szakma, amely teljesen más, mint a pedagógia vagy a felnőttképzés. Ezen a területen teljesen mások a hallgatók motivációi, a tanulás célrendszere és a gátak, amelyeket a sikeres tanuláshoz le

Fát ültet a Barcsay

A szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola
előtt három cseresznyefa kiöregedett és
életveszélyessé vált, ki kellett vágatni. Ez
többünket zavart, ezért Sümeghy Mária
tanárnő megkereste a Tahi Faiskolát, akik
felajánlottak iskolánknak 12 db díszfát.
Ültessünk fát!
Jómagam is fontosnak éreztem, és a szervezésben az ügy mellé álltam; a felhívásra
pedagógusok, szülők, gyerekek jöttek.
Sipos Béla tanár úr megtervezte a fák elhelyezését, és hasznos tanácsokkal segítette
a beültetést, Ungvári Krisztián szülő a kellő
nagyságú gödröket gépi erővel kimarkolta,
a Vancsisin és a Kónya család további fát,
növényeket ajánlottak fel. Az igen nagy
fákat november 7-én Horváth Jenő szülő
szállította az iskolához, ahol osztályaink

kell győzni. Ehhez szakember kell – mi tehát nem szabadegyetemi
képzéseket szervezünk, hanem a korszerű szakmaiság jegyében, a
nemzetközi tendenciákat ismerve, tudatos fejlesztéssel képezzük
a szeniorokat. Örömmel mondhatom el, hogy ehhez Szentendre
város a korábbiakban és most is partnerként viszonyul. Verseghi
polgármester úr pl. az egyik előadásunkat személyesen nyitotta
meg, így nem meglepő, hogy a 17 helyszínen zajló ZSKF-es szenior
képzés itt a legkomplexebb, otthonunkban, Szentendrén. Úgy is
mondhatom, hogy minden új ötletet itt próbálok ki, s ha idehaza
bevált, akkor alkalmazom más helyeken is.
– Mikortól lehet jelentkezni a tanfolyamokra?
– A szentendrei Aranykor Központban (Dunakorzó 18.) január első
hetétől, (január 5-től) már ügyelünk, minden hétfőn-szerdán és pénteken, 15 és 17 óra között. Ekkor várunk minden érdeklődőt és jelentkezőt is (a képzések ára továbbra is 10 000 forint/fő/tanfolyam
– és semmilyen pluszköltség nincsen), képzésünk jelszavával: TANULNI SoHASEM KÉSŐ!

már lelkesen várták, hogy munkához láthassanak. A munka gyerekkezet próbáló
volt, de a sok kis apró kéz a mini ásókkal,
lapátokkal megbirkózott a feladattal. Közben az osztályfőnökök irányításával és magyarázata által megismerkedtek a faültetés
lépéseivel, a fafajta jellemzőivel. Délutánra
az 1. a, b, d; 2. b, c; 3. a, b; 4. e; 6. b, c, d; 8. d
osztályok elégedetten gyönyörködhettek az
iskola köré betelepített új fákban. Az ültetéssel azonban nem ért véget feladatunk, a
fák gondozását, öntözését e kis közösségek
további céljuknak tűzték ki.
De megszépült az iskola kapuja előtti gazos,
elhanyagolt terület is, mert oda a 2. b osztály szülői csapata egy csodálatos növényszigetet varázsolt szorgos munkával.
Köszönöm, hogy ez az összefogás újra létrejöhetett, vigyázzunk rá!
Mizsányiné Kovács Judit tanító

Ilyen volt...

...ilyen lett

Kul-tÚRA

Nyílt napot tartottunk

November 7-én a
Petzelt József Szakközépiskola és Szakiskola
diákjaival
tartottunk meghitt
megemlékezést a
Ferenczy Múzeumban, Radnóti Miklós
emléktáblájánál.
A 70 éve Abda határában 1944. november 9-én megölt költő életének epizódjait idéztük fel, valamint a Szentendrén töltött napokat, és részleteket olvastunk fel a Bori notesz hasonmás kiadásából. Koszorúztunk az emléktáblánál, közösen verset mondtunk, és
ünnepségünk zárásaként mécseseket gyújtottunk.

November 28-án az általános iskolás tanulók és szüleik számára
megnyitotta kapuit az iskola. Az érdeklődők sok érdekes, színes
programon vehettek részt, melyet Énekes Rita igazgatónő tájékoztató előadása nyitott meg.
Programjaink voltak: fejlesztő játékok, graffitizés az udvaron, rendhagyó tanórák, szalagavató tánc, sütés-főzés a tankonyhán, díszterítés bemutató, kereskedő szakmai bemutató, villanyszerelő
bemutató. Ezen a napon nyitottuk meg az Amatőr művész-tanárok
kiállítását is.
Páliné Szappanos Zsuzsanna
magyartanár, kultúrantropológus

Irodalmi barangolás Radnóti Miklós tiszteletére

a Petzelt józsef Szakközépiskola és Szakiskolában

Kutas Laura
magyartanár

2014. december 15.

Kortárs nemzetközi
képzőművészek alkotásai
a MűvészetMalomban

KultÚRA
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Díjat nyert a Skanzen főrestaurátora

Szendrődiné Gombás Ágnesnek, a Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum főrestaurátorának ítélte a Pulszky Társaság Műtárgyvédelmi bizottsága az idei Balázsy Ágnes-díjat.

Tizenhat kortárs nemzetközi képzőművész alkotásaiból
nyílt kiállítás szentendrei MűvészetMalomban KONSTRuKTíV + INTER + KONKRÉT címmel.

A művészettörténész felidézte: az 1920-as évek két hatalmas
kezdeményezése – a Bauhaus Németországban és a De Stijl
(A stílus) Piet Mondrian körül Hollandiában – úgy vélte, hogy a
zűrzavaros társadalomban valami nagyon tisztára van szükség,
s ma ismét tiszta fogódzókat kell nyújtani.
Heinz Kasper társkurátor, képzőművész arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai társadalomban a művészek közösen fellépve,
összefogva érhetnek el eredményeket.
„A művészeknek ma már nincsenek csoportjaik, csak úgynevezett gazdasági érdekeik vannak. Mi olyan művészcsoportot
szeretnénk működtetni, amely felelősnek érzi magát a társadalomért” – mondta.

A német képzőművész, aki a projektet elindító Kelet-Nyugati
Tudástranszfer Támogatásának Társasága (WoW) ügyvezető
igazgatója, elmondta: a WoW projektjének kiállításain és szimpóziumain hét európai ország művészei mutatkozhatnak be, az
első állomás Magyarország. Hozzátette: a mostani eseményhez
kapcsolódva alakult meg a kiállítás címével megegyező nevű
csoport, a nemzetközi tömörülést osztrák, német, olasz, holland,
román, szlovák és magyar művészek alkotják.
A 16 nemzetközi művész, 16 pozíció alcímet viselő tárlat megnyitóját szimpózium kísérte, amely a résztvevő művészeket, művészeti irányzatokat és műveket mutatta be.
A kiállítás január 26-ig látható a MűvészetMalomban.

Világháborús centenárium
– lövészárkok karácsonya
ÚJ KIÁLLíTÁS A SKANZENBEN

Ajándék a frontról címmel az első világháborútól az
1970-es évekig mutatja be a karácsonyt személyes tárgyakon és személyes visszaemlékezéseken keresztül a
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum legújabb időszaki kiállítása – mondta el Nagyné Batári Zsuzsanna
néprajzkutató, a tárlat kurátora.

A Skanzen munkatársa hozzátette: a rendhagyó kiállítás a fronton
töltött karácsonyestéktől vezeti végig a látogatót a karácsonyfa és
a karácsonyi ajándékozás elterjedésének történetén, régi képeslapokat és karácsonyfadíszeket vonultatva meséli el, hogyan változtak az évtizedek során a fára kerülő édességek. Nagyné Batári
Zsuzsanna kiemelte: az első világháború kitörésének centenáriu-

Fotó: ormos József

Beke László művészettörténész, a kiállítás társkurátora kiemelte: a geometria világához kötődő tárlat mások mellett Kassák Lajos, Moholy-Nagy László vagy Kepes György nyomdokain
haladva mutatja be, hogy a matematika, a logika, a várostervezés és a műszaki tudományok – hogyan élnek együtt a mindennapokban a művészettel, hogyan jelennek meg például a
színek, a formák – a sárga, a vörös és a kék variációi, a kör, a
négyzet, a háromszög.

Az elismerést Cseri Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) kultúráért felelős helyettes államtitkára és Deme Péter,
a Pulszky Társaság elnöke adta át a Magyar Nemzeti Múzeumban
rendezett Budapesti Nemzetközi Restaurátor Konferencián - közölte
a minisztérium csütörtökön az MTI-vel.
Gombás Ágnes 1976-től dolgozik a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, 1996 óta az intézmény Restaurátor osztályának vezetőjeként.
Munkája során több tízezer műtárgy konzerválását, restaurálását,
preventív védelmét látta el a legmagasabb szakmai és etikai elvárásoknak megfelelően. Gyakorló és kutató restaurátori tevékenysége mellett oktatóként az utánpótlásképzésben is aktívan részt
vesz.
A Balázsy Ágnes-díjat a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület alapította 2002-ben azzal a céllal, hogy elismerje a magyar
műkincsállomány megmentéséhez, a múzeumokban őrzött tudás
széleskörű társadalmi népszerűsítéséhez jelentősen hozzájáruló
restaurátorok munkáját. A kitüntetés annak a nemzetközi tekintélyű textilrestaurátornak a nevét viseli, aki 2001-ben bekövetkezett
haláláig sokat tett a hazai restaurátorszakma elismertetéséért.
A díj a restaurátorból nemzetközi hírű képzőművésszé vált Ézsiás
István szobrászművész alkotása.
(forrás: MTI/kormany.hu)

mához kapcsolódva a frontkarácsonyok - kiállításként eddig kevéssé feldolgozott - témájából indulnak ki. A világháború idején
a közös ezredekben a magyar katonák közül sokan életükben akkor
láttak először karácsonyfát. A frontvonal mögött komoly közös karácsonyi ünnepségeket tartottak, még betlehemi játékot is előadtak.
A kiállítás bemutatja azt is, hogy a paraszti gyakorlatban,
főként a 20. század első felében, milyen karácsonyi szokások voltak. A karácsonyfa-állítás a zöldág hagyományára épült – idézte fel
a szakember -, a faállítást pótolták például feldíszített muskátlival,
leánderrel, de a sodrófát, mángorlót is feldíszítették adott esetben,
vagy fenyőgallyat tettek fazékba, vázába. Felhasználták a borókát
is, de akár napraforgószárba fúrt lyukakba is tettek egy-két ágat.
A karácsonyfák mellett a 20. század elejének díszei és az édességek is megjelennek a kiállításon. Az ehető díszek voltak a legelterjedtebbek ebben az időszakban: az ostya, a mézeskalács,
sütemények, az aszalt gyümölcsök felfűzve kerültek a fára vagy
éppen pattogatott kukorica-füzér.
A kiállítás február végéig látható a Skanzen Galériában.
(forrás: MTI)
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Kiállítás
MŰVÉSZETMALoM
MoDERN ÉS KoRTÁRS MŰVÉSZETI
KÖZPoNT
Bogdányi utca 32.

2015. január 26-ig
25 ÉVES A BARCSAy-Díj
Kurátor: Herpai András

2015. január 26-ig
KONSTRuKTíV – INTER – KONKRÉT – 17 NEMZETKÖZI POZíCIó
Konstruktiv + Inter + Konkret -17 internationale Position – Marie Anne
Courage által szervezett kiállítás
külföldi kortárs művészek munkáiból. Kurátor: Beke László
SZENTENDREI KÉPTÁR
Fő tér 2-5.

2014. november – 2015. február
ZSIDó KÉZIRATOK
ÉS SZERTARTÁSI TÁRGyAK
– A Magyar Vidéki Múzeumok
Szövetsége vándorkiállítása

SZEKKO VI. – IDőVONAL CíMŰ
KORTÁRS FOTóMŰVÉSZETI
KIÁLLíTÁS
A kiállítás nyitva: november 23-ig

FERENCZY MÚZEUM
BARCSAY TEREM
Kossuth L. u. 5.
Nyitva: kedd–vasárnap 10–18 óra
ÖRÖKSÉG 3D VÁNDORKIÁLLíTÁS
A kiállítás nyitva: december 31-ig

Előadás

Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
December 19. péntek, 18 óra
A MŰVÉSZET KERESZTÚTjÁRÁSA
Miklósvölgyi János festőművész előadása
január 9. péntek, 18 óra
PETőFI ISMÉT ÉL
A Kecskés együttes újévi műsora.

zene

DUNAPARTI MŰVELŐDÉSI HÁZ
Barlang, Dunakorzó 11/a
BORBÉLy MŰHELy jAZZ KLuB
Az együttes tagjai:
Borbély Mihály – szaxofon, fúvós
hangszerek
Tálas Áron – zongora

SzENtENDREI pROGRAMOK

Horváth Balázs – bőgő
Baló István – dob
Vendégek:
2015. január 6. kedd, 19 óra
MICHELLER MyRTILL – ének
február 3. kedd, 19 óra
KORB ATTILA
– trombita, harsona
Belépőjegy: 1000 Ft,
diák/nyugdíjas jegy: 700 Ft

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

december 15. hétfő
18:30 BRooKLYN LEGDÜHÖSEBB
EMBERE (83’) (16) (2D) Robin Williams ,Peter Dinklage,
Mila Kunis
20:00 ÉJJELI FÉREG (117’) (16) (2D)
- amire érdemes odafigyelni december 16. kedd
17.00 MŰGYŰJTŐK ÉS MECÉNÁSoK
- Török Katalin beszélgetéssorozata
17..00 MÁZLI, A CSoDAKUTYA (87’)
(kn)
18:30 DRÁGA ELZA! (96’) (16)
20:15 KÖRBERAJZoLVA (104’) (16)
(2D) - mulatságos vígjáték
december 17. szerda
18:00 GIBRALTÁR (116’) (16) - a
bűn szövevényes hálójában20:00 QUEEN - LIVE IN MoNTREAL
(95’) (12E) (2D) – Freddie Mercury
december 18. csütörtök
16:30 A HoBBIT-AZ ÖT SEREG
CSATÁJA (144’) (12E) (2D)
19:00 ISTEN FIA (138’) (12) (2D)
NYISD KI A SZEMED! SoRoZAT

december 19. péntek
16.00 PADDINGToN (97’) (6) (2D) családi vígjáték egy bájos mackóról
17.30 CSALÁDI NÉPDALÉNEKLÉS –
Lázár Enikővel
17:45 VATIKÁNI MUZEUM (70’) (2D)
- a csodálatos műkincsgyűjtemény
bemutatása 19:00 A HoBBIT-AZ ÖT SEREG CSATÁJA (144’) (12E) (2D)

december 20. szombat
15:30 CSILLAGHERCEGNŐ (80’) (6)
(2D)
17.00 MATÚZ GERGELY FUVoLA
KoNCERTJE
18:00 VATIKÁNI MÚZEUM (70’) (2D)
- a csodálatos műkincsgyűjtemény
bemutatása -

19:30 GIBRALTÁR (116’) (16’) - a
bűn szövevényes hálójában

december 21. vasárnap
15:00 A KIS NICoLAS NYARAL (97’)
(6)
16.40 METEoRA (80’) (16) - Theodoros és Uránia története
18:00 VATIKÁNI MÚZEUM (70’) (2D)
- a csodálatos műkincsgyűjtemény
bemutatása 19.15 BARÁToK, SZERELMEK, BARBECUE (98’) (12) (2D)
december 22. hétfő
16.00 MÁZLI, A CSoDAKUTYA (87’)
(kn)
17.30 A DIADAL (100’) (12) - A Szűzanya megtapasztalása Medjugorjéban
19.15 A HoBBIT-AZ ÖT SEREG CSATÁJA (142’) (12E) (2D)

december 23. kedd
15.00 PADDINGToN (97’) (6) (2D) családi vígjáték egy bájos mackóról
17:00 VATIKÁNI MÚZEUM (70’) (2D)
– a csodálatos műkincsgyűjtemény
bemutatása18.15 A DIADAL (100’) (12) – A
Szűzanya megtapasztalása Medjugorjéban
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december 29. hétfő
16.00 PADDINGToN (97’) (6) (2D) családi vígjáték egy bájos mackóról
18:00 ANNA NETREBKo ÉS
DIMITRIJ HVoRoSZToVSZKIJ
KoNCERTJE A VÖRÖS TÉREN (98’)
2013 – opera koncertfilm
20:00 DUMB ÉS DUMBER KETTYÓ
(110’) (16) (2D) - főszereplő: Jim
Carrey
december 30. kedd
16.00 JÉGVARÁZS (108’) (6) (2D)
18:00 ANNA NETREBKo ÉS
DIMITRIJ HVoRoSZToVSZKIJ
KoNCERTJE A VÖRÖS TÉREN (98’)
2013 (2D) - opera koncertfilm
20:00 BARÁToK, SZERELMEK,
BARBECUE (98’) (12) (2D) - francia
vígjáték

december 31. szerda
16.00 A MADAGASZKÁR PINGVINJEI (92) (6) (2D)
17:35 DUMB ÉS DUMBER KETTYÓ
(110’) (16) (2D) - főszereplő: Jim
Carrey
19:35 HoGYAN íRJUNK SZERELMET
(106’) (12) (2D) főszereplő: Hugh
Grant és Marisa Tomei
BOLDOG ÚjÉVET KíVÁNuNK!
2015. január 1-2-án a mozi zárva
tart!
2015. január 3. szombat
16:15 A MADAGASZKÁR PINGVINJEI (92’) (6) (2D)
18:00 A SZÁZÉVES EMBER, AKI KIMÁSZoTT AZ ABLAKoN ÉS ELTŰNT
(114’) (16)

DECEMBER 24-25-ÉN A MOZI
ZÁRVA TART!

december 26-án pénteken
16.00 JÉGVARÁZS (108’) (6) (2D)
17.50 A HoBBIT-AZ ÖT SEREG
CSATÁJA (144’) (12E) (2D)
20.15 HoGYAN íRJUNK SZERELMET
(106’) (12) (2D) főszereplő: Hugh
Grant és Marisa Tomei

december 27. szombat
16:00 A MADAGASZKÁR PINGVINJEI (92’) (6) (2D)
18:00 A DIÓTÖRŐ (106’) (2D) - balett film a világhírű Marinkszkij
Színház előadásában
20:00 HoGYAN íRJUNK SZERELMET
(106’) (12) (2D) főszereplő: Hugh
Grant és Marisa Tomei

december 28. vasárnap
16:00 A MADAGASZKÁR PINGVINJEI (92’) (6) (2D)
18:00 A DIÓTÖRŐ (106’) (2D) balettfilm a világhírű Marinkszkij Színház előadásában
20:00 QUEEN-LIVE IN MoNTREAL
(95’) (12E) (2D) - Freddie Mercury

január 4. vasárnap
16:15 PADDINGToN (97’) (6) (2D) családi vígjáték egy bájos mackóról
18:00 ÚJRAHASZNoSíToTT
SZERELEM (95’) (12E) -

január 5. hétfő
17:30 A HoBBIT-AZ ÖT SEREG
CSATÁJA (144’) (12E) (2D)
20:00 HoGYAN íRJUNK SZERELMET
(106’) (12) (2D) főszereplő : Hugh
Grant és Marisa Tomei
január 6. kedd
18.30 DRÁGA ELZA! (96’) (16)
20.15 VÁLÁS FRANCIA MÓDRA
(79’) (12) – főszereplő: Kate Hudson és Naomi Watts

január 7. szerda
18.00 FEHÉR ISTEN (120’) (16)
(2D)
20.00 VÁLÁS FRANCIA MÓDRA
(79’) (12) - főszereplő: Kate Hudson
és Naomi Watts

január 8. csütörtök
18.00 ÚJRAHASZNoSíToTT
SZERELEM (95’) (12E)
19.30 BÜSZKESÉG
ÉS BÁNYÁSZÉLET (120’) (12E)

2014. december 15.
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D-SMIlE, a jövő szemlélete
Szentendrén

VÁROS

FoTÓ: LÉVAY MÁTÉ.

Különleges előadásnak adott otthont nemrégiben a V8 Uszoda és
Szabadidőközpont. Dr. Hermann Gábor fogszabályzó szakorvos,
Csíky Ferenc mozgásterapeuta és rehabilitációs szakember és Baracsy Gabriella gyógypedagógus-logopédus a D-SMILE team tagjaiként egy interaktív bemutatót tartottak, a városunkban közismert
Kellár F. János Immánuel moderálásával. Ez a legújabb fogszabályozó felfogás nemzetközi előadása első ízben volt megtekinthető
Szentendrén.
A Dinamikus Mosolyterápia egy komplex szemlélet, mely egyre inkább bizonyított minden szakterület felől, s mely világviszonylatban
is fordulópont lehet nemcsak a fogszabályozás, de a hagyományos

orvoslás tekintetében is. A szakemberek elmagyarázták, hogy milyen bonyolult és kiterjedt összefüggések vannak testünkben, menynyire fontos az, hogy ne csak felületes, esztétikai szempontból
közelítsünk a fogszabályozáshoz sem.
A D-Smile egy filozófia és kezelési kategória. Az egyéni felmérés
alapján indítanak személyre szabott, illetve csoportos képzéseket
is, de kiegészítő foglalkozásokat is tartanak, mint például a légzésterápiát a szájlégzés és asztma ellen, tartásjavító tréningeket,
vagy arctornát a ráncok ellen.
A rendkívül élvezetes előadáson a szervezők a közönség bevonásával a televíziók kamerái előtt mutattak be érdekességeket és végeztek testtartásvizsgálatot. Mindenki, aki lemaradt informálódhat
a www.dsmiletraining.com oldalon.
-KFB-
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Homokanimáció az egészségnapon

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban november
25-én megrendezett egészségnapon a számos érdekes program
között az egyik legkülönlegesebb
volt a homokanimációs bemutató
Végh Lajos előadásában.
Az alsós osztályok számára rendezett 15 perces műsorban az
Egészségnap minden célkitűzése
szerepelt. A mozgás fontossága,
a helyes és tudatos táplálkozás
és tisztálkodás, ezenkívül megjelentek a szentendrei helyi sajátosságok is. Például az egyik kis
történetben a kislány és a kisfiú biciklivel, busszal, illetve autóval
érkezett meg a V8 uszodába. Mindez játékos formában, érdekes és
újszerű technikai és képi megjelenítéssel, a klasszikus homokanimáció és a színes digitális elemek nagyszerű ötvözésével, mely a
művész saját maga által kifejlesztett technológiája.
Remekül kiegészítette az ötletes egymásból alakuló történeteket,
képfolyamokat a hozzá illő zene és az, hogy a művész, Végh Lajos
humorral, kedvességgel bevonta a gyerekeket is a mesélés folyamatába, akik kreatívak voltak, nyitottak és érdeklődők.
Végh Lajos képzőművész 2005-ben kezdett el homokanimációval
foglalkozni, majd 2007-ben létrehozta saját képalkotó rendszerét,
melyet Digitalsand-nak, „digitális homok”-nak nevezett el. A klaszszikus homokanimációs technikát digitális
elemekkel, animációkkal, képekkel vegyítette, mindezt egy
egységes élő showban mutatja be a közönségnek,
ezzel
messzemenően kitágítva a homokanimáció nyújtotta képi
lehetőségeket.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Sikerekben Gazdag Boldog Újévet!

DECEMBERI AKCIóINK:

• Komplett szemüveg vásárlása esetén a keret árának

40%-át AjÁNDÉKuTALVÁNy formájában visszaadjuk

(Hoya progresszív szemüveglencse akcióval összevonható és szabadon átruházható)

• Progresszív szemüveglencsékre akár 50% kedvezmény,
személyre szabott lencsékre 40% kedvezmény
• Egyfókuszú szemüveglencsékre

20% 30% kedvezmény

• Varilux 1+1 akció
Érvényes: 2014. 12. 31-ig
További részletekről
üzletünkben tájékozódhat

MÁTÉ FOTó-OPTIKA 2000 Szentendre, Sztaravodai út 54. • tel.: 06-26-311-841
Nyitva: H-P: 9-17.00; Szo: 9-13.00 • e-mail: matefotooptika@gmail.com • weblap: www.matefotooptika.hu

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

A visegrádi országok
kerámiaművészeinek
alkotásai Szentendrén

Vizitáció – V4 címmel a visegrádi országok kerámiaművészeinek alkotásaiból látható tárlat december
harmadikától a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
(MANK) kiállítótermében Szentendrén.

A kiállítás kurátora, Pannonhalmi Zsuzsa
keramikusművész, a Hódmezővásárhelyi
Nemzetközi Kerámia Központ vezetője
elmondta, hogy a tárlat anyaga 18 – lengyel, cseh, szlovák és magyar – művész
alkotásaiból áll össze, amelyek az elmúlt
években a Vásárhelyi Kerámia Szimpóziumon készültek, és egyfajta pillanatfelvételt nyújtanak a kerámia lehetőségeiről. A művek – hasonló címmel –
Pozsonyban már láthatók voltak – tette
hozzá.
A kurátor emlékeztetett arra, hogy a hódmezővásárhelyi kerámiaszimpóziumok
összegyűlt anyaga a város kerámiagyűjteményét alkotja, és a 17 év alatt olyan
kollekció keletkezett, amely lehetővé
teszi, hogy egyszerre több helyen is ki
tudnak állítani.
Mint a keramikusművész felidézte, a
szimpózium ötletét az adta, hogy Hódmezővásárhelyen jött létre a 60-as években az ország egyik legismertebb gyára,
az Alföldi porcelángyár, amelyet a házgyári lakások igényeinek kielégítésére
hoztak létre.
Pannonhalmi Zsuzsa kiemelte: a külföldi
tulajdonba került üzemben szerencsére
szívesen látják a professzionális keramikusokat, és mindenfelől lelkes, szeretetteljes támogatást kap a vásárhelyi
kerámiaközpont, amely mostanra egész
esztendőben működő nemzetközi centrummá vált oktatással, kiállításokkal.
A tárlat december 19-ig látogatható a
MANK szentendrei kiállítótermében.
(forrás: MTI)
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Adventi lakástárlat, játék a képekkel

Vendégséget játszani, ismerkedni a művészekkel, barátkozni a műveikkel. Szóba
elegyedni egymással, érdeklődve, nyitott
szívvel, tét és érdek nélkül. Amatőrként
műértővé, netán műgyűjtővé válni egy
pénztárcához mért, karácsonyi ajándéknak szánt festmény által. Ahogy az Egri
Jánossal, az Adventi Lakástárlat díszvendégével és egy ezerhatszáz forintos
grafikával, gyűjteménye első megvásárolt
darabjával történt... A hazai televíziózás
első, „Játék a betűkkel” kvízműsorának
ismert műsorvezetője múlt szombat este
nyeremény hangszórók helyett személyes élményeit osztotta szét az egybegyűltek között. S miközben az egykori
játékvezető – egy szenvedélyes műgyűjtő
– a legőszintébb gondolataiba avatta be
a hallgatóságot, ők észrevétlenül a „Játék
a képekkel” nevű kulturális társasjáték
részesei lettek.

FoTÓK: SZÉLES NÓRA

2014. december 15.

A kétnapos program szervezője ezúttal is a Szentendrei Lakástárlat Alapítvány volt, ahogy
a helyszín is a Városi Vendégház. A Fő téren kiállító szentendrei kortárs képzőművészek
köre bővült tavaly óta, akik most legújabb alkotásaik bemutatásával és személyes közreműködésükkel is részt vettek a programon. Aki a megnyitón ott volt, kivétel nélkül nyert,
ahogy maga a város is gazdagabb lett az élménnyel.
www.lakastarlat.hu

jótékonysági Csevej-gála a könyvtárban

December 16-án, kedden 19 órától a Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka u. 7.) a hagyományos Csevej jótékonysági gálán ismét egy
rászoruló családnak szeretnék szebbé tenni a karácsonyát. Az ünnepi programban évértékelés, köszönetnyilvánítás, ajándékozás Kellár F. János Immánuellel, a Csevej-estek házigazdájával. A műsorban: Karácsonyi muzsika – Vujicsics Tihamér Zeneiskola Fülemüle vonószenekara, vezényel: Domoszlai orsolya; Betlehemi játék – A Barcsay Jenő Általános Iskola diákjaival, felkészítő tanár: Melich
Krisztina, hegedűszóló – Balázs Gergely; Babits Mihály: Csillag után – Kellár F. János Immánuel előadásában; Adventi népdalok –
Tímár Sára énekel; Villányi G. András: Karácsonyi tépelődés – Villányi G. András; Citeraszóló – Talán Miklós; Karinthy Frigyes: Ki kérdezett (részlet) – Balázs László Gábor; Szentgyörgyi Albert: Psalmus Humanus (részlet) – Balázs László Gábor, közreműködik: Balázs
Gergely és Talán Miklós; ünnepi gyertyagyújtás; Himnusz – közösen az egybegyűltekkel; Kórus énekek – a Vox Insulae Sziget Hangja
Ökumenikus Kórus előadásásban, vezényel: Körösmezei-Varga Zsuzsanna.
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Művésztea a polgármesteri
Hivatalban

KultÚRA

Kiállítás, teázás és beszélgetés a helyi művészekkel, tér és
idő a szentendrei művészeteknek – ez mind a „Művésztea”,
amely egy innovatív kezdeményezés a Polgármesteri Hivatalban.

Az új kezdeményezés lényege, hogy minden hónapban más-más
kortárs művészek képei díszítik Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre
polgármesterének, illetve Gyürk Dorottya, kulturális alpolgármesterének irodáját.

XXVIII. évfolyam, 20. szám

endreieknek is szerencsés év az idei, hisz a 4kéz művek alkotócsoport, Gubola Andrea és Puskás Erika műve, a kézzel hímzett adventi
kalendárium is a díjazottak közé került. A díjat Boda Anikó, a város
Kulturális Bizottságának elnöke adta át.
A Néprajzi Múzeum, ahol a múlt találkozik a mával, a tudomány a
tanítással, a kultúrák az emberekkel igazán méltó hely egy olyan
szép hagyománynak, mint a betlehemkészítés. 151 alkotó (4-től 87
évesig!) különböző, néha egészen szokatlan anyagokból készült műveit csodálhatja a közönség január 11-éig.
A megnyitón Brückner Ákos Előd ciszterci plébános a kölcsönösség
erejéről beszélt: az adjon Isten – fogadj Isten, az alattam levőkre és
a felettem állókra való odafigyelés fontosságáról, az odafigyelésről,
elfogadásról, az ajándékozásról. Ha egymásra figyelünk, az feloldja
az elégedetlenséget, bátorít és megerősít abban, hogy összetartozunk, és ezeknek a gondolatoknak az adventi időszak különösen
igaz táptalaja, ugyanúgy, mint a szeretetnek. Az a szeretet, amikor
a másik javát akarom, őérte cselekszem, és ami a másiknak jó, az
nekem is jó. Erről szól az Karácsony, ez a gondolat lebeg a betlehemi jászlak felett.
Gratulálunk a 4kéz Műveknek, és szeretettel ajánljuk a kiállítás
megtekintését akár az adventi időszakban töltekezésképpen, akár
a két ünnep között, vagy január elején.

EGy MŰVéSzCSAlÁD EMléKEzEtE
(osváth – Bálint – Szerb)

A „minikiállítások” megnyitása sem hagyományos módon történik,
az eseményre a polgármester vendégül látja a művészeket egy
teára, ahol kötetlen beszélgetés formájában megismerkedik velük
és művészetükkel, így a név és az arc mindjárt összekapcsolódik,
személyes tartalom kerül minden festmény, szobor mögé.
A bemutatók, beszélgetések létrehozásában a Lakástárlat Alapítvány vállalt döntő szerepet, a helyi művészeket, művészeti életet
fellendíteni és éltetni szándékozó, és ezen már több éve aktívan
munkálkodó civil szerevezet, élén Musza Györgyi elnök asszonnyal.
Az első Művésztea különleges apropóját az adta, hogy három szentendrei művész kiemelkedő elismerésben részesült az idén. Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész, Deim Pál festőművész és
Vadász György építész a Nemzet Művésze kitüntetésben részesültek, melyet november 17-án vettek át a Vigadóban. Őket hívta meg
a polgármester egy személyes találkozóra, beszélgetésre december 2-án a saját irodájába. Az eseményen részt vettek még: Sz.
Varga Ágnes KABÓ és Hajdú László festőművészek, Gyürk Dorottya
kulturális alpolgármester asszony és Musza Györgyi, aki a beszélgetést moderálta.
Verseghi-Nagy Miklós gratulált a kitüntetetteknek, és megköszönte
a vendégeknek, hogy műveikkel hozzájárultak a Városháza díszítéséhez.

Betlehemi jászolpályázat

a kölcsönösség és a szeretet nevében

A 21. Betlehemi jászolpályázat kiállításának idén a Néprajzi
Múzeum ad otthont. Az ünnepélyes eredményhirdetésen és
kiállítás megnyitón Szentendre is képviseltette magát, hisz
szentendrei díjazott is volt.

Sokan mondják, hogy szerencsés szám a 21-es, és a Betlehemi Jászolpályázat esetében ez biztosan így is volt, hisz a szervezők – a
Magyar Kézművességért Alapítvány – nagy örömére a Néprajzi múzeum impozáns épülete ad otthont a kiállításnak. Nekünk, szent-

Újból egy érdekes kiállítás, igazi kuriózum látható EGy
MŰVÉSZCSALÁD EMLÉKEZETE címmel a Pest Megyei
Könyvtárban, 2015. január végéig.

A Nyugat szerkesztője, osvát Ernő, az erdélyi folyóirat-szerkesztő, osvát Kálmán, továbbá Bálint Aladár művészeti író, Bálint Endre festőművész, Szerb Antal író, irodalomtörténész és
Bálint István költő és színházművész egyetlen család három egymást követő generációjának a tagjait mutatja be, életrajzokkal,
dokumentumokkal, fotókkal és műveikből vett idézetekkel.
A kiállítás Thuróczy Gergely irodalmi muzeológusnak, a Petőfi
Irodalmi Múzeum munkatársának érdeme. A PIM-nek, a Kassák Múzeumnak, Szabó Zsolt kolozsvári művelődéstörténésznek és Kollár Bongolan Marianne-nak, néhai Bálint István
feleségének köszönhető a sokrétű dokumentumanyag.
A kiállítás megszületését az NKA, az EMMI és az MMA támogatása segítette, és a Holokauszt Emlékév eseményeinek sorát
gazdagítja, és Szentendrét megelőzően Tokajban volt látható.
Bálint Endre 1936-tól 1941-ig nyaranta Szentendrén és Szigetmonostoron dolgozott Vajda Lajossal és Korniss Dezsővel. Életének, művészi pályakezdésének fontos színtere volt a város.
Ifjúkori élményeinek hatására az 1960-as évektől ismét rendszeresen kijárt Szentendrére. Szürrealista stílusban festett.
Vajda Lajos művészeti hagyományainak folytatója, a városhoz
is kötődő Európai Iskola egyik reprezentáns képviselője.
Az akkor itt megtelepedő és alkotó művészek életéről Szántó
Piroska Bálám szamara és saját két könyve – az Életrajzi törmelékek és a Hazugságok naplójából –, sok dokumentumértékű adattal szolgál.
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Csíkszentmihályi-szobrok,
Deim-festmények
az Erdész Galériában

Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész
és Deim Pál festőművész kiállítása nyílt
december 5-én az Erdész Galériában. A kiállítást Erdész László galériatulajdonos
nyitotta meg a nagyszámú közönség előtt.
A tárlat január 30-ig, naponta 10-18 óra
között tekinthető meg.

Ismét lesz KOMp
a Ferenczy Múzeumban

A KoMP karácsonyi ajándék vásárlásra
hívja a képző- és iparművészeti alkotások
iránt érdeklődőket december 13-án a Ferenczy Múzeumba. Az eddig is népszerű
képzőművészeti alkotások, festmények,
grafikák kiegészülnek a képző- és iparművészek által kimondottan erre az alkalomra
készített tárgyaival. A kínálatban hangsúlyos szerepet kap a minőségi gyerekjáték,
az egyedi csomagolóeszköz és üdvözlőkártya, s a karácsonyi hangulathoz illeszkedő
lakberendezési tárgyak. A látogatók ez alkalommal is találkozhatnak ismert, és újonnan csatlakozó művészekkel. A karácsonyi
bevásárlás ezúttal is kulturális eseményt
jelent, hiszen a KoMP zaj helyett zenét,
fények helyett önmagukért beszélő alkotásokat, a személytelenség helyett baráti
beszélgetéseket kínál.

Karácsonyi szöszmötölő

a Pest Megyei Könyvtárban
december 20-án, szombat 10-14 óráig

Karácsonyra hangoló zenehallgatás
és kézműves foglalkozás
vár mindenkit.
Készítsünk együtt ajándékot!
Képeslap, üdvözlőkártya, karácsonyfadísz,
ajándékdoboz, könyvjelző, dekoráció,
kavicsfestés…
Helyszín:
Pest Megyei Könyvtár, előcsarnok
Szentendre, Pátriárka u. 7.
A program ingyenes
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ÚSzÁS

November 22. Hódkupa,
nemzetközi úszóverseny,
Hódmezővásárhely.
A szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesületet Katula Panni
képviselte
50 női pillangó aranyérem
50 női mell aranyérem
100 női gyors aranyérem
50 női gyors aranyérem
100 női pillangó aranyérem
100 női mell aranyérem

December 6. Dobai Gyula
országos úszóverseny,
Kecskemét
A szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesületet Katula Panni
képviselte

50 női gyors arany
50 női mell ezüst
50 női hát bronz
50 női pillangó arany
100 női gyors arany

SpORt

December 6. XXVII.
országos Mikuláskupa,
Kistarcsa
Németh Miklós bronz – hát
Dömötör Emma Luca
bronzérem – gyors
Domján Dávid 4 aranyérem –
gyors, mell, hát, pillangó
Szántó Bálint 3 bronz – gyors,
hát, pillangó
Fiú gyors váltó bronz (tagja:
Domján Dávid, Szántó Bálint,
Szokoli Miklós és Németh
Panna)
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KARAtE

Európa Bajnokság

November 1-2-án rendezték meg Angliában (Readingben) a 41. WADoKAI KARATE Európa Bajnokságot, 14 ország, több mint 300 versenyző részvételével.
A Magyar válogatott keretébe négy Szentendrei (SZESE) karatés
kvalifikálta magát. Versenyzőink remekül helytálltak, és nagyszerű
eredményeket értek el az erős mezőnyben.

Számedli Regina háromszoros Európa-bajnok negyedszer is győzni
tudott egyéni felnőtt KATA-ban (formagyakorlat). Egyéni KUMITE (küzdelem) második helyezést, csapat KUMITE első helyezést ért el.

lABDARÚGÁS

November 22. Szentendre, Kőzúzó u. Dunakanyar SE Sporttelep:
Szentendre VSE - Érdi VSE II. 5 - 2 ( 2 - 0 )
Az őszi elsőségre törő, első helyen álló szentendrei csapat a harmadik helyezett Érdi VSE tartalék csapatát fogadta. A tét az volt,
hogy az érdiek megközelítik-e kettő pontra a hazaiakat, vagy nyolc
pont hátrányba kerülnek-e. A szentendrei csapat ezzel a győzelmével beteljesítette azt a jóslatot, amelyet a 4. fordulóban a Budajenő elleni 4-2-es győzelem után tettünk. A jóslat így szólt:
„Ezután egy csapat sem megy el 3-4 kapott gól nélkül a Kőzúzó
utcai pályáról!” így is lett! A 3. forduló óta zsinórban 11 győzelmet
aratott a zömmel fiatalokból és néhány rutinos játékosból Dombay
Zsolt edző által összekovácsolt, kiváló támadó játékot játszó gárda.
November 23. Szigetmonostor, Sportpálya:
Szigetgyöngye SE - PILE-Szántó 2 - 3 ( 1 - 2 ) Megye II. Nyugati
csoport.

November 30. Pilisvörösvár, Sportpálya:
Pilisszentiván II.-Pilisvörösvár (vegyescsapat) - Törökbálinti
TC II. 1 - 2 (0 - 1) Megyei III.o m. Nyugati csoport
A Törökbálint őszi első lett 34 ponttal a 33 pontos Szentendre VSE
előtt.
Gerlai P.

Számedli Robi Egyéni KATA-ban első helyezést, egyéni KUMITE-ben
harmadik helyezést ért el.
Gerezsdi Laura és Puskás Beatrix Páros KATA-ban első helyezést
értek el. Gerezsdi Laura egyéni KATA-ban harmadik, csapat KUMITEben első helyezést ért el.
Edző: Számedli Gábor

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. december 15.

KézIlABDA

SpORt

Az NB/B nagy rangadóján
Váci KSE – Szentendrei KC 31-29 (13-20)

A hétvégén egy hatalmas rangadót játszottunk a váci csapat otthonában. Két ellentétes félidőt játszottunk, az elsőben mi vezettünk hét góllal, míg a második játékrészben az ellenfél
csapata nyert kilenc góllal, ezzel sajnos két gólos vereséget szenvedtünk.
A vereségünk több összetevőből állt. A mérkőzés elején egy jogtalan kizárást kaptunk, ami befolyásolta a végjátékunkat. Az ellenfélnek hosszabb volt a kispadja és a variációs lehetőségei. A
második félidő felénél elfáradtunk, befejezéseinket elkapkodtuk és a helyzeteinket pontatlanul fejeztük be, illetve a játékvezetők döntéseikkel végig a hazai csapatot segítették, főleg a
végjátékban amikor is szoros volt a mérkőzés állása.
Büszkék vagyunk a csapatunkra, játéktudásban, teljesítményben, küzdeni tudásban, akaratban megfelelő ellenfelei voltunk a
listavezetőnek, megérdemeltük volna a pontot vagy a pontokat!
Szomorú, hogy játékvezetői döntések befolyásolják ezeket az
igazán szoros, a végkimenetelt is meghatározó eredményeket.
Ilyen elfogult játékvezetést az elmúlt években nem tapasztaltunk, lépéseket teszünk az MKSZ felé, hogy hasonló események ne befolyásolják a végső erdményeket.
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„A szívünkben süt a nap”

A zord, esős időjárás ellenére több mint 200-an gyűltek össze
szombat délelőtt a Duna-parton a jótékonysági Mikulás-futásra.
„Köszöntök mindenkit ezen a szép napos délelőttön, hisz az eső
ellenére tudjuk, hogy a felhők felett és a szívünkben is süt a nap”
– kezdte beszédét Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere a futásra kész egybegyűlteknek. Aki jó szándékkal ad,
az mosolyt és napsütést hoz, így tekintve valóban lesütött a nap
a Duna-parton készülődő futókra, akik idén már másodszor megrendezett jótékonysági eseményre gyűltek össze. A polgármester
köszöntőjében hozzátette: „Úgy látom, közepes létszámmal va-

Játékoskeret: VÁCZI DÁNIEL, Kerekes Lőrinc, GULÁS MÁTÉ (4),
Bendó Csaba, DoRoS ÁKoS, KoNCZ ANDRÁS (5), Szaka László,
Szerencsés Szilveszter, DUZSI DÁVID (6), Forgács Gyula, Gáspár
Botond, JÓZSA MÁTÉ (3), Tatai olivér (2), SUTKA NoRBERT (7),
Völker Kristóf, Völker Bálint (2)

Ismét egy nagy siker

A hétvégén Veszprémbe látogattunk egy U 23-as fiatal csapathoz,amely tele van tehetsége sportolókkal. A mérkőzésen végig
magabiztosan vezetve 4-5 góllal, a végén megtartva előnyünket
győztünk, de nyerhettünk volna nagyobb különbséggel, ha jobban koncentrálunk. Ami eddig stabilan és jól működött, a védekezés és a kapusteljesítmény, az most nem volt jó, főleg
középen. Ebből adódott, hogy az első játékrészben még tudtunk
lerohanásból könnyű gólokat lőni, a második félidőben már nem.
A támadást és a visszarendeződést jól megoldottuk, azonban
még mindig több technikai hibát követtünk el, mint ami egy mérkőzésbe belefér, illetve sokszor a befejezés is pontatlan volt
(főleg az első játékrészben).
Lényeg a győzelem és az újabb két pont megszerzése. Ezzel csapatunk a tabella második helyét foglalja el.

Játékoskeret: Holló Balázs, Kerekes Lőrinc, GULÁS MÁTÉ (4),
NAGY BENCE (6), Bendó Csaba (3), Doros Ákos, Szaka László,
Szerencsés Szilveszter, Duzsi Dávid (4), Forgács Gyula, Perényi
Zoltán (2), JÓZSA MÁTÉ (3), Tatai olivér, SUTKA NoRBERT (8),
Koller Tamás (2), Völker Bálint

FoTÓK: PARASZKAY GYÖRGY

NBI/B. Nyugati csoport
MKB MVM Veszprém u23 – Szentendrei KC 28-32 (14-17)

gyunk jelen. Közepes, mert többen, mint tavaly, de nagyon remélem, hogy kevesebben, mint jövőre.” Az ilyen kezdeményezés
megérdemli, hogy hagyománnyá nője ki magát, és a résztvevők
száma egyre gyarapodjon.
A rendezvény szervezésében oroszlánrészt vállalt az Altiszti Akadémia, rengeteg sportegyesület képviseltette magát számos
sportolóval, és civilek segédkeztek a célba érkezők tea-zsíroskenyér ellátásánál. A versenyzőkről gyakorlatilag elmondható,
hogy a korhatár 0-tól nyugdíjkorhatárt meghaladókig terjedt, a
babakocsis indulótól a kényelmes tempóban sétáló idősebbekig
minden korosztály képviseltette magát. Ki egyedül, ki szülőkkel,
ki a sporttársaival, ki kerekes kocsiban, mindenki a maga tempójában tette meg a két kilométert, mert a cél nem a győzelem,
hanem a jótékonykodás és önmagunk legyőzése volt.
Az helyszínen összegyűjtött nevezési díj, amely valamilyen tartós élelmiszer volt, a szentendrei Karitász Közösség kezelésébe
került át, akik kiosztják az adományokat a rászorulók között.
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ADÁSVétEl

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

Mercedes-Benz C 200 CDI
Avantgarde (automata) 2010
novemberi, MB márkaszerviz
szervizkönyvével igazolt, 59 000
km-rel, számos extrával, sérülésmentes, kitűnő állapotban
eladó. Első tulajdonos, országúton használt, PAJZS+ GPS védelmi rendszerrel ellátott,
téli-nyári kerék. Ára 5,599 M Ft.
Érdeklődni lehet: dr. Pázmány
Annamária 06-20-967-6870.

ÁllÁSt KERES

40-es mobil háziasszony takarítást vállal. Tel. 06-70-277-9955.

ÁllÁSt KíNÁl

A Rab Ráby Vendéglő keres
szakképzett, nyelveket tudó felszolgálót, és főzni. tálalni tudó
szakácsot. Tel. 06-20-980-9274,
06-20-340-5706.

EzOtéRIA

Tisztánlátó szeretettel várja!
Sorselemzés, energiafeltöltés,

raku
Manifestations

Tradicionális
kézi formázású
raku kerámiák
Természetes
felületek

Egyedi darabok

ApRóK

lelki segítség gyakorlatiasan.
www.leleklato.eoldal.hu. Tel. 0630-605-7199.

EGéSzSéG

Körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.

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. 06-30-340-1392.

Garázs kiadó Szentendrén, a
Vasvári Pál utcában. Tel. (26)
310-755, 06-30-495-2086.
Szentendrén, családi ház udvarában garázs kiadó. Tel. 06-20570-6847.

lAKÁS, INGAtlAN

Eladó 1100 nm külterületi
szántó, irányár 2 750 000 Ft,
174 nm külterületi szántó, irányár: 400 000 Ft, 184 nm külterületi szántó, irányár: 450 000
Ft. Tel. 06-30-422-4641.

Kertes házi lakások (40-180
nm-esek, igény szerint) 190 000
Ft/nm áron eladók. Tel. 06-30949-6456.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes építkezőnek eladó. Irányár:
11 millió Ft. Tel. 06-30-6057199.

OKtAtÁS

Angol nyelvtanár érettségire,
nemzetközi nyelvvizsgákra felkészítést vállal. Tel. 06-70-5755883, (26) 950-726 (este).

SzOlGÁltAtÁS

Asztalos munkát vállal. Fából
mindent. Tel. (26) 318-219, 0630-319-7278.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Manikűr, thai talp- és
lábmasszázs. Tel. 06-20-5143323.
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• fotoxlstúdió •
• 06-30-631-7811 •
• www.fotoxl.hu •

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

Könyvvizsgálat,
igazságügyi
könyvszakértő. www.g-audit.hu
(20) 9647-402

ÜDÜléS

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

MŰVéSzI tORNA

A Dunaparti Művelődés Ház művészi torna tanfolyamának janu-

Bádogos-, tetőfedő-, vízszigetelő-, ácsmunka! Tel. 06-70-5781468.

Építés-felújítás! Vállalok lakásfelújítást, homlokzatszigetelést
és teljes körű kivitelezést referenciával és garanciával. NovaPark Bt., 06-20-341-4585.

ártól induló kiscsoportjába
várunk jelentkezőket 4 éves kortól. További felvilágosítás: 0620-416-91-36

Apróhirdetések:
www.szevi.hu

M. Szabó Anikó
Szentendre, Fő tér 6. (Görög u. 2.)
www.rakumuveszet.hu

szentendre és Vidéke közéleti és kulturális lap – Megjelenik 11 000 példányban, havonta kétszer
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. • Felelős kiadó: Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton igazgató
Szerkesztőség: 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22. (Tourinform épülete) • Tel: (26) 505 120, fax: (26) 312 647 • e-mail: szevi@szentendre.hu
Felelős szerkesztő: Kempf Károly Ignác • Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra
Lapzárta: hétfő, 12 óra • Hirdetések felvétele: Borbély Edit 20/911-3232, hirdetes@szentendre.hu. Apróhirdetések felvétele: a szerkesztőségben
Dumtsa Jenő u. 22. (Tourinform épülete), hétfőn, kedden 9–17-ig • Apróhirdetést a megjelenés előtti keddig fogadunk el.
Nyomda: PharmaPress 1037 Budapest, Vörösvári út 119-121., felelős vezető: Dávid Ferenc
Index: PFH/88/1987 ISSN 0239-068X • www.szevi.hu

HIRDEtéS

2014. december 15.

MUNKAERŐFELVÉTEL

Könnyű ﬁzikai munkára, megbízható, munkájára igényes férﬁ/női
munkaerőket keresünk hosszútávra egyedi betonburkolatokat készítő üzemünkbe, azonnali kezdéssel.

Munkavégzés helye: Szentendre, Szentlászlói út 160.

További felvilágosítás a 20/371-7269-es telefonszámon
és a helyszínen.
www.kazaconcrete.com

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
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SzENtENDRE SzépÜl

Új köztéri alkotások Szentendrén

A Dunakorzón,
a Boromisza emlékház
előtt kapott helyet
Asszonyi Tamás új köztéri alkotása. A dalmát
tengerpartról érkezett
vízmosta kő peremén
madár-ember bronzalakok üldögélnek.
Hátukon angol és német
nyelvű felirat figyelmeztet: a csobogó nem
ivóvizet rejt magában,
de szépségében így is
üdítő gyönyörködni.
Az alkotás 4 000 000 Ft
NKA támogatásból és
4 450 000 Ft önkormányzati forrásból valósult meg.

Lapzártánk után avatták fel a Szántó Piroska születésének 100. évfordulója alkalmából
állított emlékszobrot a Hold utca – Dunakanyar körúti kereszteződésnél. Az ünnepélyes
átadáson a jelenlévőket köszöntötte ifj. Lator László, a TESZ elnökségi tagja, méltató
beszédet mondott Várady Szabolcs költő, műfordító és Sólyomné Gyürk Dorottya, Szentendre Város kulturális alpolgármestere. A szobrot Sólyomné Gyürk Dorottya kulturális
alpolgármester és Fülöp Zsolt képviselő, a TESZ elnöke leplezte le.
Farkas Zsófia szobrászművész alkotása az NKA, a Szentendrei önkormányzat és a TESZ
támogatásával készült el. (NKA támogatás: 700 000 Ft, TESZ forrás: 800 000 Ft, önkormányzati forrás: 1 000 000 Ft.) Képünkön az alkotás látványterve.

XXVIII. évfolyam, 20. szám

FoTÓK: SZÉLES NÓRA
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