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Jazz és bor randevúja Szent Mihály hétvégéjén
A hónap műtárgya
Balogh László
festményével

A „bakakonzi”-tól
a Pro Urbe-díjig

13. oldal

11. oldal

Balogh László Munkácsydíjas festőművész
Formabontás II. című
alkotásával nyílt meg
a Városháza előterében a
hónap műtárgya sorozat.

A Magyar Honvédség
Altiszti Akadémiája
helyőrségi zenekara idén
Pro Urbe Emlékérmet kapott. A zenekar vezetőjével,
Rixer Krisztián őrnaggyal
beszélgettünk.
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ingatlanpályázat

Szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé az önkormányzati tulajdonú
Szentendre, 2309 hrsz-ú, természetben fő tér 11. szám alatt található 30,77 m2 (+15,27 m2
udvari kiszolgáló és szociális helyiség) alapterületű üzlethelyiség bérbevételére.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely átvehető a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodáján, a Városi Ügyfélszolgálati Irodán, illetve
a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2018. november 5. 9:00 óráig (hosszabbított határidő)
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-057
Szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére:
Cím: Szentendre, Bogdányi u. 15. (társasházi albetét) öröklakás 1881/A/5 hrsz.
Albetéti lakás területe: 55 m2 *

közérdekű

általános segélyhívó – 112

Mentők – 104

Mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

tűzoltóság – 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018
rendőrség – 107

rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás – r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő -r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László – c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre – r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc – c. r. zászlós

Polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Simonyi Zsolt +36-30/6212600, alelnök: Cziferi István, titkár: Mendzsák István

Szentendrei Járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/pest-megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai/szentendrei-jarasi-hivatal
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

dMrv +36 27 511 511
eLMŰ hibabejelentés: 06-80-38-39-40
ÉMáSz hibabejelentés: 06-80-42-43-44
tIGáz +36 26 501 100
Magyar telekom Nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198
fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: öröklakás
Övezeti besorolás: Vt/K
Bruttó induló (licit) ár: 22.000.000,- Ft
Pályázati biztosíték: 1.000.000,- Ft

*Az ingatlan-nyilvántartás szerinti alapterület, amely tartalmazza a lakáshoz tartozó udvari, 7,24 m2
alapterületű tárolót.

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2018. október 30. 9:00 óráig (Városház tér 3. I. emelet)
kell benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át, illetve a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról tölthető le.
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal

2018. október 12-én (pénteken)
8-12 óráig és
13-16 óráig fogadja ügyfeleit.

2018. október 13-án (szombaton)
a Hivatal zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
Dr. Gerendás Gábor
jegyző

városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13
tourinform Szentendre +36 26 317 966
közterület felügyelet
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

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

Gyógyszertári ügyelet
Szentendrei gyógyszertárak 2ügyeleti beosztása
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óRáTóL 380 Ft
Hétköznap (a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9óráig.)
Este 9-órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u.1. T:500-248
kedd Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4. T:310-868
Szerda Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T:505-779
Csütörtök Vasvári Patika
Szentendre, Sas u.10. T:303-825
Péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy.u.20. T:319-354
Szombat Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796
vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796
október 23-án kedden a Szent Endre Gyógyszertár
ügyeletes reggel 7:00 órától szerda reggel 7:00 óráig.
A többi gyógyszertár ZáRVA.
vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes
október 14. Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33. T:787-796
október 21. Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T:505-779
október 28. Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy.u.20. T:319-354

Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

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

Napelemes közvilágítás Járdaépítés
2018 | október 8.

Napelemes lámpákat telepítettek a város több pontján: a Gyöngyvirág
utcai Ericsson és a Barackos úti játszótéren egy-egy, a dr. Cséby Antal
utcában pedig hat napelemes lámpa biztosítja a közvilágítást. Az augusztus első felében kezdődő kivitelezések mindhárom helyen a lakosság kérésére történtek, a kivitelező minden esetben az AM Technic
Kft. volt. A projekt önkormányzati forrásból valósult meg, összesen
bruttó 3,46 Ft-ba került a három helyszínen.
októberben további két helyen helyeznek ki napelemes lámpákat a
közlekedés biztonsága, a balesetveszély megszüntetése érdekében.
A Teátrum parkolóban egy parkoló optikás és egy normál optikás lámpát telepítenek, a Radnóti úti lépcsőlejárónál pedig egy előrevilágítós
optikás, két normál optikás lámpát, valamint egy napelemet tartó kandelábert hat vonalszerű, egyedi led lámpával.
A kivitelezés a napelemes lámpák alapozásával kezdődik, majd a betonozás után kb. két héttel a munka a kandeláber telepítésével folytatódik. A projekt költsége nettó 2,32 Ft, melyet a város saját forrásból
ﬁnanszíroz. A kivitelező: AM Technik Kft.

VÁROS

városszerte

n Befejeződött a járdaépítés a János utcában, a Deli Antal és József Attila utca közötti szakaszon. A beruházás bruttó 9 millió Ftba került, melyet a város saját forrásból ﬁnanszírozott. A kivitelező
a Bola 95 Kft. volt. Az építkezés hamarosan folyatódik itt: újabb beruházás keretében további 23 méter korlát épül, illetve sor kerül egy
kisebb terület rendezésére is. A munkálatok – a tervek szerint –
november végére befejeződnek.

Gumiburkolatot kapott
az izbégi játszótér

Szeptember 27-én adták át ünnepélyesen a nemrégiben megújult
Szűcs József utcai játszóteret, amely ezúttal új gumiburkolatot kapott.
Az ünnepélyes átadón Verseghi-Nagy Miklós elmondta, hogy több fázisban történt a tér fejlesztése: először új játszóeszközöket szereltek
fel, majd gumiburkolattal látták el az eszközök alatti felületet, amelyek
használata így biztonságosabbá vált a gyerekek számára. „A következő fázisban az ivóvizet és a kutat szeretnénk biztosítani, ezáltal reméljük, hogy maximális kényelemmel és biztonsággal tudják használni
a gyerekek, illetve a családok ezt a megszépült közösségi teret” –
mondta a polgármester.

n Felújították a Sztaravodai út és Egres utca közötti szakaszon is
a 11. számú főút melletti járdát, valamint a Sztaravodai úti becsatlakozásánál lévő középsziget járdáját. A felújítás több ütemben zajlott. A projekt 6,8 millió Ft + áfa összegbe került, melyet a város
saját forrásból, az éves költségvetésből ﬁnanszírozott.

n A gyalogosok biztonságosabb átkelése érdekében középsziget
épült három, már meglévő gyalogátkelőhöz a 11-es főúton: a Papszigeti útnál, a Horgony és a Barackvirág utcáknál. Kihelyeztek új
KRESZ-táblákat is, és felfestették a burkolati jeleket. A kivitelezés
idején a Barackvirág utcánál áthelyezett Volánbusz-megálló a közúti forgalom nagyobb biztonsága érdekében maradt az áthelyezett
részen, illetve a Pap szigeti útnál is feljebb került a buszmegálló a
Visegrád felé közlekedő oldalon. A több mint 8 milliós fejlesztést a
város saját forrásból ﬁnanszírozta, a kivitelező a Strabag általános
építő Kft. volt.
n A tervek szerint október első felében kezdődik a Szatmári utca
járda felújítása, a kivitelezés várhatóan egy hónapot vesz igénybe.
A járda a Szatmári utca teljes hosszában megépül, a páros oldalon.
A meglévő járda bontása után szegély és új aszfalt kopóréteg épül,
majd faültetésre is sor kerül, és faveremrácsot helyeznek ki.

n Járda épül a 11-es út és a Duna korzó találkozásánál, a HéV-állomás és a Postás strand között egy szakaszon, Boda Anikó körzeti
képviselő kérésére, lakossági kezdeményezés alapján. A Duna
korzó ezen szakaszán jelenleg hiányzik a járda, és egy rendezetlen
parkoló nehezíti meg a gyalogosok szabályos közlekedését. A parkolási rendszer megváltoztatásával elegendő hely jut a gyalogos
járda kiépítésére, az autósok számára pedig egy rendezett, felfestett parkolót lehet kialakítani. A kivitelezés várhatóan 2018. október
eleje és november közepe között zajlik.
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Út, parkoló és zöldfelület forgalomtechnikai változások
újul meg a daru piacnál

A belvárosi zöldfelületek és közterületek megújításának részeként
megújul a daru piac tér, dézsma utca és Bartók Béla utca csomópontjának környezetében lévő út és parkoló. A területrendezéssel
három autónak helyet biztosító parkolót és egy igényes zöldfelületet
alakítanak ki.
A beruházás folytatása annak a fejlesztéssorozatnak, amely a belvárosi zöld területek és közterek megújítását célozza Petricskó Zoltán
alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője kezdeményezésére. A belvárosban jelenleg is folyamatban van a Teátrum parkoló
rendezése, és tervezés alatt áll a Dézsma utca – Angyal utca torkolatának rendbetétele.
A Daru piac térnél állandó problémaforrás a szabályozatlan parkolás,
ezért olyan felújítási tervet dolgoztak ki a szakemberek, hogy a belvároshoz méltó rendezett környezetben kapjon helyet a parkolófelület és a zöldfelület is. A felújítás magában foglalja a kockaköves
útburkolatok javítását, az aknafedlapok szintbehozását, valamint a
Daru piac téri lépcső javítását, a hiányzó kövek pótlását és a szegélyek rendezését is.
A területen a szükséges bontási munkák után nagykockakő-burkolatot készítenek kiemelt szegéllyel. Pótolják és újjáépítik a Daru piac
téri szervizút Dézsma utcai és Bartók Béla utcai csatlakozásánál
tönkrement burkolatrészeket. A Dézsma utca és a Bartók Béla utca
által határolt területen jelenleg vegyes burkolatú parkoló található
változó méretű zöldfelülettel. Itt a meglévő burkolat elbontása után
épül parkoló kiemelt szegéllyel.
A területrendezés után háromférőhelyes parkolót és igényes zöldfelületet alakítanak ki.

városunkban az alábbi forgalomtechnikai változásokat vezetik be a
közeljövőben.
• A Fogoly utcában:
tükröt helyeznek ki az Egres úti kereszteződésbe, valamint „Elsőbbség a szembejövő forgalommal szemben” táblát helyeznek ki az
Egres úton, illetve „A szembejövő forgalom elsőbbsége” táblát a Fogoly utcában.

• A Hamvas B. utca – Pomázi út sarokra:
„Megállni tilos” táblát helyeznek ki, valamint a kereszteződésben
sárga felfestés lesz.

• A Barcsay Jenő általános Iskola előtti parkolóban:
az alábbi táblák ki-, illetve áthelyezése történik: „Behajtani tilos”, „Egyirányú forgalmi út”, „Kötelező haladási irány”, „Egyirányú forgalmi út”.

• A Rákóczi Ferenc utca 13-15. számú ingatlanok között:
a kapuhajtóval szemben lévő területre „X” jelet festenek fel a biztonságos be- és kikanyarodás érdekében.

• A Telep utca – 11. sz. főút sarokra:
a szegély mellett, a belső oldalon forgalomkorlátozó oszlopokat helyeznek ki a szabálytalan parkolás megelőzése érdekében.

• A Hangya utcába:
„állj! Elsőbbségadás kötelező" táblát helyeznek ki, illetve az utcával
szemben, a Barackos útra tükröt helyeznek ki.

• A Kovács László utcában:
„Várakozóhely” táblát helyeznek ki.

• A Duna korzón:
„Megállni tilos táblák ki- és áthelyezésére kerül sor.

• Patak utcában:
fekvőrendőrt helyeznek ki.

• A SZEI parkolóba:
„Mindkét irányból behajtani tilos, kivéve engedéllyel" tábla alá „Kivéve
szabadnap és munkaszüneti nap” kiegészítő táblát helyeznek el,
melynek életbe léptetése: 2018. október 15.

„Az Egres úton:
tükröt helyeznek ki az Egres közzel szemben.

A terület jelenlegi állapota

„A Nap utcában:
„Elsőbbségadás kötelező” táblát helyeznek ki.

• A Bogdányi utcában
a korábban kitett ﬁgyelmezető táblákat szerelik le, melyek okafogyottakká váltak a Rév utca és Dézsma utca közötti szakasz védett övezetbe való vonása miatt.

• A Szatmári utca alsó szakaszára:
két terelő táblát helyeznek ki.

• A Fehérvíz utca 24-30., a posta előtti résznél:
hat forgalomkorlátozó oszlopot helyeznek ki a jelenlegi virágláda vonalában, illetve elforgatják a „Várakozni tilos” táblát.

• Az Acél utcába:
fekvőrendőrt helyeznek ki.

• A Lepke utca - Cseresznyés úti csomópontba
„állj! Elsőbbségadás kötelező" táblát helyeznek ki.

• A Nagyváradi utcában:
fekvőrendőrt helyeznek ki.

kedvezményes
almavásár
2018 | október 8.

Szentendre város Önkormányzat kedvezményes burgonyavásárt rendez 2018. október 13-án, szombaton 10:00-17:00 óra között a Paprikabíró utcai nagy parkolóban. A szentendrei jogosultak – nyugdíjasok,
szociális támogatásban részesülők, közfoglalkoztatásban résztvevők,
nagycsaládosok – 10 kg almát 300 ft-ért vásárolhatnak meg, a készlet erejéig. A jogosultságot dokumentumokkal kell igazolni.

Almavásár

Ideje: 2018. október 13. szombat, 10:00-17:00 óra között
– a készlet erejéig.
Helye: Paprikabíró utcai nagy parkoló
Jogosultanként: 10 kg alma – 300 ft

Vásárlásra jogosult a városban bejelentett lakcímmel rendelkező:
• nyugdíjas
• aktív korúak ellátásában részesülő
• időskorúak járadékában részesülő
• ápolási díjban részesülő
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
• települési támogatásban részesülő
• közfoglalkoztatásban résztvevő
• nagycsaládos (legalább 3 gyermek a családban)

Új gyalogos híd épül
a piacnál
VÁROS

Újjáépítteti a belvárosi piacnál lévő, elöregedett gyalogos hidat az önkormányzat. A fa elemek elkorhadtak, további javításokkal a híd nem
kezelhető, így a teljes építmény cseréje vált szükségessé. A munka
október második hetében zajlik.
A piachoz vezető gyalogos híd fa elemei olyan mértékben elöregedtek,
elkorhadtak, hogy a híd nem javítható, teljes cserére van szükség. Az
átépítés a híd minden szerkezeti elemét érinti. A tervek szerint az új
szerkezet a meglévővel nagyrészt azonos keresztmetszettel, általában
vörösfenyő felhasználásával készül. Az új hidat a kivitelező egy darabban fogja a helyszínre szállítani.
A kivitelezés – az időjárás függvényében – 2018. október 8-án vagy 9én kezdődik meg a régi híd elbontásával. Az új híd szállítása és beemelése október 11-én, a kora reggeli órákban várható (tartaléknap okt.
12.). A tervezett átadás időpontja: 2018. október 15.
A tervek 2017-ben készültek el, a tervező az UTI-H Bt., a kivitelező a
Sokon Kft.
A beruházás mintegy hatmillió forintos költségét a város saját forrásból ﬁnanszírozza.
A kivitelezés idején a területen a gyalogos és részben az autós forgalom is akadályoztatva lesz.

Kérjük, hozzák magukkal a jogosultságot igazoló dokumentumokat
(nyugdíjasok – nyugdíjszelvény vagy banki átutalási bizonylat vagy
nyugdíjjogosultságot igazoló egyéb irat, szociális ellátásban részesülő
– határozat, közfoglalkoztatásban résztvevő – közfoglalkoztatásról
szóló munkaszerződés, nagycsaládos (legalább 3 gyermek a családban) – családi pótlék szelvény vagy egyéb dokumentum
Háztartásonként több jogosult is kaphat almát, de csak egy jogcímen.
Fentiek mellett kérjük, hozza magával személyazonosságot igazoló
fényképes igazolványát és lakcímkártyáját is!

Ökotáska környezettudatos
piaclátogatóknak

A város ajándékával, a piac logójával díszített vászontáskával lepte
meg szeptember 22-én a piacon Verseghi-Nagy Miklós a bevásárlókat.
A kedves gesztus a környezettudatos szemléletre hívta fel a ﬁgyelmet,
hiszen jövőre a környezetromboló, eldobható nejlonzacskók ideje lejár,
törvényerejű rendelet tiltja majd a használatukat. A piacra járó szentendreiek már tudják ezt, kosárral, ökotáskával indulnak szerdánként
és szombatonként bevásárolni, s most már a piac vidám vászontáskájával is.
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közmeghallgatások
MEGHÍVó

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. október 15-én (hétfőn) 15.00
órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATáST
tart.

A közmeghallgatás helye: városháza
(Városház tér 3.) Kistárgyaló terme

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt
tisztelettel vár Szentendre Város Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános testületi ülés keretében
lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz
kérdést feltenni, javaslattal élni.

Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
VANyáK GáBoR FERENC
ELNÖK

MEGHÍVó

Összeomlott a szentendrei
HÉv-végállomáson
az új jegyvásárlási rendszer
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Hármas egyeztetést kezdeményezett verseghi-Nagy Miklós polgármester a Máv-HÉv zrt., a Bkk zrt.
és az önkormányzat között annak
érdekében, hogy megnyugtató
megoldást találjanak a HÉv-vel
közlekedők számára a biztonságos
menetjegyvásárlásra.

A MáV-HéV Zrt. 2018. szeptember 1jei hatállyal új szabályozást léptetett
érvénybe: a HéV-vonalakon ettől az
időponttól csak előre megváltott
jegyekkel lehet utazni (kivéve azokon
az állomásokon történő felszállásnál, ahol nincs lehetőség jegyváltásra).
Az októberig tartó türelmi időben bebizonyosodott, hogy a szentendrei
állomáson rendelkezésre álló két
automata nem elegendő az utasigények kiszolgálására, ami miatt
számos panasz érkezett az önkormányzathoz. Az utasok kérését tolmácsolva Verseghi-Nagy Miklós
polgármester levelében arra kérte a
szolgáltatókat, hogy vagy telepítsenek több automatát Szentendrén,
vagy állítsák vissza a vonaton történő jegyvásárlás lehetőségét, illetve
lehessen online, applikációval is
jegyet venni, vagy előre váltott jegyet
a vonaton érvényesíteni. A polgármester kérte, hogy amíg a jegyvásárlás lehetőségét nem szélesítik,
függesszék fel a pótdíjazást a közigazgatási határokon kívül.

Bkk zrt. vezérigazgatója
Budapest

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Szentendre polgármestereként, de ezúttal egy egész
térség képviseletében fordulok Önhöz.

Városunk a H5-ös HéV-vonal végállomása, agglomerációs, egyben turisztikai célpont. A Szentendréről a
fővárosba és környékére munkába és iskolába járókon kívül városunkból indulnak dolgozni és tanulni
a környező településekről Szentendrén át HéV-vel
bejárók is. Pontos számokkal nem tudok szolgálni,
de emberek ezreiről van szó, akiknek napi szinten
okoz problémát, hogy nem lehet már jegyet váltani
a HéV-en, az automatáknál pedig csúcsidőben állnak a sorok. Önkormányzatunkhoz és személyemhez is számos panasz érkezik e miatt. Korábban
jeleztem ezt a MáV-HéV Zrt. vezérigazgatójának is.

Tekintettel arra, hogy a helyzet tömegeket érint, a
megoldás mihamarabbi megtalálása érdekében kezdeményezem egy hármas egyeztetés összehívását
az ügyben a BKK Zrt., a MáV-HéV Zrt. és Szentendre
Város Önkormányzata részvételével.

Jelen levelemet megküldöm a MáV-HéV Zrt.-nek is.

Köszönettel és üdvözlettel:

Szentendre, 2018. október 4.

A Szentendrei Szerb Önkormányzat
Képviselő-testülete
2018. október 17-én (szerdán) 15.00
órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATáST

tart.

A közmeghallgatás helye: Corner Szerb
Étterem (Duna korzó 4.)

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt
tisztelettel vár a Szentendrei Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete. A nyilvános
testületi ülés keretében lehetőség van a jelenlévő képviselőkhöz kérdést feltenni, javaslattal élni.
Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
VUKoVITS KoSZTA
ELNÖK

Csúcsidőben hosszú sorokban állnak az utasok az automaták előtt.

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester

Őszi utcafórumok
2018 | október 8.
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2018-ban áprilistól októberig húsz alkalomból álló konzultációsorozattal folytatódnak az utcafórumok. A 2015-ben elkezdett Párbeszéd Szentendréért sorozat tavaly a Párbeszéd a városrészekért konzultációsorozattal folytatódott. Célja, hogy a város vezetői feltérképezzék a városrészek sajátos igényeit annak érdekében, hogy a lehetséges fejlesztésekből a területenként legfontosabbnak tartott beruházások valósuljanak
meg.

Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

PárBeszÉd a városrÉszekÉrT
konzultációsorozat következő eseményeire:

• október 8. hétfő 17:00:
• október 10. szerda 17:00:
• október 15. hétfő 17:00:

Pismány – Barackos út, alsó buszforduló
Petyina-Tyúkosdűlő környéke – Barackvirág utca - felső Bérc
utca kereszteződése
Északi-Belváros, Pismány-csúcs és a Pap-sziget környéke –
Czóbel park

Szarvashegyi utcafórum

Szeptember 24-én Szarvashegyen, a kisforrás utcánál folytatódott az
utcafórumok sorozata verseghi-Nagy Miklós polgármester, Solymosi
Heléna kommunikációs vezető és Nagy Attila kabinetvezető részvételével.

A körzetben a legnagyobb problémát a rossz minőségű utak jelentik: a
legtöbb panasz a Kaptató utca állapota miatt hangzott el. A lakók szerint a meredek utca karbantartása felesleges pénzkiadás. Panaszolták,
hogy esőzéskor a kőtörmeléket beviszi a víz a kertekbe, ilyenkor talicskaszám hordják ki.
Felhívták a ﬁgyelmet, hogy a skanzeni buszmegálló nagyon rossz helyen, közvetlenül a kanyar után van, így nagy a balesetveszély, amikor
a gyalogosok átmennek az úton. Jelezték, hogy a Sztaravodai út mentén, a Tegez utcától kifelé szükség lenne kerékpárútra, mert sokan közlekednek biciklivel, de ez jelenleg nem biztonságos.
A válaszban elhangzott, hogy az útépítések pályázati pénzből és önkormányzati forrásból történnek, minden évben van előrelépés, de sok a
rossz minőségű út, és az útépítés is egyre drágább, viszont ha a lakók
az 1+1 pályázatban csináltatják meg, akkor nagyon gyorsan elkészülhet.
A Skanzen tervezi a gyalogosok közlekedésének biztonságosabbá tételét, illetve az önkormányzati beruházásban és pályázati támogatásból épülő, a HéV-állomástól induló bicikliút harmadik ütemében a
tervek szerint Izbégről vezetne az út a Skanzenhez, így a balesetveszélyes Sztaravodai úti szakaszt ki lehet majd kerülni.

Boldogtanyai utcafórum

A Boldogtanyán szeptember 26-án tartott utcafórumon a lakók hozzászólásából egyértelműen kiderült, hogy az útépítés és az út szélesítése
az egész hegyen kulcskérdés, mivel a meredek, kanyargós utakon
nehéz a közlekedés, különösen a téli időszakban. Kérték szalagkorlát
kihelyezését két helyen is, illetve a sebességkorlátozás megoldását.
Szóba került még az illegális szemétlerakás, illetve a hétvégi, zajjal járó
munkavégzés korlátozásának a lehetősége is.
Az üdülőterületeken folyamatosan nő a lakosság száma, mivel a belváros megtelt, ezért kérték, hogy kapjon nagyobb ﬁgyelmet az itteni lakosság. Nagy segítség lenne számukra például, ha lakóövezetté
nyilvánítanák a területet, mert most nem jogosultak az állami támogatásokra.
A kisgyermekes anyukák a Duna korzót megnyitását kérték a reggeli
órákban, mert most a belvárosig tartó 4 km-es utat 40 perc alatt tudják
megtenni. Ezzel tehermentesítenék a 11-es utat, és a korzóról gyalogosan is elérhetőek az iskolák.
A polgármester szerint városunkban nagyon sok utat kellene építeni,
ezt az 1+ 1 pályázattal lehet gyorsítani. Kérte, hogy az illegális szemétlerakást jelentsék be az ügyfélszolgálaton a pontos helyszín megadásával. A korzóval kapcsolatban elmondta, hogy tervezik az átépítését,
és autómentes övezetet szeretnének, de megvizsgálják a kérdést.
Hozzátette, hogy a Helyi építész Szabályzat írja elő az átminősítéshez
szükséges feltételeket, amelyek elég szigorúak, egyelőre nincs rá reális
esély. Pintér ádám, a körzet képviselője elmondta, hogy döntés született arról, hogy a teljes hegyvidéki terület 30-as zóna legyen, s már elkezdték a táblák kihelyezését is.
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tisztelgés az aradi vértanúk előtt
2018 | október 8.
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Az Aradi vértanúk emléknapja alkalmából rendeztek városi ünnepséget és koszorúzást 2018. október 5-én, a kálvária dombi emlékműnél.
- a FIDESZ Magyar Polgári Párt nevében: Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, a FIDESZ Szentendre elnöke és Fülöp András;
- a KDNP szentendrei szervezete nevében: Kun Csaba elnök;
- a Szentendrei FIDELITAS nevében: Balla Kamilla elnök és Haidekker
Tamás;
- Szentendre Barátai Egyesület nevében: Móricz János;
- Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete nevében: Trombitásné Dévai éva és Csigéné Várnay Judit;
- a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub nevében: Horváth Jenőné elnök és
Esküdt Lajos;
- Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti Társaság nevében. Boda
Anikó elnök és Stefanek János;
- a Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző Egyesület nevében Kun Csaba,
a helyi szervezet elnöke és Szádeczki Ferenc;
- a Városi óvodák nevében: Hajnal Szilvia intézményvezető és Hodoli
Tünde intézményvezető-helyettes;
- a szentendrei állami fenntartású iskolák nevében: dr. Bilonka Judit,
a Barcsay Jenő általános Iskola intézményvezetője, Tenkesné Halász
Enikő, a Templomdombi általános Iskola intézményvezetője, Kónya
Noémi, a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium intézményvezető
helyettese és Molnárné Reskovits Zsuzsanna, a II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője;
- a Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája részéről: énekes Rita igazgató és Lukácsné Németh
Klára igazgatóhelyettes.
A Református Gimnázium képviseletében Földi János igazgató és
Kuzma Márta igazgatóhelyettes vezetésével a diákok mécseseket
gyújtottak az emlékműnél.

Fotók: Paraszkay György

Az ünnepségen az aradi tizenhármak előtt – Lázár Vilmos ezredes főtiszt, Gróf Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg
Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knezich Károly, Nagysándor József,
Gróf Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Gróf
Vécsey Károly tábornokok – és a 14. vértanú, gróf Batthyány Lajos, az
első független felelős magyar kormány miniszterelnöke előtt tisztelegtek néma főhajtással az egybegyűltek.
Ünnepi köszöntőt mondott Petricskó Zoltán, Szentendre alpolgármestere: „A vértanúink abban a nyugodt tudatban haltak meg, hogy eljön
majd a szabadság napja, és felvirágzik a nemzet. Hőseink hite erős volt,
hittek az igazukban, hittek a szabadságban és hittek a jövő generációiban, azaz hittek bennünk. Nem csak emlékeznünk kell rájuk, hanem
úgy élnünk, hogy ezt a hitet megszolgáljuk! Lelkünkben újra
hazaﬁas tűznek kell égnie, hogy átadhassuk unokáinknak és dédunokáinknak az aradiak örökségét, legyenek büszkék magyarságukra és szabadságukra.”
Az ünnepségen beszédet mondott Baranyai Dániel, az Altiszti Akadémia másodéves honvéd altisztjelöltje, közreműködött az MHAA zenekara, Pál Péter és Kecskés Robin, valamint a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola népi ének tanszakának növendékei – Pál Bence, Paládi Attila, Hajtmanszki Barnabás, Nagy Kincső, Félegyházi Boglár, Félegyházi
Borbála, Rósa Júlia, Sárközi Johanna, Sándor Réka, Buzás Dorina,
Brickwood Kiara és Baranyi Lili.
A megemlékezés zárásaként a megjelent vendégek a kegyelet virágait
helyezték el az emlékműnél:
- Szentendre Város Önkormányzata nevében: Petricskó Zoltán alpolgármester és dr. Gerendás Gábor jegyző;
- az MHAA nevében – Bozó Tibor dandártábornok, parancsnok és Baranyai Dániel altisztjelölt;
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Idén, a lengyel függetlenség 100. évfordulójára népes szentendrei delegáció – többek
között verseghi-Nagy Miklós polgármester,
Blanckenstein György plébános, valamint a
Szent András általános Iskola képviselete –
látogatott a lengyelországi orawkába 2018.
szeptember 2-4 között.

orawka a régi magyar-lengyel határon fekvő
csodaszép település a Kis-lengyelországi Vajdaságban. A Fekete-árva völgyében fekvő,
900 lakosú falu egyik különlegessége középkori fatemploma, melyet az UNESCo felvett
a világörökség listájára. A Keresztelő Szent
Jánosnak szentelt római katolikus templomot
1651-ben építették, ez a környék legértékesebb fatemploma. Falfestményei 1711-ből
valók. érdekesség, hogy magyar szentek,
köztük valamennyi árpád-házi szentünk képmása szerepel a templom freskóin. Erről egy
szentendrei forgatócsoport Magyar Szentek
Lengyelföldön címmel dokumentumﬁlmet is
készített.

A falu nevét a 20. század elején Kisárvára
magyarosították, 1920-ban került Lengyelországhoz. A trianoni békeszerződésig árva
vármegye Trsztenai járásához tartozott.
2013 óta szoros együttműködés van orawka
és Szentendre között, elsősorban egyházi,
másrészt oktatási vonalon. érdekes párhuzam
a két település között, hogy Szentendre első
templomát is Keresztelő Szent Jánosnak
szentelték. A várdombon álló mai plébániatemplom helyén a 13. században épült fatemplom állt, és eredetileg Szent Andrásnak
szentelték, így egyben városunk névadója is.
orawka falucska iskolájának választott patrónusa, Jan Szczechowicz az orawkai templom
első plébánosa volt. Az ünnepi alkalom az ő
tiszteletére is szerveződött, s az eseményt
megtisztelte jelenlétével Antoni Karlak, Jabłonka polgármestere, Józef Kwaśnica, orawka
polgármestere, illetve Maria Fifańska, a helyi
iskola igazgatója. Az események sorában az
iskola vadonatúj, szabadtéri sportpályáját is
felavatták a meghívott vendégek.

A templomban az ünnepélyes szentmisét
Stanisław Dziwisz katolikus püspök koncelebrálta Blanckenstein György szentendrei plébános részvételével. Stanisław Dziwisz 2005-től
2016-ig krakkói érsek, 2006-tól bíboros,
korábban hosszú ideig II. János Pál pápa személyi titkára volt.
Az ünnepi beszédekben többen kiemelték a
két nemzet közös értékeit, európai szintű
felelősségét és feladatát, melyek mentén a
lengyel-magyar barátság ma reneszánszát éli.
Az eseménysor után nem hivatalos programként Jan Gusniak önkéntes tűzoltóparancsnok, képviselő offroad-kaland keretében
mutatta meg a környező erdőket, hegyeket a
szentendrei delegációnak. A résztvevők minden szentendreinek ajánlják az orawkai kiruccanást, hiszen hétvégi programként kiváló
alkalom a barátság ápolására, és nem utolsósorban a pompás gombákkal, áfonyával telt
erdők, a szép táj, a kedvező árak, valamint a
kezdőknek ideális sípálya miatt egyaránt
remek úti cél lehet.
SZ. N.

Szentendrei kopjafa Madarasi-Hargitán
Stefanek János szentendrei faszobrász és felesége, Judit már nyolc
éve járják hazánk – és történelmi hazánk – szép tájait az unokákkal,
mert fontosnak tartják, hogy a felnövő utódaik megismerjék a magyar
hont. Legutóbb Székelyföldön jártak, és – hogy emlékezetessé tegyék
útjukat – felállítottak egy kopjafát.

„A kopjafát itthon faragtam meg, és Sipos Attila, a vejem készítette
hozzá a befogadó fém szerkezetet, hogy le tudjuk verni a köves talajba.
Madarasi-Hargita Székelyföld legmagasabb pontja, a terület mára zarándokhellyé vált. A kb. 80 cm magas kopjafára rávéstem Szentendre
nevét, és nemzeti színű szalagot kötöttünk rá” – mondja Stefanek
János. „Bízom benne, hogy ezek után az unokáim többször elmennek
oda, egyrészt, hogy megnézzék, mit művelt a nagypapa, másrészt hogy
folytassák a családi hagyományt: ﬁam is hagyományőrző, és családunk
büszke a magyarságára. Nemrégiben örömmel hallottam egy szentendrei ismerősünktől, hogy ott járt, megtalálta a kopjafát és kötött rá
egy szalagot.”

A „bakakonzi”-tól a Pro Urbe-díjig
2018 | október 8.
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A Magyar Honvédség Altiszti Akadémiája helyőrségi zenekara idén augusztus 20-án, államalapító Szent István király és az Új kenyér ünnepén
Pro Urbe emlékérmet kapott. A zenekar vezetőjével, rixer krisztián őrnaggyal beszélgettünk.
csak 26 fős, de pillanatokon belül föl tudnám
tölteni 35-40 fősre. Magasan kvaliﬁkált jelentkező lenne rá bőven.

• Mi az akadálya a bővítésnek?
Szabályozott a létszám, 26 fős állománya van
a vidéki zenekaroknak. Ezen belül a zenekarvezető persze „garázdálkodhat”, azaz válogathat a szakmailag kiváló zenészek között. 26
fővel a világot nem lehet megváltani, ha klaszszikus értelemben vett koncert fúvós zenére
gondolok, ahol legalább 50 ember kell. Ezért
kicsit elmentünk a könnyedebb, big band
felé…

Rixer Krisztián a szeptember 22-én megrendezett
Őrzők Napján

• Hogyan, mikor kerültél közel a zenéhez, a
katonasághoz?
Nagyon korán közel kerültem a zenéhez. édesapám is katona és zenész volt, harsonán játszott. Bátyám és én ugyanazt a szakközépiskolát végeztük el annak idején, a Néphadsereg
Zeneművészeti Szakközépiskoláját, azaz a „bakakonzi”-t, ahogy hívtuk. Az iskola után mindenkinek, aki sikerrel elvégezte tanulmányait, a
Magyar Honvédség felajánlott egy beosztást
valamelyik helyőrségi zenekarnál. Ezt vagy
elfogadta, vagy nem, és akkor továbblépett civil
pálya felé. én e kettőt kereszteztem, mert beadtam a jelentkezésemet a Zeneművészeti
Főiskolára, fel is vettek, így párhuzamosan
végeztem a főiskolát, miközben a Központi
Zenekarnál ütősként tevékenykedtem.

• Mennyi ideig játszottál ott, mikor kerültél
Szentendrére?
Ez tíz évig tartott. 2005-ben megalakult Szentendrén a katonazenekar, aminek előzménye,
hogy Kalocsán megszűnt a helyőrségi zenekar, átköltöztek Tapolcára, de rövid időn belül
bezárt a tapolcai kiképzőbázis, és ez települt
át Szentendrére. Azóta nem kiképzőbázisként,
hanem Altiszti Akadémiaként funkcionál az
intézmény. Legutóbb a II. világháború környékén volt helyőrségi zenekar a városban, utána
következett egy hosszú szünet, azután 2005.
november 1-jén megalakult a helyi katonazenekar, ahová 2006 áprilisában kerültem át,
mint karmester-helyettes. Akkoriban Dalmadi
Zoltán őrnagy vezette a zenekart, egészen
2010 végéig, amikor jól megérdemelt szolgálati nyugdíjba vonult. Azóta vezetem én a helyőrségi zenekart Szentendrén.
• Hány fős ez a zenekar? Nehéz vagy könnyű
zenészeket csábítani ide?
érdekes ez a kérdés, mert a zenekar jelenleg

• …amivel maximálisan meghódítottátok a
közönséget a térzenéken, ahol hallhatunk
ﬁlmzenétől a swingen át az indulóig sokféle
muzsikát. Az elhangzó zenéket mi alapján
válogatjátok?
Megpróbáljuk a műsorpolitikánkat olyan
irányba terelni, ami az utca emberét megfogja. Itt nem a szakmának játszunk, így szeretünk népszerű örökzöldeket választani.

• katonazenészként egyébként nem nehezebb egy alaki gyakorlattal egybekötve, akár
esőben-hóban játszani?
Nyilván sokkal bonyolultabb, mint egy fűtött
koncertteremben. Nekünk kotta nélkül kell játszani, ﬁgyelve, hányadik ütemben fordulunk
jobbra vagy balra. Ha csak a legutóbbi, katonazenekari fesztiválunkból indulok ki: a szentendrei macskakő külön nehezített pálya,
tudnak huncut dolgok születni. Ettől szép ez
a szakma.
• Mennyit kell gyakorolni, hogy ilyen proﬁ
szinten zenéljetek?
Naponta próbálunk két és fél, három órát.
Mint ahogy a sportoló hétköznaponként edz,
és készül a következő versenyre, nekünk az a
munkánk, hogy gyakoroljunk, és készüljünk a
következő fellépésre.

• Úgy tudom, lakóhelyeden, dunabogdányban
is élénk a zenei élet.
Nagyon szerencsés vagyok, mert az egész
baráti társaságom, és azok az emberek, akik
között felnőttem, mind-mind valamilyen hangszeren játszanak. A szabadidőnket úgy töltöttük el együtt, hogy ezt kamatoztattuk is, mert
megtanultunk mindannyian egy, esetenként
több hangszeren is játszani. Nagyon jó társaság kovácsolódott össze, a barátságok a mai
napig tartanak, és több zenekari formációban
részt veszünk Dunabogdányban. A település
sváb zenekarát és a Dunabogdányi Koncertzenekart vezetem, amellett, hogy a helyi és a
pilisvörösvári zeneiskolában tanítok.
• Hány hangszeren játszol?
Ütőhangszereken – de az több száz hangszer!
Persze nem degradálom a többi hangszert, de
az ütősök közé rengeteg ritmus- és dallamhangszer, üstdobok, cinek elég széles palettája tartozik, aminek a megszólaltatásával
vannak kisebb-nagyobb problémák, hogy az

ember arra a szintre eljusson, hogy tényleg
koncertképes legyen.

• Azt is hallottam, nemcsak dobolsz, vezényelsz, de énekelsz is.
Amikor a helyőrségi zenekarral elmentünk a
könnyedebb műfajok irányába, nem az volt az
elsődleges cél, hogy kifejezetten ﬁlmzenéket
játsszunk, hanem a harmincas, negyvenes
évek amerikai zenéit a swing korszaktól a zeneirodalomban megtalálható népszerű dallamokig. Frank Sinatrától Michael Bublén
keresztül a napjainkban futó slágerekig sok
dalt írtunk és írunk át a zenekarra. Itt nemcsak
instrumentális darabok vannak, hanem vokális művek, ezeket több-kevesebb sikerrel –
és ha nem női előadót kell megszemélyesíteni
–, általában én szoktam énekelni.

• van-e olyan álmod a zenében, amit eddig
nem valósítottál meg?
Nagyon jól érzem magam a bőrömben. Nekünk, zenészeknek eleve egy álom az életünk,
mert azzal foglalkozunk, amit szeretünk. Bízunk benne, hogy nem lesz haderő-átalakítás,
és még hosszú-hosszú éveken keresztül működhet itt, Szentendre helyőrségen belül a katonazenekar. Nagyon jó a kapcsolat a város és
a honvédség között, ennek tanúbizonysága,
hogy kéthetente, márciustól október végéig
kint vagyunk a Fő téren a térzenékkel. Rendszeresen részt veszünk a városi ünnepségeken, rendezvényeken, s nem csak itt, hanem
Pest megye több településén. A fővárosba is
hívnak bennünket rendszeresen és Visegráddal is nagyon jó a kapcsolatunk.

• Még magadról, a családról árulj el valamit.
Nős vagyok, két gyönyörű kislányom van, egy
egyéves és egy két és féléves. Négy éve vagyok házas. Nem kapkodtam el a dolgot, mert
negyvenkét éves vagyok, de így alakult – hála
Istennek! Minden kerek, teljes nőuralom van
otthon… még! De ki tudja, mit hoz a jövő, nem
zárkózunk el semmitől!
SZ. N.

Isten éltesse kati nénit!
VÁROS
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Örökbefogadó Nap
az árvácskával

Az állatok Világnapja alkalmából Örökbefogadó Napot rendezett a
Szentendrei árvácska állatvédő Egyesület a Kacsakőnél 2018. szeptember 30-án. állatvédelmi kvíz, gyerekeknek-felnőtteknek arcfestés
az EszterFest-tel és keverék kutyák szépségversenye is szerepelt a
programok között.
Ha örökbe fogadna vagy segítene az árva kutyákon, macskákon, itt
tájékozódhat: www.arvacska.hu

A 90 éves Horváth Györgyné Kati nénit köszöntötte otthonában
Petricskó Zoltán alpolgármester.
Kati néni családja gondozásában otthon él a Szélkerék utcában, Szent
endrén. A család mindig is őstermelő volt, kemény, becsületes munkával gyümölcstermesztéssel foglalkoznak. Az idős hölgyet fogadott
leánya, Horváth Tímea ápolja nagy szeretettel és odaadással.
Isten éltesse Kati nénit!

egy klub megújulása

Áprilisban konkretizálódott a régóta tervezett Püspökmajor-lakótelepi Klubkönyvtár
teljes felújítása.
Örömmel, de kissé szorongva tekintettünk a
helyzet elé. Úgy értesültünk, hogy augusztusban veszi kezdetét a munka, az átadás
időpontját nem is sejtettük, csak reménykedtünk... A felújítás kezdete korábbra tevődött, júliusra, ezután pedig gördülékenyen,
átgondoltan folytak a munkálatok.
Werner Ákos könyvtárigazgató minden tárgyi feltételt előre biztosított, Pusztai Gábor,
a VSZ NZRt. építési vezetője folyamatosan
szervezte a munkálatokat. Minden nap látványosan haladtak, mi pedig követhettük
szép sorjában a munkafázisokat.
Fontos, hogy a pozitív változásokat észrevegyük, kiemeljük, ne tekintsünk rá természetesként. Úgy gondolom, sokkal hatékonyabb, ha értékeljük a jó dolgokat, mert
ez ad lendületet a továbbiakban.
Köszönjük Werner Ákosnak, Pusztai Gábornak, és az itt dolgozó szakembereknek,
hogy gyors munkájukkal széppé varázsolták
a könyvtár klubhelyiségét.
PüSPÖKMAjoR LAKoSAi
éS BoGoLy ZSuZSANNA

Fotók: Széles Nóra
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A hónap műtárgya Balogh László festményével
2018 | október 8.
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Az ünnepélyes megnyitót 2018. szeptember 26-án rendezték a Városházán. Az új képzőművészeti sorozatot Gyürk Dorottya alpolgármester
nyitotta meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a bemutatott
művek alkalmat adnak arra, hogy a látogatók közelebb kerüljenek az
eleven szentendrei kortárs képzőművészet karakterisztikájához. A művészt Muladi Brigitta művészettörténész méltatta, aki a havi rendszerességgel kiállított műalkotásokat kiválasztja, s melyekhez rövid
műelemzést is társít. A kiállításokhoz készült kis katalógusban és a
Szentendre és Vidéke újság hasábjain a sorozat műelemzései rendszeresen megjelennek. (Lásd, legutóbbi lapszámunk.)
Balogh László festménye megtekinthető a Városháza (Városház tér 3.)
előterében 2018. november 1-ig.

21 gramm

Fotó: Paraszkay György

Balogh László Munkácsy-díjas festőművész formabontás II. című
alkotásával nyílt meg a városháza előterében A hónap műtárgya sorozat. A kiállított mű címével összhangban az új sorozat is formabontó: havonta egy kiállított mű mutatja be a szentendrei kortárs
képzőművészetet. Az új kezdeményezés Gyürk dorottya kulturális
alpolgármester ötlete alapján indult el, célja, közelebb hozni Szentendre művészeit a közönséghez, bemutatni a város képzőművészeti
rétegeit.

ezzel a talányos címmel nyílik október 14-én rényi katalin kiállítása
MűvészetMalomban.

„A Rényi Katalin által létrehozott művészet ihletettsége ebből az alázatos belátásból ered – és kivétel nélkül mindig a szakralitáshoz viszi
a látogatót. A lélekhez, amely a hiú emberi világban talán csak 21
gramm, sokan mégis nehezen viselik a súlyát” – írja róla Gulyás Gábor.
Az ismert graﬁkus és festőművész az Iparművészeti Főiskolán (ma
MoME) graﬁka szakon diplomázott, azonban kiállításokról ismert
művei a festészet körébe tartoznak. Pályája 1979-ben összefonódik a
Szentendrei Művészteleppel, ahol a graﬁkai műhelynek, és 1987-től
már a festők csoportjának is tagja. Festményeit, amelyeket jelhagyásnak szán a 20. századról, drámai képi világ jellemzi.
Műveit többek között a Budapest Galériában, a Vigadóban, az olof
Palme Házban, a Körmendi Galériában állították ki. Verseskötetét és
festményeit a Petőﬁ Irodalmi Múzeum mutatta be a közelmúltban.
A tárlat 2018. október 14. és 2019. február 17. között látogatható.

Lírai én a tárgyi és szellemi világban

füst Milán költői nyelvének szemiotikai, szövegtani és stilisztikai háttere – Magyar Szemiotikai társaság, Budapest, 2018.
Lapunk olvasói bő másfél évtizede olvashatják Büky László nyelvészeti
írásait. Tudományos munkásságát nyilván kevesebben ismerik, hiszen
szövegnyelvészeti és stilisztikai tárgyú könyvei részben alapkutatásnak számítanak Füst Milán, Karinthy Frigyes és Weöres Sándor költői
nyelvéről. Az ilyen jellegű munkák főleg a megfelelő
szakmai körök érdeklődésére számíthatnak, így a
felsőoktatás minden szintjén használható jelentéstani, stilisztikai, szövegtani, kommunikációelméleti
és irodalomtudományi tanulmányok kiegészítésére
és elmélyítésére; és mindemellett a szélesebb
olvasóközönség érdeklődésére is számíthatnak.
A városunkban élő, a szegedi egyetemen dolgozó
tudós mostani könyve a Nyugat folyóirat első nemzedékéből is kiemelkedő költő, Füst Milán stílusával
foglalkozik. Tizenkét tanulmánya kisebb részben
folytatja a korábbi módszerű kutatást, nagyobb részben azonban eltér azoktól. Az eltérés két vonatkozásban mutatkozik meg.
A stílus számos jelensége közül a szerző a metaforák szerepét most is kiemelten kezeli, nem feledve,
hogy ez a szerep és hatás mindig a szöveg egészé-

ben érvényesül. Ugyanakkor a költő teljes oeuvre-t, a költő összes versét mint szöveghalmazt tekintve írja le a jelenségeket. A másik, a tanulmányokban érvényesülő vonás a tematikus jelleg. Öt fejezetbe
sorolva olvasható a lírai személyiség kilétére, testi-lelki valójára, térben
és időben való ﬁktív, elképzelt létére, a társadalommal
való kapcsolataira vonatkozó elemzések. Az irodalomtudományi, -történeti hagyomány például azt állítja, hogy Füst Milán az öregséget tartja az élet
legfontosabb, legkívánatosabb állapotának, az öreg,
a ﬁatal és más, az életkorra vonatkozó szavak használatából éppen az együtt-előfordulások mutatják
ennek ellenkezőjét. Más esetekben – a halál, az utazás, az étel- és italnevek, az ünnep fogalma kapcsán
– ugyancsak egyéni jelleg mutatkozik meg a költő lírájában. Ezeket némelykor természettudományi, matematikai statisztikai és kultúrhistóriai, nyelvtörténeti
kitekintésekkel hozza párhuzamba vagy igazolja a
szerző.
A kutatásmódszertani újdonságokat tartalmazó kötet
megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
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PáLyázAtI feLHÍváS A 2018. ÉvI
BArCSAy-dÍJrA

Az évente odaítélt díjat 1989-ben, a Mester elhunyta után egy évvel
Barcsay Erzsébet, Barcsay Jenő festőművész testvére alapította
meg közérdekű közhasznú felajánlásával. 2006-ban a Barcsay-jogutód Kónya házaspár létrehozta a Barcsay Jenő Képzőművészeti
Alapítványt, mely a Magyar Képzőművészeti Egyetem által a művészeti anatómia tantárgyban kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatóknak adható Barcsay-jutalom mellett – immár attól teljesen
függetlenül – minden évben BARCSAy-DÍJAT adományoz pályakezdő ﬁatal művészeknek, akik olyan kvalitásos alkotásokat hoznak
létre, melyek méltó módon idézik és őrzik Barcsay Jenő szellemiségét, alkotói következetességét és a művészet iránt érzett alázatát.
A pályázaton részt vehetnek – határoktól függetlenül – mindazok a
Kárpát-medencében, vagy a világ bármely táján élő, magyar ajkú,
felsőfokú tanulmányaikat már befejezett pályakezdő festőművészek, akik 2018. december 31-ig még nem töltik be 35. életévüket.
A Barcsay-díjjal oklevél, Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész
plakettje és pénzjutalom jár. A díjátadással egy időben nyitjuk meg
a kitüntetett művész(ek) kamarakiállítását, amely 2019. év elején
közös kiállítás lesz az elmúlt év díjazottjaival.

Az átadó ünnepséget várhatóan 2019. január 14-én, a Mester születésnapján, illetve az ehhez közelálló napok valamelyikén a Magyar
Alkotóművészeti Nonproﬁt Kft. Galériájában – MANK Galéria
(Szentendre, Bogdányi utca 51.) – tartjuk meg, ahol egyben a kiállítást is megnyitjuk.
A pályázat személyes leadásának, vagy postára adásának határideje: 2018. október 31.
Az ezt követően személyesen behozott vagy a későbbi postai bélyegzővel érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázni a művész által összeállított (összekapcsolt) portfólióval
lehet.
A portfóliónak tartalmaznia kell
• a pályázó rövid szakmai életrajzát;
• a pályázó elérhetőségeit (lakóhely, telefonszám, e-mail cím, postacím);
• a portfólióban katalógust, ennek hiányában minimum 10, maximum 15 db jó minőségű színes fotót kérünk a művész által legjobbnak ítélt alkotásairól, feltüntetve a mű címét, méreteit, technikáját
és a készítés évét. (Nyomatékosan kérjük, hogy a művekről készült
fotókat áttekinthető rendszerben, összekapcsolva-összefogva küldjék el. Borítékba, mappába rakott, nem rögzített fotókért/szövegekért felelősséget nem tudunk vállalni!)
CD vagy DVD lemezre rögzített anyagot idő hiányában nincs módunk kiértékelni
• a portfóliókat csak abban az esetben tudjuk postán visszaküldeni,
ha – az anyag súlyát is ﬁgyelembe vevő – megfelelő névértékű magyar bélyeggel és pontos címmel ellátott borítékot is mellékelnek
az anyaghoz. A válaszboríték nélküli dokumentációkat helyhiány
miatt maximum hat hónapig tároljuk, ezt követően megsemmisítjük.
A Barcsay Alapítvány megújult kuratóriuma várhatóan november 10.
és 25. között hozza meg a döntést, ezután a beküldött portfóliókat
az Alapítvány székhelyén vehetik át, előre egyeztetett időpontban.
A pályázat eredményét 2018. november 30-tól a MAoE
(http://www.alkotok.hu/) és a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
Nonproﬁt Kft. honlapján tesszük közzé, valamint a díjazottakat személyesen is értesítjük.
A pályázatra jelentkezők az alábbi címre nyújthatják be/postázhatják pályázatukat, a portfóliót:
Magyar Alkotóművészek országos Egyesülete
1055 Budapest, Falk Miksa utca 30. fsz. 2.
Tel: 1-311-2479, Fax: 1-331-9304.
E-mail: titkarsag.maoe@alkotok.hu
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feLHÍváS
SzeNteNdre vároS MeCÉNáSA dÍJ
JAvASLAttÉteLÉre

Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Kitüntető Díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló
10/2008. (II. 20.) Önk. sz. rendeletével a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy
huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.
A rendelet szerint SZENTENDRE
VáRoS MECéNáSA DÍJ adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, csoportoknak, akik
anyagi hozzájárulással kiemelkedő
módon támogatják Szentendre Város
jó hírnevének öregbítését, értékeinek
növelését, megőrzését.

Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitüntetést a polgármester az újévi Koncert keretében adja át.

Szentendre Város Mecénása Díj jutalmazottja a Szentendre Vujicsics
téri „Agnus Dei” közszobor kicsinyített mása (kisplasztika) díjban és
oklevélben részesül.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző;
b) a képviselők, a bizottsági tagok;
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egyesületek, intézmények;
d) legalább 10, állandó szentendrei lakóhellyel rendelkező lakos.
A rendelet értelmében évente 1 Szentendre Város Mecénása Díj adományozható.
A javaslatok beérkezési határideje: 2018. október 31.
A javaslat beadásának helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a
honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése
után e-mailben szkennelve, aláírással ellátva is meg lehet küldeni a
fent megadott határidőre a jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.
Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy csak a határidőre beérkezett, méltatással
és aláírással ellátott javaslatokat áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítás kérhető a Hivatal Jegyzői titkárságán a 26/785033-as telefonszámon.

MoSoLy JóGA

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész

KEDD 10:00 és 18:00
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,
Szentendre, Duna-korzó

Rendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,
péntek 17:00 – 19:00

www.jogaszentendre.com

Bejelentkezés:
06-70-677-1178

TARTáS, NyúJTáS, EGéSZSéG,
éLETERő

2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.

Jazz és bor randevúja Szentendrén
Szeptember utolsó hétvégéjén a fő téren és
a belváros sétálóutcáján, a dumtsa Jenő utcában a boré és a jazzé volt a főszerep. Neves
hazai borászatok, szentendrei kötődésű pincészetek várták a bor szerelmeseit.

Az igényes, unikális rendezvény emellett számos kulturális programmal, több színpadon
koncertekkel és a helyi borkultúrát bemutató
tematikus sétákkal nyújtott teljes feltöltődést
vendégei számára. Szentendre a maga kisvárosias, mediterrán jellegét, szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos történelmi hagyományait mutatta meg kiváló zenészek társaságában a Szent Mihály-napi hétvégén.

A Szentendrei Jazz- és Borfesztivál ideje alatt
a helyi éttermek borvacsorákkal, egyedi menüsorokkal kapcsolódtak a programokhoz. A
fesztivál szakmai partnere ebben az évben a
Borjour volt, borkóstolókkal, mesterkurzusokkal, az ország minden borrégiójából érkezett
30 borászat kínálatával várta a fesztiválozókat. Kadarka- és Hárslevelű-párbaj, Magyar
kékszőlők kóstolója, Narancsteszt és A leg-
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jobb magyar házasítások címmel a Borjour
mesterkurzusai a Városháza termeiben kerültek bemutatásra. A „Mondvacsinált utca” a
sörkedvelőkre is gondolt, kézműves sörökkel,
grillkonyhával készültek a háromnapos fesztiválra. édeni ízélmények, borok és csokoládék
különleges párosai várták a látogatókat az
édeni édességek boltjában. A Somlói Borudvarban jóféle borokat lehetett kóstolni, sőt,
borházasságot is köthettek a vendégek egy
pohár tüzes somlóival, a Somlói Borrend képviselőjének áldásával.

A város hagyományaihoz híven a képzőművészet is jelen volt a fesztiválon. A Szentendrei
Lakástárlat Alapítvány Rozé és vörös utcatárlat programján belül az üzletek kirakatában és
házainak ablakaiban kortárs szentendrei képzőművészek alkotásait állította ki, melyeket
egy-egy borász fogadott védnöksége alá.
Bihon Győző és Gulyás Andrea festőművészek
gyönyörű műtermében Harcsa Veronika és
Razvaljajeva Anasztázia adott meghitt koncertet. A Városi vendégházban kalapács alá került az a mű, amely a Szentendre éjjel-Nappal

Nyitva Fesztivál idején a Házak, udvarok, házigazdák programsorozat keretében, a Dorn házaspár udvarában megrendezett „Ihlet est”-en
született. Az árverést Pintyőke Marcell vezette. Verebélyi Diána képzőművész „Engedj
el (Egyszer mindenki felnő)” című képének bevételével a Szentendrei Bölcsőde Egészséges
és Derűs Gyermekekért Alapítványát támogatják. Az est házigazdája Dorn Zoltán volt, aki
Kamocsay Ihlet Cuvée-vel várta vendégeit. Az
esten fellépett Karácsony János – James, az
LGT együttes gitáros-énekes frontembere. A
fantasztikus hangulatú liciten végül 195 ezer
forintért kelt el a festmény.

A történelmi belváros sétálóutcájából kialakított Borkorzó több színpadán, a Kacsakő
Bisztrónál és a Barlangban három napon át
szólt a zene, közel 30 koncertet hallgathatott
meg a közönség. Pezsgett a Fő tér is: a jazz
remekei, többek között a Fourtissimo Jazz orchestra, a Kozma orsi Quartet, a Magyar Rapsody Projekt, Gájer Bálint és a Borbély Mihály
vezette Dunakanyar Jazz Quartet adott fergeteges koncertet a nagyszínpadon.

Fotók: Deim Balázs

2018 | október 8.
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VÁROS

SzoCIáLIS SzAkeMBerek
A kÖzNeveLÉSI INtÉzMÉNyekBeN

Szeptember 24-én tartott tájékoztatót a dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézmény az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységről a P’Art Moziban. 2018. szeptember 1-jétől ugyanis megkezdődött az egész országban annak a rendszernek a kiépítése,
melynek keretében minden ezer óvodás és iskolás gyermekre jut majd
egy fő szociális szakember, aki a gyermekek, családok, pedagógusok
problémáira, nehézségeire tud reagálni a köznevelési intézményekben.
A Szentendrei Járásban a feladatot a Gyermekjóléti Központ óvodai és
iskolai szociális segítői látják majd el. A meghívott résztvevők tájékoztatást kaptak a rendszer kiépítésének terveiről és feladatairól, jelenleg
a tevékenység ismertetése, valamint a köznevelési intézményekben
történő szükségletfelmérés szakasza zajlik. A későbbiekben az óvodák
és iskolák tapasztalataira és igényeire építve közösen alakítható ki a
szakmai munka.
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység széleskörű, a szociális problémáktól az iskolai konﬂiktuson át a prevenciós programokig,
az intézményekben tapasztalt problémákra épülhetnek fel a szolgáltatások egyéni, csoportos és közösségi formában. A munka kiépítéséhez
elengedhetetlen, hogy az oktatási intézmények és a szociális szakemberek együttműködjenek, és egymás tevékenységét kiegészítve hatékony támogatást tudjanak nyújtani a gyermekek érdekében.

Petzeltes diákok Leányfalun
Szenior tanfolyamok, előadások

A vSzC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjaival 2018. szeptember 5-én Móricz zsigmondra emlékeztünk a
Leányfalun eltöltött évek felidézésével.

október közepén indulnak a szenior
tanfolyamok Szentendrén! Még lehet
jelentkezni!

A szeptember végén elindult tornaképzések után október közepén
indulnak városunk 50 év feletti lakói számára a szenior nyelvi és
geopolitikai tanfolyamai az Aranykor Központ szervezésében, a
Szentendrei
Önkormányzat
támogatásával.
A
nyelvi
képzések között többszintű angolt, németet és olaszt is hirdetünk,
10 000 forint/fő áron. Ezért a hallgató 21 tanórát kap.
A hirdetett tanfolyamok teljes listája a korkozpont.szentendre.hu
oldalról érhető el!
Várjuk jelentkezésüket a 06 30 692 4746-os telefonszámon!
Tanulni sohasem késő!!!

A Milton friedman egyetem és a Szentendrei Önkormányzat által
közösen rendezendő Szeniorok Szentendrei Akadémiája elnevezésű INGyeNeS programsorozat xIII. félévének előadásai a városháza dísztermében (városház tér 3.) lesznek.

Az előadásokon nem csak 50+-osok vehetnek részt!
2018. október 10. szerda, 15 óra:
Sulyok Tamás: okostelefonok és tabletek az idősek szolgálatában
2018. október 24. szerda, 15 óra:
Dr. Báthory orsolya: A világ könyvtárai a nyugati civilizáció nagy
korszakaiban
2018. november 7. szerda, 15 óra:
Róma nagy bazilikái, mint vizuális enciklopédiák
2018. november 21. szerda, 15 óra:
Dr. Jászberényi József: A nyugati világ belső ellentmondásai – a
válságparadoxonok
2018. december 12. szerda, 15 óra:
Dr. Jászberényi József: Az európai, keresztény civilizáció alapvető
értékei, jelene és jövője

Halálának évfordulóján tiszteletünk jeléül helyeztük el koszorúnkat az
író szobránál.
2018. szeptember 7-én Gyulai Pál emléktúrán vettünk részt. Az első
állomás a Gyulai-villa volt, ahol nemcsak az író, költő, kritikusra emlékeztünk, hanem a ﬁatalon elhunyt Szendrey Máriára, Szendrey Júlia
húgára és Szendrey Ignácra, az édesapjukra, aki az első „telepesek”
között volt Leányfalun. Szendrey Júlia 150 évvel ezelőtt szeptember
elején hunyt el, imádott húga 152 évvel ezelőtt szeptember közepén
hirtelen távozott szerető családja köréből.
Ez a villa ybl Miklós tervei alapján épült, közel másfél évszázada. Ma
a dédunoka: Szágyi Mariann tartja példamutatóan rendben.
Ezután folytattuk utunkat a Gyulai Pál emlékoszlophoz a hegyoldalba.
Ezen a helyen Szendrey Ignác építtetett egy kilátót, „messzelátót” a vejének, ahova Gyulai Pál naponta felsétált. Ma emlékoszlop áll ezen a
helyen. Az érdeklődők és a diákok körében anekdoták, versek szólaltak
meg, és lágy furulyaszó zárta keretként az emlékezést. Igazán bensőséges, békés, tiszteletteljes megemlékezés szereplői és résztvevői lehettünk.
PáLINé SZAPPANoS ZSUZSANNA
MAGyARTANáR, KULTURáLIS ANTRoPoLóGUS
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PROGRAM

Programok
kIáLLÍtáS

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

Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György u. 1.
október 14. vasárnap 10.00–13.00
A NAGy CSALád –
CSALádI dÉLeLŐtt
Zenés tárlatvezetés és agyagozás
Szabó Enikő énekesnővel és Csillag
Edina múzeumpedagógussal
Belépő: 500 Ft (7 éves korig egy kísérőnek ingyenes)
október 17. szerda 11.00
Szenior Szerda: tárlatvezetés a Kovács
Margit Kerámiamúzeumban

Vajda Múzeum
Hunyadi u. 1.
október 19. péntek 17.00–19.00
vAJdA LAJoS NyoMáBAN
Az FMC páratlan Vajda-gyűjteményéből
30 művet mutatunk meg egy speciális
raktár tárlatvezetésen Szabó Noémi
művészettörténész és Lukács Katalin
restaurátor vezetésével
A program regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu
Belépőjegy: 600 Ft

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

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
október 13. szombat 16.00
21 GrAMM
Rényi Krisztina kiállítása
A vendégeket üdvözli: Gulyás Gábor
múzeumigazgató
Köszöntőt mond: Verseghi-Nagy Miklós
polgármester
A kiállítást megnyitja: Balog Zoltán református lelkész
Közreműködik: Wolf Kati énekesnő
Kurátor: Muladi Brigitta
Szentendrei Képtár
Helytörténeti kiállítóhely
Fő tér 5.
MÚLt A MÉLyBeN
Mozaikok Szentendre történetéből

Városháza előtere
Városház tér 3.
BALoGH LáSzLó: forMABoNtáS II.
A Városháza előterében új képzőművészeti sorozat indult, amelynek keretében havi rendszerességgel egyetlen
műalkotás és a minden hónapban megjelenő rövid műelemzés alkalmat ad
arra, hogy a látogatók közelebb kerüljenek az eleven szentendrei kortárs képzőművészet karakterisztikájához.
Megtekinthető november 1-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APátI ABkArovICS BÉLA feStŐMŰvÉSz eMLÉkkIáLLÍtáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

eLŐAdáS

Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
október 12. péntek 18.00
rováSÍráS MátyáS kIráLy koráBAN
Friedrich Klára íráskutató vetítettképes
előadása
október 19. péntek 18.00
CSeMeGÉk dÉL-AMerIkáBóL
– A JezSUIták
Dr. Kovács Zoltán utazó előadása

SzÍNHáz

HB Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
október 9. kedd 19.00
HUMor SAPIeNS
A humor ajándék az ember számára,
szórakoztat, sokszor feszültségeket old
fel. Forrása legtöbbször a saját hülyeségünk, gyarlóságunk, akár az egyént,
akár az emberiséget nézzük. Kiss ádám
és Benk Dénes új közös estje erre a
gondolatmenetre épül.

koNCert

DMH Barlang
Duna korzó 18.
október 9. kedd 19.30
CIterA JAzzkLUB
Vendég: Busa Pista (Irie Mafﬁa, Zuboly)
október 11. csütörtök 20.00
IrodALMI (k)ŐrJárAt
A BArLANGBAN
Vendég: Erdős Virág
október 12. péntek 20.00
korAI eLeCtrIC AMBIeNt + dJ
rItMo
Csányi Viktor, dobgép
Domokos Tibor, szintetizátor
Kilián Zoltán, basszusgitár
Kovács Andor, gitár
Paizs Miklós, doromb, fuyara, khöömei
ének
október 13. szombat 20.00
GÖrÖG táNCHáz
Közreműködik: Vinilio Greek Band
október 16. kedd 19.30
UNderGroUNd JAzzkLUB
Berta Zalán trió
Cseke Dániel – tenor szaxofon
Berta Zalán – basszusgitár
Baranyi Bence – dob
október 19. péntek 20.00
tereSkovA-koNCert
Belépő 1500 Ft
október 20. szombat 18.00
NÉPzeNeI MŰHeLy tÍMár SárávAL
Belépő 800 Ft
október 26. péntek 20:00
dJ. LoIS Jr. & BALI koNCert
Református Gimnázium kápolnája
áprily tér 5.
október 14. vasárnap 18.00
SzotyorI NAGy GáBor orGoNAMŰvÉSz HANGverSeNye

Művész étterem
Dumtsa u. 7.
tereMkoNCertek
Hétvégi örömzene a Művész étteremben
október 12. péntek, 19.30
rUMBA fUerte-dUó
Feldolgozások és saját szerzemények
a latin zene világából - két gitár és
a ﬂamenco különböző ízei

XXXII. évf. | 19. szám
október 13. szombat, 19.30
vINtAGe voICe dUó
Kedvelt régi és új dalok a pop-rock színtérről
október 19. péntek, 20.00
vINILIo Greek BANd
Görög és délszláv dallamok ének, gitár
előadásban.
október 20. szombat, 19.30
GABrIeL GIer – voJNItS AttILA
dUó
A Mississippi Folk Blues nagyjainak dalait felidéző koncert.
A koncertek ingyenesek!

GyerekProGrAM

DMH Barlang
Duna korzó 18.
október 20. szombat 10.00
BütykÖLde, kÉzMŰveSkedÉS
SzÖLLŐSI kAtIvAL

MozI

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

október 8. hétfő
16.00 CSUKLyáSoK-BLACKKKLANSMAN (135’) (16) -amerikai életrajzi ﬁlm
18.30 BűBáJoSoK (100’) (12) szórakoztató francia vígjáték
20.15 REMéLEM LEGKÖZELEBB SIKERÜL MEGHALNoD (96’) (12) 😊
Schwechtje Mihály ﬁlmje
október 9. kedd
16.00 CSUKLyáSoK-BLACKKKLANSMAN (135’) (16) -amerikai életrajzi ﬁlm
18.30 IZLANDI AMAZoN (101’)(12) LéLEKMoZI SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.15 REMéLEM LEGKÖZELEBB SIKERÜL MEGHALNoD😊 (96’) (12)
Schwechtje Mihály ﬁlmje
október 10. szerda
16.15 BűBáJoSoK (100’) (12) szórakoztató francia vígjáték
MAMMA MIA ! MARATHoN:
18.00 MAMMA MIA! (109’)(12) (2008.)
szinkron
20.00 MAMMA MIA! SoSE HAGyJUK
ABBA (114’)(12) (2018.) szinkron
október 11. csütörtök
16.20 HATáRESET (110’) (16) -svéd ﬁlm
a különleges képességű vámellenőrről…
18.15 A NéMA FoRRADALoM
(111’)(12)-igaz történet egy kelet-német
osztályról…
20.10 CSILLAG SZÜLETIK (135’)(12) f:
Lady Gaga és Bradley Cooper
október 12. péntek
16.30 APRóLáB (96’) (6) - családi animációs ﬁlm, kaland vígjáték
17.30 P’ARTI DALoLó – Lázár Enikővel
18.30 KÖNNyű LECKéK (78’) Zurbó Dorottya ﬁlmje az ÖKoPARTy SoRoAZTBAN közönségtalálkozóval
20.00 CSILLAG SZÜLETIK (135’)(12) f:
Lady Gaga és Bradley Cooper
október 13. szombat
14.10 APRóLáB (96’) (6) - családi animációs ﬁlm, kaland vígjáték
16.00 PELyHES-KALANDRA FEL !
(83’)(6) -premier előtti vetítés
17.30 NAPSZáLLTA (144’) (16) -Nemes
Jeles László ﬁlmje
20.00 CSILLAG SZÜLETIK (135’)(12) f:
Lady Gaga és Bradley Cooper
október 14. vasárnap
13.30 PELyHES-KALANDRA FEL !
(83’)(6) -premier előtti vetítés

EURóPAI ART MoZI NAP
15.00 EGy NAP (99’) (12)
16.45 A BűNÖS (85’)(16) - a ﬁlm után
beszélgetés
18.15 RUBEN BRANDT, A GyűJTő
(96’)(12)
20.00 A SZENT éS A FARKAS (125’)
(12)
október 15. hétfő
15.00 CSUKLyáSoK-BLACKKKLANSMAN (135’) (16) -amerikai életrajzi ﬁlm
17.35 NAPSZáLLTA (144’) (16) Nemes
Jeles László ﬁlmje
20.00 CSILLAG SZÜLETIK (135’)(12) f:
Lady Gaga és Bradley Cooper
október 16. kedd
14.40 CSILLAG SZÜLETIK (135’)(12) f:
Lady Gaga és Bradley Cooper
17.00 KÖNNyű LECKéK (78’) Zurbó Dorottya ﬁlmje
18.30 ESCoBAR (123’) (16) CINEBooK
SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.35 HATáRESET (110’) (16) -svéd ﬁlm
a különleges képességű vámellenőrről…
október 17. szerda
15.30 CSUKLyáSoK-BLACKKKLANSMAN (135’) (16) -amerikai életrajzi ﬁlm
18.00 CSILLAG SZÜLETIK (135’) (12) f:
Lady Gaga és Bradley Cooper
20.20 A NéMA FoRRADALoM
(111’)(12)- igaz történet egy kelet-német
osztályról…
október 18. csütörtök
15.20 PATRICK- EBBEL SZEBB AZ éLET
(94’) (12) -romantikus , kutyás családi
vígjáték
17.20 HATáRESET (110’) (16) -svéd ﬁlm
a különleges képességű vámellenőrről…
19.00 HáRoM óRIáSPLAKáT EBBING
HATáRáBAN (115’)(16) NyISD KI A SZEMED ! SoRoZAT
21.00 BRILIáNS VáLáS (95’) (12) vidám nizzai történet amúgy franciásan
október 19. péntek
15.30 MEZTELEN JULIET (105’)(12) f:
Ethan Hawke, Rose Byrne
17.00 KáDáR.KoM (84’) – Aradi-Beöthy
Péter és Bodnár V.Róbert ﬁlmje
18.30 NyITVA (96’) (16) NagyPál orsi
ﬁlmje – közönségtalálkozóval !
20.00 MEZTELEN JULIET (105’)(12) f:
Ethan Hawke, Rose Byrne
MoZINET FILMNAPoK A P’ART MoZIBAN
október 20. szombat
15.45 TESTRőL éS LéLEKRőL (116’)(16)
Enyedi Ildikó ﬁlmje
17.45 HIDEGHáBoRú (88’)(12) romantikus dráma
19.30 NAPSZáLLTA (144’) (16) -Nemes
Jeles László ﬁlmje
október 21. vasárnap
13.30 APRóLáB (96’) (6) - családi animációs ﬁlm, kaland vígjáték
15.30 A VÖRÖS TEKNőS (80+12’) (6)
oscar- díj (2017)- Legjobb animációs
ﬁlm jelölés
17.15 NAPSZáLLTA (144’) (16) –
Nemes Jeles László ﬁlmje
19.50 MINDENKI TUDJA (132’) (16) f:
Penélope Cruz, Javier Bardem,
október 22. hétfő
14.30 PELyHES-KALANDRA FEL ! (83’)
(6) Pelyhes, a bátor kismadár története
16.15 HIDEGHáBoRú (88’)(12) romantikus dráma
17.50 A SéRTéS (113’) (12) LibanonLegjobb Idegennyelvű oscarra jelölt
ﬁlmje 2018-ban
19.50 MINDENKI TUDJA (132’) (16) f:
Penélope Cruz, Javier Bardem
október 23. kedd
15.00 NAPSZáLLTA (144’) (16) -Nemes
Jeles László ﬁlmje
17.30 SILVIo éS A TÖBBIEK (150’) (12)
Paolo Sorrentino új ﬁlmje
20.05 AZ áTKELéS MADARAI (124’)(
16)-izgalmas gengszterﬁlm és benszülött történet egyszerre
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„Az ember Isten kertjében él”

A fenti idézet köré szerveződik az Ars et vita Alapítvány és a Hamvas
Béla Pest Megyei könyvtár közös rendezvénye november 7-én
és 8-án.

Program

November 7. szerda
10.00–13.00 NeMzetkÖzI koNfereNCIA a Városháza dísztermében
Megnyitó-beszédet mond Verseghi-Nagy Miklós polgármester, előadást tart
dr. Beer Miklós váci püspök, dr. Primoz Repar ﬁlozófus, Johann Göttel igazgató
(Europahaus Burgenland), dr. Thiel Katalin ﬁlozófus
16.00: GyertyAGyÚJtáS Hamvas Béla sírjánál a Sztaravodai úti köztemetőben,
beszédet mond Horváth-Hegyi olivér evangélikus lelkész, közreműködnek
szentendrei középiskolások
17.30: üNNePI MeGeMLÉkezÉS a Városháza dísztermében
Köszöntőt mond Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, fotópályázat eredményhirdetése, dr. Zlinszky János egyetemi docens előadása és ünnepi koncert

November 8. csütörtök
HAMvAS BÉLA: NeM MINd ArANy, AMI rÉz
Vígjáték Hamvas Béla egyetlen színpadra szánt művéből a könyvtár színháztermében

KULTÚRA
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VÁROS

Légy te magad
a változás!
ELőADáSoK A V8-BAN!

Aranyérem 70 felett is!
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A Budapest Nemzetközi Veterán Párbajtőr Bajnokságon a szentendrei
Marczali László aranyérmet nyert a 70+ kategóriában. Gratulálunk a
szép eredményhez!

tégy meg egy lépést, vegyél részt a hamarosan Szentendrén induló, 12 alkalomból álló humánökológia előadás-sorozaton, az
Ökoparty szervezésében.

Ha érdekel Földünk jövője, természeti és társadalmi környezetünk
állapota, és szeretnéd tudni, hogy Te mit tehetsz érte, ha nem a
problémák, hanem elsősorban a megoldások, a kiutak érdekelnek,
nos, akkor itt a helyed: ha kedd, akkor humánöko! A 12 előadás átfogó ismereteket nyújt az ökológia tárgyköréből, az előadások
külön-külön is élvezhetőek, de jobban jársz, ha igyekszel mindet
meghallgatni. Az előadók a Kisközösségi Program (www.kiskozossegek.hu) munkatársai lesznek.
A részvételi díj előadásonként 1000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak fél áron kínáljuk.
Az előadások helyszíne a V8 uszoda (Szentendre, Kálvária út 16.)
kis konferenciaterme, az első előadás időpontja október 16, 18.30
– 20.00.
A tervezett tematika:
I. AZ ÖKoLóGIAI VáLSáG
1-2. Az ökológiai válság áttekintése – Tauber Tamás PhD, középiskolai tanár
II. A KÖZÖS KIUTAK A VáLSáGBóL
3. A helyi közösségek újrafelfedezése, mint kiút – Takács-Sánta
András, az ELTE docense
4. Boldogulás helyben – a helyi gazdaság erősítése ökologikusan
– Kükedi Zsolt, gazdaságfejlesztő
5. Egészséges helyi élelem – Horákné Mag Zsuzsa, ökológus, permakultúrás erdőkert-tulajdonos
6. Energia helyi megújuló forrásokból – Sáﬁán Fanni PhD, energiaszakértő
7. Helyi pénzek és szívességbankok – Jacsó Enikő, szociológus
8. Az élőlények változatosságának védelme a településen és környékén - Tarjányi Nikolett, a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársa
9. Ökologikus vízgazdálkodás – Flórián Norbert, biológus
10. A részvételi demokrácia a valódi demokrácia - Takács-Sánta
András, az ELTE docense
III. HELyI KéRDéSEK
11-12. A Pilis és a Dunakanyar környezeti, fenntarthatósági jellemzői és problémái – Hernádi Krisztina Nóra, környezetkutató geográfus
érdeklődni: Ökoparty Védegylet Szentendrei Csoport
Tarnóczy Mariann, 30/553 6611

Petzeltes önkéntesek
az euroSkills versenyen

Nagy megtiszteltetés érte a vSzC Petzelt József Szakgimnáziuma
és Szakközépiskoláját, amikor 25 tanuló önkéntes segítőként vehetett részt szeptember 26-28-ig a szakmák európa-bajnokságán.
A EuroSkills verseny minden második évben
kerül megrendezésre, idén Budapesten mérték össze tudásukat közel 40 szakma legügyesebb ﬁataljai. A verseny a Hungexpo
területén zajlott, három nap alatt közel 80
ezer látogató volt kíváncsi a különböző szakmák legjobb képviselőire. Minden versenyző
egy, a számára elkülönített és a versenyhez
szükséges eszközökkel, gépekkel felszerelt területen dolgozott, amelyek a látogatók számára az elválasztó palánkon keresztül volt látható.
Önkénteseink az eligazításban, prospektusok osztásában, a tömegesen érkező iskolai csoportok vezetésében segítették a szervezők
munkáját, de a vendéglátós verseny háttérsegítőjeként is kaptak feladatot néhányan. Az önkéntes csoportot Péter Zsuzsanna tanárnő
vezette, a helyszínen pedig Tóth Gábor tanár, a verseny egyik szervezője irányította a ﬁatalokat.
A három nap alatt az önkéntesek nem csak dolgoztak, hanem lehetőségük volt a versenyszámokat is megnézni, saját szakmájukon kívül
más szakmákat is megismerni.

Szaunaprogramok a v8-ban

A V8 wellness részlegében októbertől a szaunaszolgáltatás minden
kedden és pénteken, 19:00 órától kezdődik. A vasárnapi programok a
2018/19-es szezontól elmaradnak.
Azok a vendégek, akik nem vesznek részt a szaunaprogramokon,
18:30-ig tartózkodhatnak a wellnessben.
Kedden és pénteken a wellness 19:00 órától lesz fürdőruhamentes terület, és pontosan ekkor kezdődik az első program is, azaz célszerű korábban érkezni. A szaunaprogram karszalagot 13:00 órától már meg
lehet vásárolni. A későbbi kezdés miatt négy programot tartanak:
19:00, 19:50, 20:40 és 21:30 órai kezdettel, a wellness 22:00 órakor
zár.
A belépők ára nem változik, a wellness belépő 2200 forint, a szaunaprogram karszalag ezen felül 1600 forint, és továbbra is az összes
programon lévő részvételre jogosít.

Az önkéntes segítőkön kívül szinte minden osztály eljutott a nemzetközi versenyre látogatóként, amely különleges élményt nyújtott számukra. Nemcsak a szakmák legügyesebb ﬁataljait láthatták munka
közben, hanem a „try a skill” pontokon interaktív módon is kipróbálhatták magukat.
LUKáCSNé NéMETH KLáRA
IGAZGATóHELyETTES

Szentendrei lányok
az Ifjúsági olimpián
2018 | október 8.

Fotó: MoB/Szalmás Péter

Szeptember 19-én a MoM kulturális központban ünnepélyesen fogadalmat tettek a Buenos Aires-ben megrendezésre kerülő III. Ifjúsági
olimpiai Játékokra (október 6-18.) készülő sportolók. Magyarországról 20 sportág 79 versenyzője szerzett jogot az indulásra.

A leány iﬁ strandkézilabda válogatott 9 fős keretének 3 szentendrei
kézis is a tagja: Benzsay Rebeka, Gajdos Dorottya, Léránt Sára. A csapat
nem titkoltan a legfényesebb éremért utazik az argentin fővárosba. Az
eddig elért eredményeik valóban nagy reményekre jogosítják fel őket:
2017-ben Mauritiuson világbajnokok lettek, Léránt Sára bekerült a VB
„all star” csapatába, mint legjobb jobbszélső. Idén júliusban pedig európa-bajnoki arannyal tértek haza a lányok Montenegróból. A két utóbbi
cím megszerzésének a szintén szentendrei Vitovszki Veronika is aktív
részese volt.

ezüstös idény

Augusztus második hetében rendezte meg a Magyar Röplabda Szövetség a korosztályos utánpótlás és felnőtt strandröplabda bajnokság döntőit a budakalászi Lupa tavon.

170 km a tisztelet
jegyében!
SPORT

A Szentendrei kinizsi Honvéd Sportegyesület – a Honvédelmi Sportszövetség és az Altiszti Akadémia támogatásával –, váltófutással
csatlakozott a 170 éves Magyar Honvédség előtti tisztelgéshez 2018.
szeptember 28-án.

A rendezvény időpontját a Magyar Honvédség első győzelmének dátumához, a Pákozdi csata napjához igazítottuk.
Az első 25 futó részvételével szeptember 28-án este, 23:57-kor csendültek fel a Himnusz hangjai, hogy pontban éjfélkor Verseghi-Nagy
Miklós polgármester a mécsesek fényénél útnak indítsa a váltóbotot
a 170 km-es útjára. A váltóban együtt futottak az SZKHSE sportolói, a
sportolók szülei, a MH Altiszti Akadémia dolgozói, parancsnoka és a
jövő altisztjei is.
A futás folyamatosságát a jelentkező sportolók pontossága garantálta,
a futásgyorsaságot helyenként kicsit lassítanunk kellett, hogy a tervezett időpontok tarthatók legyenek.
Bozó Tibor dandártábornok 14:03-kor haladt át utolsó váltóként a célvonalon, és büszkén írta alá a futás „jegyzőkönyvét”.
Megítélésem szerint a sportolók és a szervezésben részt vevő önkéntesek méltó módon tisztelegtek az elmúlt 170 év honvédjei előtt. Köszönet mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a rendezvény
sikeres megrendezéséhez, a méltó megemlékezéshez.

3. Sulifoci Bajnokság

Fotó: Beach Volleyball

VURA ZSoLT ELNÖK

október 4-én megkezdődött a Szentendrei Sulifoci Bajnokság idei
évadja. A versenysorozatot dombay zsolt sporttanácsnok szervezésében, Szentendre város Önkormányzata és a Szentendre városi
Sportegyesület együttműködésben hirdette meg immár 3. alkalommal.

Horváth Flóra és Törköly Kinga már két korábbi országos bajnoki címmel a zsebében rutinos párosnak számított, és reménykedett a triplázásban. Saját korosztályuktól kezdve felfelé minden kategóriában
pályára álltak (U18, U20, U22, felnőtt). Egy hét alatt ez rengeteg meccset
jelentett számukra extrém forró időjárási körülmények között. A női mezőnyből egyedülálló módon két korosztályban is döntőbe jutottak (U18
és U20), de sajnos mindkettőt elvesztették, így két ezüstéremmel zárták
az idei bajnokságot. U22-ben az 5. helyet szerezték meg. Komoly fegyvertény volt viszont, hogy 17 évesen az utánpótlás kategóriákban való
indulás mellett felkerültek a felnőtt főtáblára is, mivel az országos ranglista 9. helyét foglalták el a döntők előtt. Azonban első – nyert – mecscsük közben Flóra válla megsérült, ezért később a versenyt feladni
kényszerültek.
A szentendrei lányok a budapesti Strandröplabdázásért SE versenyzői.
ősztől újra teremben és csapatban folytatják „itthon”, a Dunakanyar SE
játékosaiként.

A megmérettetések helyszíneként a korábbi évekhez hasonlóan, a
megújult Izbégi Sporttelep szolgál, ahol szép napsütéses időben,
remek hangulatban zajlott le az első versenynap.
Csütörtök délelőtt Szentendre Város öt általános iskolájának 120 diákja mérte össze tudását két korcsoportban.
Részletek és fotók: www.szentendre.hu
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HIRDETÉS
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AdáSvÉteL

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeggyűjteményeket,
régi képeslapokat, kitüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26) 385387.

áLLáSt kÍNáL

Szentendrei cukrászdába pultos kolléganőt keresünk teljesés részmunkaidőre is, korosztálytól függetlenül. Tel. 06-20468-0566.

Stroke-tól magatehetetlenné
vált édesanyám mellé keresek
tapasztalattal rendelkező 24
órás bentlakásos ápolót/gondozót, váltás megegyezés szerint. Tel. 06-70-222-2794,
Jármy orsi.
építőmérnököt és technikust
keresünk, szentendrei munkahelyre, AutoCad és alapvető
számítógépes ismeretekkel.
Tel. 06-20-314-9080.

Kőműves munkák elvégzésére
keresek építőiparban jártas,

HIRDETÉS
megbízható munkatársat.
Lehet beugró is. Tel. 06-30341-3423.

eGÉSzSÉG

érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap alatt.
Tanácsadás. Tel. 06-30340-1392.

kIAdó LAkáS

Szentendrén, a belvárosban
120 nm-es lakás kiadó november közepétől hosszú távra.
Tel. 06-20-665-3686.

Kiadó Szentendrén külön bejáratú szoba férﬁ részére. Tel.
06-20-242-0927.
Tetőtéri szoba kiadó nem dohányzó 1 főnek, 50 éves korig,
számlával. Tel. 06-30-3450313.
Szoba kiadó. Tel. 06-30-3401392.

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

oktAtáS

Német korrepetálás, érettségire, nyelvvizsgára készítés.
Tel. 06-30-571-4995.

rÉGISÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, festményeket, bronz tárgyakat,
porcelánokat, Kovács Margitot,
régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12
személyes ezüst étkészletet,
tálcát stb., könyveket, régi katonai kitüntetések tárgyait és
teljes hagyatékot. Első vevőként a legmagasabb áron.
Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

SzoLGáLtAtáS

Vállaljuk modern vagy klasszikus ólomüveg-ablakok készítését, törött darabok cseréjét
vagy teljes felújítását, továbbá
tükrök, bútorüvegek, lámpák,
szaunaablakok tervezését, kivitelezését. 06 20 317-6455,
www.czirjak-glass.hu.
érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap alatt.
Tanácsadás. Tel. 06-30340-1392.

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása.
Tel. (26) 788-367, 06-30-9504187, Mezei Sándor.

üdüLÉS

Hévízen, a centrumban
apartman garázzsal 2 fő
részére (3000 Ft/fő/éj)
kiadó. Tel. 06-20-4942550.
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