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Konferencia a Családok Évében Szentendrén
A molinón:
a WhiskyNet

A molinón:
Törköly Kinga

12. oldal

13. oldal

Duplázott az ’élet vize’
szentendrei szakértői
csapata: idén is Az Év
Boltja lett a WhiskyNet.
Az üzlet tulajdonosa,
Szatmári Katalin mesélt a
vállalkozásról.

Kinga kiváló tanulmányi
eredményeinek és bajnoki
címeinek köszönhetően
kétszer elnyerte
a „Magyarország jó
tanulója, jó sportolója”
címet.
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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.

Szentendre
ÉS vIDÉKe

KÖzÉleTI ÉS KulTurálIS lAp
Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987.
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120

Megjelenik 13 000 példányban, havonta kétszer
Graﬁka: Krizbo
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft.
Felelős kiadó:
Solymosi Heléna ügyvezető
Szerkesztőség:
Szentendre, Péter-Pál utca 1.
Tel: +36 26 505 120
e-mail: szevi@szentendre.hu
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra
Lapzárta: november 5.
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben
Kedden és csütörtökön 13-17 óra között, szerdán
10-14 óra között
Nyomda: PharmaPress
1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
felelős vezető: Fabók Dávid
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A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény család- és gyermekjóléti
szolgálata
két családsegítő munkatársat keres
határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyba, teljes munkaidőben.
Pályázati feltételek: főiskola, 15/1998 NM
rendelet melléklete szerint, család- és
gyermekjóléti szolgálatnál szerzett tapasztalat, helyismeret – 1 év alatti szakmai
tapasztalat, felhasználói szintű MS Ofﬁce
(irodai alkalmazások), büntetlen előélet
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. október 24.
A pályázatok benyújtásának módja: postai
úton az intézmény címére
(2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. ),
a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZI/R/3550/2/2008, valamint a munkakör
megnevezését; elektronikus úton
Bognár Judit részére:
szcsaladsegito@gmail.com
További információ: Bognár Judit,
+36/20/512-9822

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 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

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502

Gyepmester +36 20 931 6948

„rózsapark” a volt
Casino helyén
2018 | október 22.
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TSzT és SzÉSz módosítás

A volt Casino területén a korábbi tulajdonos lakópark építését tervezte,
de ezt az önkormányzat nem támogatta, ezért változtatási tilalmat rendelt el a területre. A tilalom következtében az ingatlanon tulajdonosváltás történt. Az új tulajdonos – CyEB Energiakereskedő Kft. – a
területen 21. századi, zöld irodaház építését tervezi. Ez a projekt összhangban van az önkormányzat érdekeivel és vállalkozásbarát törekvéseivel: egyrészt nem emelkedik a lakosságszám (mint a korábban
tervezett lakópark esetén), másrészt elősegíti a munkahelyteremtést,
és nő az iparűzési adóbevétel.
A képviselő-testület a 2018. júniusi ülésén döntött a Duna korzó 25/2
hrsz. alatti ingatlanra és környezetére vonatkozóan Szentendre Építési
Szabályzata módosítási szándékáról, a legutóbbi, október 11-i ülésen
pedig településrendezési szerződést, valamint telekcsere előszerződést kötöttek a CyEB Energiakereskedő Kft.-vel.

Telekcsere-szerződés

Az önkormányzat néhány, saját tulajdonában lévő ingatlanrészt elcserélt a CyEB Energiakereskedő Kft. tulajdonában lévő, a 25/2 hrsz-ú és
27/2 hrsz-ú ingatlanokból átadott területekre. A cserével érintett ingatlanokra a Bermark Szakértő Kft.-vel készíttetett értékbecslést. Ennek
alapján a csereingatlanok értéke közötti különbözet nettó 7,28 millió
Ft, vagyis az önkormányzatnak ekkora összeget kellene ﬁzetnie a
CyEB Kft.-nek, de erről a kft. lemondott.

Településrendezési szerződés

A CyEB Energiakereskedő Kft. a tulajdonosa a 25/2 és 27/2 hrsz-ú ingatlanoknak. Az önkormányzattal kötött településrendezési szerződésben a tulajdonos vállalta, hogy saját költségén az alábbi
beruházásokat hajtja végre (a szabványoknak megfelelően, az önkormányzattal egyeztetve):
• megépíti a 27/2 hrsz-ú ingatlanából az önkormányzatnak közút céljára átadott, az Evező utca 24/4 hrsz-ú ingatlan felé bekanyarodó 461
nm-es útrészt;
• megépíti a 25/2 hrsz-ú ingatlanából az önkormányzatnak átadott
1420 nm területű ingatlan közúti kapcsolatát a Duna korzó felől;
• megépít a létesítendő töltés és az új behajtó által érintett, térkő burkolatos parkoló felhasználásával 25 parkolóhelyet;
• megépíti az önkormányzat részére átadott 1050 nm területű ingatlanon a meglévő árvédelmi töltés kiegészítését kb. 50 m hosszúságban
a Duna korzó rézsűjéig;
• a töltés tetején 3 m széles stabilizált utat készít.
A beruházó ezen kívül átvállalta a tanulmányterv tervezési díját, valamint a SZÉSZ módosításhoz szükséges tervezési díjat is.

rózsapark „zöld” irodaházzal

Az ingatlancsere következtében a Postás strand területe összességében 1155 négyzetméterrel bővül, és javul a megközelíthetősége. A beruházó fejlesztésének köszönhetően a leendő irodaház környéke
rendezettebb lesz, a behajtó megépítésével és a parkolóhelyek kialakításával javul a közlekedés, ezen kívül az árvédelmi töltés is kiegészül
a Duna korzóig. A fejlesztői szándék szerint a tervezett „Rózsapark”
komplexum összképével szervesen illeszkedni fog a városrész funkcióiba, és a Postás strandtól való távolsága – az előírások alapján az
épületek az árvédelmi töltéstől legkevesebb húsz méter távolságra helyezkedhetnek el – biztosítja a strand és pihenőpark funkciójú közösségi terület hangulatának, intimitásának változatlanságát.

Szentendre hullámtéri településközponti vegyes területek korrekciója és a Waterfront Hotel területének szabályozása, valamint a
Duna korzó 25/2 hrsz-ú ingatlan és környezetének fejlesztése
kapcsán.

TISZTELT PARTNEREK!
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a felülvizsgálat alatt álló térségi
területrendezési tervekben megjelenő, nagyvízi meder tervezett
övezetével összhangban és a lakórendeltetéssel összefüggő városfejlesztési elveket és városi árvízi védekezési feladatokat is
szem előtt tartva, Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ)
egyes hullámtéri érintettségű településközponti vegyes (Vt-H) övezeteinek felülvizsgálata indokolt. Az érintett területek között található
- a Waterfront Hotel 4432 hrsz-ú ingatlana, amelyen egy tervezett szállodafejlesztés megvalósításához a SZÉSZ övezetének
egyedi módosítása szükséges,
- valamint a volt Casino 25/2 hrsz-ú területe, melynek hasznosítása és közvetlenül kapcsolódó környezetének rendezése és fejlesztése a TSZT és SZÉSZ módosításával valósulhat meg.
Mindkét kiemelt fejlesztéssel összefüggésben telepítési tanulmánytervet fogadott el a Képviselő-testület, amely részletezte a
TSZT és SZÉSZ módosításának szempontjait.
Az érintett területeket kiemelt önkormányzati fejlesztési területté
nyilvánította a Képviselő-testület. A településrendezési eszközök
módosítására tárgyalásos eljárást indítunk.
Az eljárás kapcsán meghirdetem a pArTNerSÉGI eGyezTeTÉST
2018. október 19. – november 21. közötti időszakra.

Véleményező partnerek: Szentendre lakossága, a városban működő egyházak, valamint az érdekképviseleti, civil- és gazdálkodó
szervezetek.
A véleményezési anyag elektronikusan Szentendre Város honlapján
a Városfejlesztés/ Főépítészi Kabinet: településkép, városrendezés/ Partnerségi egyeztetések menüpont alatt megtalálható.
A partnerségi véleményezés részeként

TelepÜlÉSreNDezÉSI fórumoT tartunk
2018. november 6-án (kedden), 17:00 órától.
lakossági fórum helyszíne: városháza Díszterme
(2000 Szentendre, városház tér 3.)

A településrendezési eljárás véleményezési szakaszában a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partneri észrevételeket, javaslatokat írásban 2018. november 21-ig várjuk.
A partneri vélemények, észrevételek benyújtása az alábbi formában
lehetséges:
- Aba Lehel főépítésznek címezve papír alapon, vagy
- a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre való megküldéssel,
vagy
- a lakossági fórumon szóban és azt követően a fenti dátumig
írásban,
az észrevételben megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet
nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét, lehetőség szerint telefonszámát.
Szentendre, 2018. október 19.
VERSEGHI-NAGy MIKLóS
POLGáRMESTER

3

4

VÁROS

Új pad a pismány AbC előtti
buszmegállóban

Nemrégiben fejeződött be a 11-es főút mellett, a Sztaravodai és az
Egres út közötti szakaszon a járda felújítása. A munkálatok során a
Pismány ABC-nél lévő buszmegálló is új aszfaltburkolatot kapott,

emiatt a pad elkerült a megállóból. A régi pad visszahelyezése az új
burkolat sérülésével járt volna, ezért az önkormányzat úgy döntött,
hogy új padot helyez el. A pad gyártását megrendelték, a kihelyezésre
a pad leszállítása után kerül sor, várhatóan december első felében.

buszmegálló-felújítás

Teljes felújításra szorul az Altiszti Akadémiánál lévő Volánbusz megálló, a munkát az önkormányzat megbízásából a Városi Szolgáltató
Nonproﬁt Zrt. végzi. A kivitelezés a tervek szerint az október 15-én
kezdődő héten indul és az időjárás függvényében október 31-re elkészül. Megújulnak a buszváró falai, tetőszerkezete, javítják a betonfelületet, az oszlopokat, az oldalhomlokzatot és a plexi részeket,
valamint viacolor burkolatú rámpát alakítanak ki. A munkák idejére,
a zavartalan utasforgalom biztosítása érdekében a buszmegállót néhány méterrel áthelyezik. A felújítást a város saját forrásból ﬁnanszírozza, költsége 1 100 000 Ft.

murvás parkolók a Kovács
lászló utcában

Nemrégiben fejeződött be a járdaépítés a forgalmas és szűk János
utcában, a Deli Antal és József Attila utca közötti szakaszon. Az önkormányzat a gyalogosok biztonsága érdekében további fejlesztéseket tervez: a következő lépcsőben a Kovács László és János utcai
kishíd sarkánál, a murvás részen parkolókat létesítenek. A hatférőhelyes, murva burkolatú parkoló kialakításának munkálatai október
15-én kezdődnek, és október 31-ig tartanak. A felújítás során útlezárás nem várható, de a munka esetenként zajjal járhat.
A projektet a város saját forrásból ﬁnanszírozza, bekerülési költség
nettó 1,36 millió Ft. Kivitelező a Park-Tér Útépítő és Fenntartó Bt.

Játszótérépítés a Sellő utcánál

Lakossági igényként merült fel a Pap-szigeti városrészben játszótér
létesítése. A Dunakanyar sétány és Sellő utca találkozásánál található területen az október közepén kezdődő munka során hat játszóelemet telepítenek, ezen kívül elhelyeznek két padot, valamint két
asztalt paddal. A projektet a város saját forrásból ﬁnanszírozza, a beruházás költsége bruttó 4,31 millió Ft. A befejezés várható időpontja
– az időjárás függvényében – november 30. Felelős kivitelező a Játszópark Kft.
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Csapadékvíz-elvezetés
a vasúti villasoron

Október utolsó hetében indul a Vasúti villasoron a volt TÜZÉP telepnél az új csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése. A munka várhatóan egy hónapig tart, és forgalmi változásokkal, sebességkorlátozással jár.
A Vasúti villasoron, a volt TÜZÉP-telepnél évek óta gondot jelent a
csapadékvíz elvezetése, a meglévő rendszer kapacitása elérte a maximumot, a megoldás egy új csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése. A kivitelezés 2018. október 24-én, szerdán kezdődik, és
várhatóan egy hónapot vesz igénybe.
A területen a kivitelező 4-ÉPV Kft. az aszfalt- és járdaburkolatok, szegélyek bontása után új csatornaelemeket fektet le, tároló tartályt helyez el és csatornaszemet alakít ki a Kőzúzó út, Szabadkai utca –
Római temető út sarok között.
A kivitelezés idején a járműforgalom sebességét korlátozzák, ügyelve
arra, hogy a forgalmi rendet a lehető legnagyobb körültekintéssel
szabályozzák. Tekintettel arra, hogy a Kőzúzó utcában a befogadói
végpont az utca S kanyarjába esik, és a kivitelezőnek a teljes úttestet
át kell vágnia, a Kőzúzó utca néhány napra – várhatóan október 2426. között – zsákutca lesz teljes útlezárással.
A másik végpont a Szabadkai utca és a Római temető utca találkozásánál lesz, itt a forgalmat leginkább a Római temető utcára fogják
terelni, félpályás útlezárás, sebességkorlátozással.
A beruházást a város saját forrásból ﬁnanszírozza, 20.068.124 Ft értékben.

elkészült a burkolatfelújítás

Elkészült a Galamb utca teljes hosszának, valamint a Pipiske utca
felső szakaszának (a Galamb és Őszapó utcák között) burkolatfelújítása. Mindkét utca burkolata nagyon rossz állapotban volt,

felújításuk időszerű volt. A lakossági összefogás eredményeképpen
az utcák a mart aszfalt borítás helyett hengerelt aszfaltréteggel lettek
ellátva. A beruházást egyrészt az önkormányzat ﬁnanszírozta az
éves költségvetési keretből, másrészt a lakosság társberuházói
megállapodás keretében. A Galamb utcai beruházás 5,86 millió
Ft-ba került, ebből az önkormányzat 3,31 millió Ft-ot biztosított, a
Pipiske utcáé 4,45 millió Ft-ba, amelyből az önkormányzat 3,24
millió Ft-ot biztosított. A kivitelező a Hajóka Kft. volt.

parkolóépítés a radnóti úton

Lakossági kérésre a parkolási gondok enyhítése érdekében parkolóhelyeket alakít ki az önkormányzat Radnóti úton. A kivitelezés október 24-én kezdődik, a munkaterület átadásával. A parkolóépítés I.
ütemében a Radnóti út nyugati oldalán, a Radnóti utca – Kálvária út
– Damjanich utca kereszteződéshez közel, 77 méter hosszúságban
zajlik az építkezés, és várhatóan december 4-én fejeződik be, időjárástól függően. A kivitelező igyekszik forgalomelterelés és szűkítés
nélkül megoldani az építést.
A projektet az önkormányzat saját forrásból ﬁnanszírozza, az éves
költségvetési keretből. Bekerülési költség nettó 5,29 millió Ft. Kivitelező a Park-Tér Útépítő és Fenntartó Bt.
Az önkormányzat kéri a közelben lakók megértését és türelmét a zajjal járó munkálatok miatt.

Kedvezményes
burgonyavásár
2018 | október 22.

Almavásár Szentendrén
VÁROS

Szentendre város Önkormányzat kedvezményes burgonyavásárt rendez 2018. november 10-én, szombaton 10:00-17:00 óra között a paprikabíró utcai nagy parkolóban. A szentendrei jogosultak –
nyugdíjasok, szociális támogatásban részesülők, közfoglalkoztatásban résztvevők, nagycsaládosok – 15 kg burgonyát 300 ft-ért vásárolhatnak meg, a készlet erejéig. A jogosultságot dokumentumokkal
kell igazolni.

Kiváló, kézzel szedett, szabolcsi Idared almát vásárolhattak kedvezményesen a nyugdíjasok, szociális támogatásban részesülők, közfoglalkoztatásban résztvevők és nagycsaládosok a Paprikabíró utcai nagy
parkolóban 2018. október 13-án. A 20 tonna alma, azaz összesen
2000 db, 10 kg-os zsák gyorsan fogyott, különösen a reggeli órákban.
A meghirdetett 10 óra előtt jóval már hosszú sorok álltak a vásáron,
ahol Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Petricskó Zoltán alpolgármester segített az almacsomagok szétosztásában. A megmaradt almákat a városi óvodák, iskolák részére szállították el.

burgonyavásár

Ideje: 2018. november 10. szombat, 10:00-17:00 óra között
– a készlet erejéig.
Helye: Paprikabíró utcai nagy parkoló
Jogosultanként: 15 kg burgonya – 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)

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 burgonyát, de mindenki csak
egy jogcímen.
fentiek mellett kérjük, hozza magával személyazonosságot igazoló
fényképes igazolványát és lakcímkártyáját is!
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elkezdődött a Sztaravodai
park építése

A Postás strand és a Füzes park sikeres közösségi tervezése után a
Sztaravodai úti parkot is a lakossági vélemények, igények összegzésével tervezték meg. A 2017 őszén indított közösségi tervezés célja
az volt, hogy elkészüljön a helyiek által kiérlelt és átbeszélt koncepció,
ami alapján az önkormányzat megújíthatja a körülbelül 1000 négyzetméteres zöldterületet a Sztaravodai út és a 11-es főút között, a Barátság köz elejénél.
A napokban elkezdődött a park építése. A fejlesztés keretében sor kerül
belső járdák építésére, padok kihelyezésére, játszó- és sporteszközök
telepítésére gumiburkolattal, közösségi tér kialakítására növényágyások ültetésével és öntözőrendszer kiépítésével, illetve a parkba két
napelemes kandelábert is kihelyeznek. A növényanyag megválasztásánál az önkormányzat szempontja a nagyobb fajgazdagságú, ökológiai szempontokat előtérbe helyező ágyások kialakítása volt.

A természetes szemléletű növényalkalmazás mellett a környezettudatos gondolkodás, a környezeti nevelés is szerepet kap a parkban. Mezítlábas ösvény kialakításával, festhető ülőrönk kihelyezésével segíti
a park, hogy a gyerekek megtapasztalhassák a természetet.
A kiviteli tervek elkészítésekor az önkormányzat végig a környékbeliekkel közösen megalkotott koncepció szellemében járt el. Nagyon
bízunk benne, hogy – ahogy arról a közösségi tervezésen megállapodtunk – a park átadását követően a helyi lakóközösség segíti a természetközeli növénypark fenntartását, élettel töltik meg a parkot, és
vigyáznak a tisztaságra is.
Fontos megemlíteni, hogy a parképítésre az elkülönített forráson felül
is áldozott az önkormányzat. Ugyan a közel 15 millió Ft-ból jelenleg
nem lehet mindent megvalósítani, a közösségi tervezés során már egyfajta fontossági sorrendet is meghatároztak a résztvevők, ezáltal ütemekre lehetett bontani a munkálatokat. A fejlesztés a későbbiekben,
ha az ahhoz szükséges források rendelkezésre állnak, az Oázis üzlet
előtti terület kialakításával folytatódik.
A kivitelezés várhatóan december elejéig tart. A projektet a város saját
forrásból ﬁnanszírozza, a felelős kivitelező a Kerekerdő Kertépítő Kft.

Szentendrén is
víztakarékos program

A projektet első lépésben a Szentendrén működő óvodák és a bölcsőde épületében kezdték el 2018. október 9-én: a munka folyamán
a kilenc intézményben összesen 372 vízfogyasztást csökkentő eszközt szereltek fel. A tervek szerint a város további intézményeiben is
folytatják az akciót az ivóvíz-megtakarítás érdekében.
A Kivitelező a vízinnovációs Kft. A program költsége nettó 1,18 millió
ft, melyet a Környezetvédelmi Alap ﬁnanszíroz.

A Víztakarékos Program országos szinten nyújt lehetőséget az intézmények és egyéb létesítmények vízfelhasználásának csökkentésére,
egyszerű és költséghatékony módon. A program keretében a meglévő
csapokat, zuhanyzókat alakítják át, melynek hatására a csapoknál 6080%-kal, a zuhanyoknál pedig 30-60%-kal is csökkenhet az átfolyó víz
mennyisége a komfortérzet megtartása mellett. Egy átlagos csap 12–
18 liter vízmennyiséget enged át percenként, a víztakarékos csapok is
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8,3–12 litert, ezzel szemben az átfolyásszabályzók 1,7–8 literre csökkentik vízáteresztést. Ennek köszönhetően a víz- és csatornaszámla
összességében átlagosan 20-40%-kal csökkenhet, és ugyanilyen
mértékben a víz melegítésére felhasznált energia költsége is.
Napjainkban a szélsőséges időjárás, illetve a globálisan és országosan
is jelentkező vízhiánnyal kapcsolatos problémák is megmutatják, hogy
minden csepp víz számít a Földünk kincseivel való gazdálkodásban.
A program lényege, hogy a vízfogyasztás mérséklésével, vízadagolók
beszereltetésével nagyon sok vizet takaríthatunk meg a város intézményeiben, mely megtakarítás jelentős része meleg víz, ezáltal a
meleg víz előállításánál is spórolunk energiát és csökkentjük a CO2
kibocsátást.

biztonságosabb lesz
a „petzelt” zebra

A 11-es számú főúton, a római sánc utca és az Attila utca kereszteződésénél átvezető „petzelt zebra” rendkívül forgalmas, balesetveszélyes. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy jelzőlámpával
ellátott átkelőhelyet alakít ki a gyalogosok biztonsága érdekében, és
az átépítésre 30 millió ft-ot elkülönített a 2018. évi költségvetésben.

Az átépítés a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt. által korábban már megrendelt tervcsomag, a kerékpáros nyomvonal létesítése során elkészített
és elfogadott, valamint a jelenlegi állapotot is tartalmazó fedvény tervvel valósul meg. A fedvény terv lényege, hogy a korábban a kerékpáros
nyomvonal nélkül megtervezett, jelzőlámpás csomópont tervére az
azóta elkészült kerékpáros nyomvonalra aktualizálni kellett a tárgyi
csomópont forgalomtechnikai kialakítását; így összehangolásra került
a tervező Tandem Kft. tervei szerint megvalósult kerékpáros nyomra a
VIA-COMP Kft. által tervezett kialakítás. Az átépítés során kiegészítésként szükséges még járdakorrekció mindkét becsatlakozó utcában
(Római sánc köz, árpád utca).
Tekintettel arra, hogy csak a jelzőlámpás átépítésre kért előzetes árajánlat szerint a teljes beruházási költség meghaladja a rendelkezésre
álló 30 millió Ft-ot, a képviselők a költségvetési rendelet módosítása
során további 10 millió Ft-ot csoportosítottak át a beruházáshoz, így
bruttó 40 millió Ft áll rendelkezésre a gyalogátkelőhely átépítésére.
Mivel a beruházás eléri a közbeszerzési értékhatárt, a kivitelezésre
közbeszerzési eljárást folytatnak le.

befejeződött az őszi
utcafórum-sorozat
2018 | október 22.

október 8-án, 10-én és 15 én tartották meg az utolsó utcafórumokat, melyeken verseghiNagy miklós, illetve a körzet képviselői – Gyürk Dorottya és pintér ádám – válaszoltak a lakók
kérdéseire.

pismány

A fórum központi témája a közlekedés, az
utak és járdák állapota volt. Mindenki egyetértett azzal, hogy a közlekedési kultúrán még
van mit javítani, ugyanis nagyon gyakori a
gyorshajtás a szűk, kanyargós és meredek
utakon, ahol sok helyen járda sincsen. A lakók
kérték a sebességkorlátozás megoldását
rendőri ellenőrzéssel vagy fekvőrendőrök kihelyezésével, korlátozó táblákkal.
Kérték több utca aszfaltozását, karbantartását
és szélesítését, illetve a közvilágítás bővítését
is, a hegy felső részén erre a vaddisznók miatt
is szükség lenne, illetve a lámpák ki- és bekapcsolásának módosítását is.
A tömegközlekedés is szóba került: ritkán, kétóránként járnak a buszok, hétvégén este 7-kor
az utolsó, ezért kérték, hogy legalább a fesztiválok idején legyen későbbi járat is.
A gyorshajtással kapcsolatban Verseghi-Nagy
Miklós elmondta., hogy jelzi a rendőrkapitánynak az igényt, a Szentlászlói és a Sztaravodai
úton is már az ő kérésére mértek. Hozzátette,
hogy folyamatban van a súlykorlátozás bevezetése az egész városban, ami azt jelenti,
hogy 12 tonnánál nehezebb járművek csak
egyedi engedéllyel, térítés ellenében hajthatnak be, az így összegyűlt összeget pedig karbantartásra fordítják. A közvilágítással
kapcsolatban elhangzott, hogy már novemberben átállnak a fényérzékelős módszerre az
egész városban. Dr. Weszner Judit irodavezető tájékoztatta a lakókat, hogy a Vörösgyűrű
sétány felújítása jelenleg engedélyeztetés
alatt van, jövőre megépülhet, ha lesz rá forrás.

petyina és Tyúkosdűlő

A többi hegyvidéki területhez hasonlóan itt is
az útépítés volt a „slágertéma”. A Kankalin
utcai lakosok jelezték, hogy az amúgy is rossz
állapotú utcájuk a csatornázás után életveszélyessé vált, nem halasztható a felújítása.
Szóba került az 1+1 pályázati lehetőség, de az
időigényes, és legalább a karbantartására a tél
előtt szükség lenne.
Több helyen lenne szükség kátyúzásra és a
szegély rendbehozatalára, hogy autóval félre
lehessen állni.
A lakók szerint télen a parkoló autók nagyban
nehezítik a közlekedést, ezért tiltani kellene a
parkolást a 11-es úttól 30-40 méterig, illetve a
meredek utakon a kereszteződések környékén.
Sokan túllépik a sebességkorlátot, ami azért is
veszélyes, mert a legtöbb helyen nincs járda.
Felmerült fekvőrendőr telepítésének a lehetősége, illetve a jobbkéz-szabály visszaállítása,
ami lassításra késztetné az autósokat.
Szóba került még iskolabusz indításának a lehetősége is, ami a hegyen lakó gyerekeket,
esetleg az idősebbeket is, vinné-hozná. Egy
lakó szerint ez már jól működik a III. kerületben.

VÁROS

megújult
az Ügyfélszolgálat

A fórum végén Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Nagy Attila kabinetfőnök a lakókkal
bejárást tartottak a Kankalin utcában.

Czóbel park

A lakók kérdései két fő témakört érintettek: a
közlekedést és a Pap-szigeti fejlesztéseket. A
közlekedéssel kapcsolatban panaszolták,
hogy Szentendre élhetetlen a nagy forgalom
miatt, amit a 11-es főút már nem bír el, és kérték, hogy a városvezetés próbáljon meg javítani ezen a helyzeten. Javasolták a Duna
korzó megnyitását a reggeli időszakban, vagy
például a balra kanyarodás megtiltását Pannónia-telepnél, ami feltartja a forgalmat. Egy
felszólaló szerint az iskolakezdés időszakában kialakult torlódások csökkentéséhez a
szülők is hozzájárulhatnának azzal, ha nem az
iskola kapujáig vinnék autóval a gyerekeket,
bár ezt sokan azért teszik, mert féltik őket a
nagy autóforgalomtól. A polgármester elmondta, hogy eddig abba az irányba mentek,
hogy autómentes legyen a korzó, és ő azt támogatja, hogy a gyerekek gyalog járjanak az
iskolába. Ha a belvárosból még jobban ki lennének tiltva az autók, a szülők talán jobban el
mernék engedni egyedül a gyerekeket. Hozzátette, hogy tervezik a közterület-felügyelet bővítését egyelőre 12, majd 24 órásra, ami
szintén segíthet a megoldásban.
A 11-es forgalmának csökkentéséhez a közösségi közlekedés fejlesztése is hozzájárulhat. Elhangzott, hogy a közeljövőben sor
kerülhet a HÉV pályaszerkezetének felújítására, illetve a parkolóhelyek számának növelése is segíthet abban, hogy többen vegyék
igénybe a tömegközlekedést.
A Pap-szigeti fejlesztésekkel kapcsolatban a
polgármester elmondta, hogy víziakadémia létesítését tervezik az önkormányzati tulajdonú
területen, de a tervezetnek keresztül kell mennie egy többlépcsős folyamaton, ami még el
sem kezdődött. Az önkormányzat tervezi a
Pap-szigeti híd megerősítését is, illetve a Sellő
utcában idén játszóteret építenek, jövőre
pedig szeretnének ﬁtneszparkot kialakítani.
A lakók kérték, hogy az önkormányzat építsen
járdát az Ady Endre úton, mivel két játszótér is
van az út mellett. Felhívták a ﬁgyelmet, hogy
a Pap-szigeti híd után, a bicikliút elején zöldhulladéklerakat van - kérték ennek felszámolását, és tiltó tábla kihelyezését. A Duna
korzón, a Czóbel sétány mentén balesetveszélyes kátyúk vannak, illetve a Pap-szigeti buszmegállónál megsüllyedt a járda. Egy pismányi
lakos kérte, hogy a Cseresznyés út Tátika és
Jeges utcák közötti szakaszán azokon a helyeken, ahol a felülről jövő félre tud állni, hogy
helyet adjon a szembe jövőnek, csináljanak
szilárd burkolatot, mert az út széle tele van
gödrökkel.

Elkészültek a Városi Ügyfélszolgálat felújítási
munkái a Duna korzó 25. számú (korábban
18.) épület I. emeletén. A beruházás során felújították az elektromos rendszert, a folyosóra
kamerákat helyeztek el. Az irodákat kifestették, a beépített szekrényeket renoválták,
a meglévő burkolatot magas kopásállóságú
laminált parkettára cserélték, valamint új
szalagfüggönyöket raktak fel. A várakozás
megkönnyítése és a jobb munkakörülmények
kialakítása érdekében új ügyfélhívó rendszert
és kellemesebb várót alakítottak ki. Megszépült a folyosó is, kicserélték a padlóburkolatot, illetve székeket, asztalt helyeztek ki az
ügyfelek részére. Az utolsó simítások között
az elegáns információs táblák is kikerültek az
ügyfélszolgálat falaira.

Hibabejelentés
elektronikusan

A megújult Városi Ügyfélszolgálat elektronikus ügyfélhívó rendszerének kialakításával
párhuzamosan elindult a városi honlapon az
e-bejelentés is. A szentendre.hu főoldaláról elérhető felületen egyszerűen, gyorsan lehet a
legördülő menüben bejelenteni a városban tapasztalt úthibákat, illegális hulladéklerakókat
és egyéb, a városüzemeltetés körébe tartozó
feladatokat. A városi honlapon a http://szentendre.hu/ugyintezes/e-bejelentes/ menüpontban fotók feltöltésére is lehetőség van.
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KÖRNYEZET

Házhoz menő lomtalanítás

A Városi Szolgáltató NZRt. a korábbi gyakorlathoz hasonlóan idén is a
lakossági előﬁzetők részére évente egy alkalommal házhoz menő lomtalanítást szervezett. Társaságunk a lomtalanítás alkalmával a családiházas partnereinknél az ingatlan elé kikészített, háztartásban
feleslegessé vált lomhulladékokat gyűjti össze és szállítja el. Szállítási
igényüket Ügyfélszolgálatunkon jelezhetik, személyesen Szentendre,
Duna korzó 25. szám alatt, telefonon a 06-26-300-407-es telefonszámon, vagy elektronikusan a ügyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail
címen 2018. október 31-ig, melyek várhatóan 2018 november 15-ig teljesítésre kerülnek. Az ezt követően beérkező megkereséseket ügyfélszolgálatunk már csak a jövő évre tudja ütemezni.

A lomok kihelyezésének módja:
Kérjük, hogy a lomokat a lakóháza előtti, járműveinkkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki, aminek mennyisége maximálisan 2 m3
lehet. Kérjük, hogy a kihelyezett hulladék ne akadályozza a gyalogosés gépjárműforgalmat. Az esetleges többletmennyiséget munkatársaink fényképfelvétellel igazoltan továbbítják a városi Közterületfelügyelet
felé. A limit mennyiség felett otthagyott hulladék eltakarítása a megrendelő feladata, ennek elmaradása szabálysértési eljárást vonhat
maga után. Az apróbb, kisméretű hulladékot bekötözött zsákokban kell
kihelyezni.

Kérjük, hogy ne helyezzenek ki:
• a háztartásokban naponta képződő kommunális hulladékot
• ipari, mezőgazdasági, szolgáltatatási tevékenység következtében keletkező hulladékot
• veszélyes hulladékot (festékmaradék, elektromos készülék, olaj, fénycső, akkumulátor, stb.)
• építési, bontási törmeléket (sitt), ide értve az ablaküveget is
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű)
• szénport, hamut, földet
• elkülönítetten gyűjtött üveg, papír, műanyag és fém hulladékot
• gumiabroncsot, gépjárműroncsot és egyéb járműalkatrészeket

A lomok elszállítása:
Az elszállítás gyűjtőjárattal, nap közben, több helyszínen, folyamatosan
történik. Ennek ellenére a begyűjtés szervezése miatt kérjük, hogy legkésőbb reggel 6 óráig készítse ki az előzőekben jelzett információk szerint a lom hulladékot. Köszönjük, hogy ezzel is segíti a zökkenőmentes
szolgáltatást és a környezettudatos szemlélet terjedését!
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bÜKKÖS-pArTI fáK:
TArT Az állApoTfelmÉrÉS

Szeptemberben szakemberek bevonásával elkezdődött a bükköspatak mentén a Szegedi utca és vajda híd közötti szakaszon található
fák állapotának felmérése. A vizsgálatok eredménye szerint a szakaszon első ütemben 6 súlyosan rossz állapotú fa esetében sürgős a
beavatkozás.

A Bükkös-patak és környezete a város számára kiemelten fontos helyi
természetvédelmi terület. A part fái mostanra abba az életciklusba
értek, amikor – szem előtt tartva a biztonságot – állapotuk beavatkozást igényel. Ez az adott élőhely működésére alapozott, a természetes
állapot fenntartását segítő, azt támogató munkák körültekintő és szakszerű elvégzését jelenti.
2018 szeptemberében az önkormányzat szakemberek bevonásával, a
közlekedők biztonsága érdekében elvégezte a Bükköspart Szegedi
utca és Vajda híd közötti szakaszán található fák állapotának felmérését. A vizsgálatok eredménye szerint a szakaszon első ütemben 6
súlyosan rossz állapotú fa esetében sürgős a beavatkozás. Ezek részben teljesen kiszáradtak, részben korhadtak, erősen visszacsonkoltak.
Közülük kettő esetében elkerülhetetlen a kivágás, négy fánál ifjítás és
gallyazás szükséges.
A szakaszon a fák műszeres vizsgálata folytatódik, ezek eredményéről
és a fákkal kapcsolatos lépésekről a város minden esetben előre tájékoztatja a lakosságot.
A területen a Bükkös Part Egyesülettel közösen még 2018-ban fatelepítést végez az önkormányzat.
Kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Városi Ügyfélszolgálathoz a
2000 Szentendre, Duna korzó 25. címen, tel.: +36-26/300-407, e-mail:
ugyfelszolgalat@szentendre.hu

KerÉKpárÚT-felÚJÍTáS
IDŐSzAKoS lezáráSSAl

felújítja a 11-es úttal párhuzamos kerékpárút a fővárostól a 11.sz.
főút-Kalászi út csomópontjáig tartó szakaszát a magyar Közút Nzrt.
A munkálatok idején, október-novemberben a kerékpárutat időszakosan lezárják.

FŐVáROSI KÖZTERÜLET-FENNTARTó NZRT.
VáROSI SZOLGáLTATó NZRT.

Kutyafuttató a lakótelepen

A Püspökmajor-lakótelepre tervezett kutyafuttató létesítése kapcsán egyeztető fórumot tartanak az érintetteknek október 25-én,
pénteken 18 órakor a Fehérvíz u. 18. számú épületnél (az Europa
Fitness-terem előtt). A fórumon részt vesz Horváth Győző, a körzet
önkormányzati képviselője és Kudett Krisztina városi főkertész.

A Magyar Közút NZrt. felújítási munkát végez a 11 sz. főúttal párhuzamos kerékpárúton Budapest határától a 11 sz. főút-Kalászi út (11108
j. összekötő út) csomópontjáig. A felújítási munkák 2018. október-november hónapban zajlanak, a kerékpárutat a felújítási időben időszakosan lezárják.
A felújítás tartalmazza a kerékpárút burkolatán jelentkezett hossz- és
keresztirányú reﬂexiós repedések, kátyúk, pályaszerkezeti rongálódások, gyökérbenövések javítását, valamint 3,671 km hosszban aszfalt
kopóréteg burkolatépítését. Az elkészült aszfaltburkolatra hosszirányú
útburkolati jeleket festenek fel.
Az aszfalt kopóréteg terítési fázisában az építési technológiából adódóan a kerékpárutat lezárják. A lezárás időtartama várhatóan két hét.

Testületi hírek
– október 11.
2018 | október 22.

ÜNNEP
március 1. napjával megalakuló Szentendrei
Rendészeti Igazgatóság létrehozásának szakmai előkészítése.

A zöldfelület és a természeti
értékek védelme

Az átlátható szabályozás, a változó jogszabályi
környezet, valamint Szentendre zöldfelületeinek védelme érdekében vizsgálták felül a jelenleg hatályos rendeletet a zöldfelület
használatáról és a helyi természeti értékek védelméről. A rendelet-tervezetet első körben tárgyalták a képviselők, ezek után elküldik
tájékoztatásul a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, illetve véleményezésre az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek.

parkolási rendelet módosítása

Aquapalace Kft. 2018. évi
üzleti terv

Az Aquapalace Kft. 2018. évi üzleti tervét a
testület februárban elfogadta, azonban a
2018. június 11-i ügyvezető-váltás indokolttá
tette a terv felülvizsgálatát és átdolgozását.
Wildner Márton, az új ügyvezető által beterjesztett módosított üzleti tervet és a 2017. évi
üzleti jelentést a képviselő-testület elfogadta.

2018. évi költségvetési
rendelet módosítása

Az államháztartásról szóló törvény alapján
negyedévenként módosítani kell a költségvetési rendeletet. Az átdolgozás során előirányzatosításra kerültek a 2018. évi állami
támogatások, a 2018. 6. és 9. hónap között a
képviselő-testület, illetve a bizottságok által
hozott határozatok költségvetést érintő hatásai, valamint az intézmények által kért és
egyéb módosítások. Az átdolgozás a költségvetés főösszegének 582,6 millió Ft-os növekedését eredményezte.

rendészeti Igazgatóság
létrehozása

A lakossági bejelentések, az utcafórumokon
a lakossággal folytatott beszélgetések és
egyéb kommunikációs csatornákon az önkormányzathoz érkező jelzések alapján városunkban nagy igény van az önkormányzat
rendészeti szerepvállalásának megerősítésére. A város közbiztonságának és közrendjének javítása érdekében a közterület-felügyelet
és a közbiztonsági szakterület összevonásra
kerülne. Elsőként 2018. november 1. napjától
önálló szervezeti egységként új irodát hoznak
létre Közbiztonsági Iroda elnevezéssel, amely
2019. február 28-ig működne. Feladata a közterület-felügyelői és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása mellett a 2019.

A rendelőintézet felszíni parkolójának a szabad- és munkaszüneti napokra történő megnyitása és parkolási zónába történő bevonása
miatt volt szükség a rendelet módosítására.
A Bükkös-part megközelítése gépjárművel a
szabad- és munkaszüneti napokon rendkívül
nehéz a parkolóhelyek hiánya miatt. A probléma enyhítése érdekében megnyitották a
Szentendre Egészségügyi Intézményei mögött
elhelyezkedő, az önkormányzat tulajdonában
álló ingatlant, ahol 18 parkoló áll rendelkezésre. A területre a II. parkolási zónára vonatkozó díjﬁzetési kötelezettség terjed ki, tehát a
helyi lakosok számára (akik a gépjárműadót
Szentendrére ﬁzetik) a várakozás ingyenes.

Építészeti és természeti
értékek védelme

A Zúzmara utcai lakóközösség kérte az önkormányzattól a Zúzmara utca és a Bölcsőde köz
kereszteződésében található vadgesztenyefa
védetté nyilvánítását, mivel a fa a közösség
számára nagy jelentőséggel bír. A szakvélemény szerint a fa jó állapotban van, azonban
az évek során a forgalom, a parkolás és építkezések során sérüléseket szerzett. A fa
magas ökológiai értéket képvisel, ami pénzben kifejezve 6,75 millió Ft. A vadgesztenyefát
a fent említett tényezők továbbra is veszélyeztetik, ezért különösen indokolt a fa védelmének biztosítása, és ismertetőtáblával ellátva
fontos szerepet tölthet be a környezeti nevelés szempontjából.

lakásrendelet

Az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
során megállapítást nyert, hogy a Lakásrendelet több helyen nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló rendelet előírásainak,
továbbá tartalmaz olyan szabályozást, ami
már nincs összhangban a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó törvény megváltozott rendelkezéseivel. Szükségessé vált néhány új rendelkezésnek a jogszabályba történő beillesztése is,
ezért a testület a korábbi rendeletet hatályon
kívül helyezte, és egy új, tartalmilag és formailag is megfelelő rendeletet fogadott el.

Gyalogos-átkelőhely átépítése

A 11-es számú főúton, a Római sánc utca és
az Attila utca kereszteződésénél átvezető
„Petzelt zebra” rendkívül forgalmas, baleset-

veszélyes. A képviselő-testület ezért úgy döntött, hogy jelzőlámpával ellátott átkelőhelyet
alakít ki a gyalogosok biztonsága érdekében,
és az átépítésre 30 millió Ft-ot elkülönített a
2018. évi költségvetésben. Az előzetes árajánlatok alapján a teljes beruházási költség meghaladja a rendelkezésre álló 30 millió Ft-ot,
ezért a testület a költségvetési rendelet módosításakor további 10 millió Ft-ot átcsoportosított a projektre. A beruházás nagysága
miatt a kivitelezésre közbeszerzési eljárást
kell lefolytatni.
A képviselő-testület egyúttal felkérte a polgármestert annak megvizsgálására, hogy mekkora költséget jelentene az önkormányzatnak
a 11-es számú főúton a Liliom és Telep utcánál lévő, eddig közlekedési lámpával el nem
látott gyalogátkelők lámpás átalakítása,
amennyiben a Magyar Közút Zrt. jóváhagyja a
fejlesztést.

városi ünnepek

Módosították az önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet a nemzeti és városi ünnepek
változása miatt. A legnagyobb változás, hogy
a képviselő-testület emléknappá nyilvánította
június 25-ét, dr. Kucsera Ferenc római katolikus káplán mártírhalálának napját, így a városi
ünnepségeket kiegészítették a Dr. Kucsera Ferenc Városi Emléknappal.
Kucsera Ferenc négyévi papi szolgálat után a
Tanácsköztársaság terrorjának áldozata lett.
A városi emléknap lehetőséget teremt, hogy a
káplán életét és vértanúságát minél többen
megismerhessék, tisztelete és emléke tovább
éljen az emberek szívében.

Új igazgató-helyettesek
az fmC-ben

A Ferenczy Múzeumi Centrum általános igazgató-helyettese, Kassai Hajnal szeptember 1.
napjától az EMMI Múzeumi Főosztályának főosztályvezetője lett. Ezt követően a múzeumigazgató a szervezet átalakításáról döntött. A
vezetői feladatok ellátását olyan belső vezetői
megbízásokkal kívánja megoldani, amelyek a
jogszabályi előírásoknak megfelelnek és
belső erőforrásból megoldhatóak. A kormányrendelet szerint magasabb vezető megbízásához szükséges a fenntartó egyetértése is.
A testület egyetértett dr. Keller Adrienn általános igazgató-helyettesi, és dr. Lauter Éva
tudományos igazgató-helyettesi vezetői megbízásával.

felvételi körzethatárok

A nevelési-oktatási intézmények működéséről
szóló EMMI rendelet értelmében a települési
önkormányzatokat véleményezési jogkör illeti
meg az általános iskolák felvételi körzethatárainak megállapításával kapcsolatban. Ennek
megfelelően a Pest Megyei Kormányhivatal
Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztálya levelében kérte Szentendre Város Önkormányzatát, hogy 2018. október 31. napjáig jelezze a
Hivatalnak, hogy a 2018/2019. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárok változtatás nélkül elfogadhatóak-e, vagy
javasolja változtatását a 2019/2020. tanévre.
A képviselő-testület néhány módosítást és kiegészítést javasolt a körzethatárokat illetően.
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megnyílt az egészségfejlesztési Iroda
VÁROS

október 1-én kezdte meg működését a Szentendrei járás egészségfejlesztési Iroda (efI). A szentendrei székhelyű iroda célja, hogy a lakosság számára ingyenesen elérhető egészségmegőrző, prevenciós
programokat nyújtsanak. Az iroda Szentendrén és a járás 12 településén (budakalász, pomáz, Csobánka, pilisszentlászló, pilisszentkereszt, leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Szigetmonostor, pócsmegyer) nyújt programokat az egészséges életmód, az
egészség-tudatos magatartás elemeinek megismertetése és a betegségek megelőzésére érdekében.
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 87,5 millió forintos, vissza
nem térítendő támogatásban részesült a VEKOP 7.2.2.-17-2017-00005
kódszámú „Egészségfejlesztési Iroda létesítése a Szentendrei járásban” című projekt keretében.
Az Egészségfejlesztési Iroda szorosan együttműködik a SZEI rendelőintézettel és az Egészséges Városért Közalapítvánnyal. Ennek következtében már az idén számos városi programon megjelenik, ezen kívül
iskolákba, gimnáziumokban is programokkal készül egészségnap,
sportnap vagy pályaválasztó nap keretében.
Az iroda célja a lelki és testi betegségek megelőzése szakemberek segítségével, különös ﬁgyelemmel a lakosság nagy részét sújtó népbetegségekre, mint az elhízás, a cukorbetegség, a szív és érrendszert
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érintő elváltozások, valamint a depresszió. Fontos feladata az egészségtudatos életmód kialakítása, és a káros szokások elhagyásának
segítése. Ennek érdekében a jövőben rendezvényekkel, klubfoglalkozásokkal, állapotfelméréssel, mozgásprogramokkal és életmódtanácsadásokkal készül. Emellett felállít egy Lelki Egészség Központot
(LEK), ahol képzett pszichológusok segítik a kliensek lelki egészségének előremozdítását.
Az iroda hivatalos megnyitó rendezvénye 2018. november 13-án, kedden 9-16 óra között a Duna korzón lesz, ahol a diákok az „Utazás az
Egészség Birodalmába” című egészségprogramon vehetnek részt, míg
a felnőttek részére szűrésekkel készülnek az egészségkamionban. Az
iroda munkatársai mindenkit várnak szeretettel!
Bővebb tájékoztatást a honlapon és a facebookoldalon találnak.
eﬁ.szentendre.hu
www.facebook.com/szentendreeﬁ/

püspökmajori Napok

Az október 6-7-én megtartott, már hagyományosnak nevezhető püspökmajori Napok az egészség és a sport köré szerveződtek. A programok
szombaton az Őszi Évadnyitó egészségnappal és a barcsay iskolások focitornájával kezdődtek, vasárnap vízilabda-bemutatóval folytatódtak.
A püspökmajori lakosok mindkét napon 50%-os kedvezménnyel használhatták az uszodát.

Sportrendezvények

Szombat délelőtt két korcsoportban zajlott a
mini focitorna a Barcsay iskola melletti műfüves pályán, amelyen az 5-6. osztályosoknál a
Tigrisek csapata, a 7-8. osztályosoknál a Burger Kecskék csapata győzött, a gólkirály Móricz Barnabás lett. Az érmek átadása után –
Kovács Gábor testnevelő tanár és Horváth
Győző önkormányzati képviselő közreműködésével – került sor a nemrégiben elkészült
műfüves pálya ünnepélyes átadására. A körzet képviselője elmondta, hogy a pályát évekkel ezelőtt közösen „álmodták meg” a volt
igazgatóval, Torbáné Ballagó Zsuzsannával és
a testnevelő tanárral. A megvalósítás az önkormányzat támogatásának és a Városi Szolgáltató munkájának köszönhető.

A pálya használatával egyrészt a mindennapos testnevelés órák megtartása vált könynyebbé ebben a nagy létszámú iskolában,
másrészt sportolási lehetőséget teremt a ﬁataloknak a délutáni-esti időszakban is. A fű
minősége nagyon jó, a karbantartása egyszerű. Kovács Gábor elmondta, hogy szeretnének még a pálya egyik oldalára labdafogó
hálót is felszerelni, amely már rendelkezésre
is áll, csak a kivitelezéshez lenne szükségük
az önkormányzat segítségére.

Őszi Évadnyitó egészségnap

Az egészségnapon ingyenes szűrésekkel és
különféle vizsgálatokkal – látásvizsgálat, érrendszeri vizsgálat, gyógymasszőr és talpvizsgálat – jelentkezett az Egészséges
Városért Közalapítvány és a V8 Uszoda. Mint
mindig, most is a diagnosztikai vizsgálatoknál

kígyózott a sor: 106 vizsgálatot végeztek vércukor, koleszterin és PSA tesztekkel. 26%-ban
találtak határérték feletti eltérést, és a résztvevők 12%-a itt tudta meg először, hogy
magas vércukor-, illetve koleszterinszintje
van. Minden esetben a háziorvosához irányították a klienst, miközben a helyszínen az
Egészségfejlesztési Iroda dietetikus szakemberétől táplálkozási tanácsokat kaptak.

Bemutatkoztak a 2018. október 1-jétől induló,
a VEKOP 7.2.2.-17-2017-00005 kódszámú
„Egészségfejlesztési Iroda létesítése a Szentendrei járásban” című projekt részeként az
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai, vezetője, gyógytornásza és pszichológusai is, akik
Szentendrén és a szentendrei járás településein (Budakalász, Pomáz, Csobánka, Piliszszentlászló, Pilisszentkereszt, Leányfalu,
Tahitótfalu, Dunabogdány, Kisoroszi, Szigetmonostor, Pócsmegyer) a lakosság számára
ingyenesen elérhető egészségmegőrző, prevenciós programokat nyújtanak. Céljuk az
egészséges életmód, az egészség-tudatos
magatartás elemeinek ismertetése a betegségek megelőzésére érdekében.

Üdítő látvány volt a folyamatos videoklip Magyarország szűrőkamionjáról és a drónfelvételek a szentendrei Duna-partról.

November 13-án, kedden 9-től 16 óráig rendkívüli, diákoknak szóló egészségprogram lesz
ismét a Duna-parton „Utazás az Egészség Birodalmába” címmel, a felnőtteknek pedig szűrések lesznek az egészségkamionban. A
program egyúttal az Egészségfejlesztési Iroda
nyitórendezvénye is lesz.
GERŐCS KATALIN
EGÉSZSÉGES VáROSÉRT KÖZALAPÍTVáNy

folytatódik az egészségügyi fejlesztés
Szentendrén

Fotók: Széles Nóra

2018 | október 22.

Dr. Pázmány Annamária, a SZEI igazgatója, Mayer Ákos, az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ Járóbeteg-szakellátási igazgatója és Verseghi-Nagy Miklós polgármester a
sajtótájékoztatón.

Tízszázalékos önkormányzati hozzájárulás mellett, 180 millió forinttal
támogatja a kormány a szentendrei járóbeteg-szakellátó fejlesztését
– mondta el mayer ákos, az állami egészségügyi ellátó Központ Járóbeteg-szakellátási igazgatója a SzeI-ben 2018. október 9-én rendezett sajtótájékoztatón. Az eseményen az intézmény igazgatója, dr.
pázmány Annamária és verseghi-Nagy miklós polgármester mondott
beszédet.

Az Egészséges Budapest Programban az önkormányzatok 10 százalékos hozzájárulása mellett a kormány 58,6 milliárd forint költségvetési
forrást biztosít, 32 közép-magyarországi szakrendelő fejlesztésére,
amelyek közül az egyik Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
szakrendelője.
A fejlesztések nemcsak a betegek ellátási színvonalának javítását, a
várakozási idő és a várólisták csökkenését eredményezik, de remélhetőleg a betegek kényelmét és az itt dolgozók munkakörülményeit is javítani fogják.
– Szentendre Egészségügyi Intézményei az 1950-es évek óta végzi a
Szentendrei járás lakosainak járóbeteg szakellátását és gondozását.
A járáshoz Szentendre városa és további 12 település (Budakalász,
Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád) tartozik. Az ellátandó terület 83 ezres állandó lakosságán túl a
Pilis Dunakanyar sajátosságai miatt a turisták, ideiglenes lakók, nyaralók tovább növelik forgalmukat, így valójában közel 100 ezer ember
részére nyújt az intézmény szolgáltatást. Az intézmény átlagosan
naponta közel 1000 beteget lát el a 37 szakmában. A forgalom
továbbra is rohamosan növekedik, így szükségessé vált az orvosi
műszerek cseréje, pótlása, az épületgépészet megújítása és az informatikai fejlesztés.
Az Egészséges Budapest Program keretében Szentendre Egészségügyi Intézményei 180 046 242 Ft-ot nyert el. Az összegből és az önkormányzati, 17 millió Ft önrészből az intézmény informatikai
eszközeinek, orvosi műszereinek cseréjére és az egynapos sebészet
energetikai fejlesztésére nyílik lehetőség. Szintén sikerrel pályázott az
intézmény egy Egészségfejlesztési Iroda megnyitására, ehhez 87,5
millió Ft-ot nyertek el.
A korszerű egészségügyi ellátáshoz szükséges, nagyobb műszaki tudású, költséghatékony egészségügyi berendezéseket a most elnyert
pályázati forrásból szerezzük be, többek között új ultrahang-diagnosztikai készülékeket, szemészeti réslámpát, mobil műtőlámpát, digitális
fogászati röntgenszenzort, a gasztroenterológiai rendelő vizsgálóműszereit, EKG-készüléket és modern röntgenkészüléket. A nagy betegforgalom mellett a korszerű eszközök gyorsítják a betegellátást, az új
műszerekkel biztonságosabb a diagnózis felállítása, csökkennek a várólisták. A SZEI épületgépészeti fejlesztésében az egynapos sebészet
klímarendszere újul meg. A műtő hőmérséklete rendkívül fontos biz-
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tonsági szempont, annak külön szabályozhatósága és leválasztása a
teljes intézményi hálózatról valósul meg a pályázat révén. A szeptikus
műtéteket elkülönített műtőben végezhetik a SZEI szakorvosai – a korábbinál korszerűbb műtéti technika alkalmazásával. A betegellátás
biztonságosabb lesz és nagyobb számú műtét végzésére nyílik lehetőség. Az informatikai fejlesztés keretében az intézmény eszközparkja
és szervere újul meg. Az informatikai fejlesztéssel szintén gyorsul a
betegellátás. A fejlesztésekhez az egészségügyi intézmény fenntartója, Szentendre Város Önkormányzata 10%-os önrészt biztosít.
Szentendre városa kiemelten kezeli a járóbeteg-ellátást, KEHOP-os pályázati forrásból az elmúlt években megújultak a háziorvosi és gyermekorvosi rendelők épületei. A Bükkös-parton, a háziorvosi rendelőben
2017. augusztus 1-től 0-24 órás ügyeletben látják el a betegeket Szentendrén. A város kezdeményezésére létrejött az a szakmai munkacsoport, amely meghatározza az egészségügyi ellátás legfontosabb
fejlesztési területeit, és a 24 órás ügyeletet egybehangzóan nagyon
fontosnak tartották a különböző szakterületek, ezért nyújt a város a
működtetéshez anyagi támogatást, továbbá vállaltuk a helyiségek kialakítását – mondta el városunk polgármestere a sajtótájékoztatón.
Az Egészséges Budapest Program keretében megvalósuló 180 millió
forint összköltségű fejlesztés eredményes megvalósításához Szentendre Város Önkormányzata 17 millió forint önerő biztosításával járul
hozzá. A tervek szerint a fejlesztési beruházások érdemi része 2018ban és 2019 első negyedévében valósulhat meg.

Családbarát munkahely
lett a SzeI

A Családok Évében nyerte el Szentendre egészségügyi Intézményei
a Családbarát munkahely címet és mellé 2 millió forintot az emberi
erőforrások minisztériumától. Az elismerő okleveleket 2018. október
8-án adták át a Családbarát munkahely pályázat díjátadó ünnepségén,
az óbudai egyetemen.

Ma már versenyképességi tényező a
családbarát szellem
a munkaerőpiacon,
keresettek azok a
cégek, ahol tekintettel vannak a dolgozók
családi életére – közölte Novák Katalin,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Hozzátette:
ez azonban nem jelenti azt, hogy a családbarát munkahelyeken kevesebbet kellene dolgozni, rövidebbek a munkanapok, hosszabbak a hétvégék, ezeken a helyeken is nagyon jól kell teljesíteni, ám a dolgozók
hatékonyabbak tudnak lenni, ha támogatást kapnak családi életükhöz.
Novák Katalin örömét fejezte ki, hogy a munkaerőpiacra visszatérő kisgyermekes anyák életét segítő programok mellett voltak apáknak szólók is, továbbá a pályázatokban megjelentek a párválasztás, a
családalapítás előtt állók, valamint a szüleikről gondoskodók szempontjai is. A Családbarát munkahely elismerés ne csak egy oklevél legyen az intézmények falán, hanem váljon vezérelvvé, mentalitássá,
honosodjon meg kultúraként a hétköznapokban is! – mondta az államtitkár.
A Családbarát munkahely pályázatot nyolcadik alkalommal hirdette
meg az Emmi. A kiírás célja egyebek mellett olyan programok támogatása, melyek elősegítik a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A pályázat egyszerre díjazza és ismeri el
a munkahelyek már létező és tervezett családbarát intézkedéseit és
fejlesztéseit.
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A molinón: a WhiskyNet csapata
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XXXII. évf. | 20. szám

Duplázott az ’élet vize’ szentendrei szakértői csapata: Az Év boltja lett a szakboltok kategóriájában tavaly és idén is a WhiskyNet. Az üzlet
tulajdonosa, Szatmári Katalin Szentendrén él, ahogyan munkatársai közül is többen. A vállalkozás is innen indult, és a sikerhez hozzájárult,
hogy szentendreiek alakították ki a budapesti üzlethelyiség exkluzív tereit.

– Úgy kezdődött, hogy egyszer egy nagyon
kreatív és különösen jópofa barátunk, bizonyos Péter, megkínált whiskyvel. Én szabadkoztam, hogy az nem az én italom, meg így,
meg úgy… de a végén csak kitöltötte. Mondom, ’…és a jég?’ ’Na, csak szagolj bele, kóstold meg, aztán majd beszélünk a jégről is’. Én
meg lassan beléolvadtam abba a pohár
whiskybe, akár egy jégkocka. El voltam
veszve… Az a bizonyos egy 16 éves Lagavulin
volt, de még aznap este végigpróbáltunk vagy
5 másikat…, jég nélkül!
Az élményt saját felfedezések követték. És
mert itthon alig néhányféle ’single malt’-ot lehetett kapni, és azokat is (számomra) elérhetetlen, vagyis inkább elfogadhatatlan áron, a
beszerzési forrást, mind az italok, mind az információk tekintetében, a repülőtéri Duty Free
Shop-ok, elsősorban is a londoniak jelentették. Éjszakákat töltöttem Michael Jackson
könyvének, a ’Complete Guide to Single Malt’
4. kiadásának apró betűs részeivel és az ’élet
vize’ különféle palackozású verzióinak cseppenkénti kóstolgatásával. Évekkel később –
miközben sem a hazai választék nem bővült
érdemben, sem az árak nem csökkentek –
még mindig azt tapasztaltam, hogy a
whisk(e)y-k ismertsége, elismertsége Magyarhonban továbbra is csupán néhány kevert
fajtára és talán a Glenﬁddichre terjed ki. Tűrhetetlen állapot! Így alakult meg egy kis családi vállalkozás, a WhiskyNet Kft.
Üzletünk elsődleges célja, hogy Magyarországon is korrekt árakon, kényelmesen, elérhető
módon, a lehető legszélesebb választékot kínálja a whisk(e)y rajongók számára. Sőt! Nem
csak whisk(e)y-t, de egyéb különleges minőségű italokat – rumokat, gineket, konyakokat
– és kapcsolódó termékeket (poharakat, könyveket) is kínálunk.
Másik célunk volt, hogy a WhiskyNet ne csupán egy internetes áruház legyen, hanem egyben egy információs központ is, ahol minél
több érdekességet, adatot, tudnivalót és képet
közölhetünk a whisk(e)y történetéről, gyártá-

sáról és mindenről, ami a rajongókat érdekelheti. Honlapunkon, a Whisky Akadémia sorozatból például megtudhatjuk, hogyan lesz az
árpából maláta, milyen út vezet az őrlés, cefrézés, erjesztés után a lepárlóüstig, meddig
tart az érlelés, és mennyi gondosságot igényel
a palackozás.
A kezdeti években a Kovács László utcai székhelyünkön indítottuk el vállalkozásunkat, irodánk a Jókai, majd a Dumtsa Jenő utcában
volt, de három éve ezt is kinőttük, s a terjeszkedés mellett döntöttünk. Szakboltunk, a
Whisky Shop és GoodSpirit Bar Budapesten, a
Veres Pálné utcában nyílt meg, így már nemcsak az interneten keresztül lehet megvásárolni márkás italainkat, de kézzelfogható
közelségbe hoztuk a termékeket.
Cégünk dolgozóinak közel fele szentendrei, a
budapesti bolt vezetője is a városból jár be a
Veres Pálné utcai shopba, így sikerünk szentendrei siker is. Tavaly kinőttük mind az üzletet,
mind a raktárhelyiségünket, így az üzletet
ugyanott, száz méterrel odébb, a 7-es szám

alatt nyitottuk újra bárfunkcióval bővülve, illetve kialakítottunk egy galériát is, ahol a rendszeres kóstolóinkat, előadásainkat rendezzük.
Az üzlet kialakításához számos szakmai úton
vettünk részt, hogy inspirációt gyűjtsünk.
Európa jelentős vidékeitől kezdve Amerikán át
a Karib-térségig bejártuk a világot, s az útközben készült fotókat elküldtük Radnóczy Eszter
belsőépítész barátunknak, majd elkezdődött a
közös munka. Az üzlethez a szanitereket, a
gyönyörű csempéket Zsengellér Péter hozta,
a csodálatos tükör- és képkeretek Nagy Sándorék boltjában készültek.
Kereskedelmi cégünk mára új proﬁlokkal bővült: fontos számunkra a közösségépítés és a
tudásátadás egyaránt. Hetente 2-3 alkalommal hazai és külföldi előadók részvételével
szakmai kóstolókat, előadásokat rendezünk
budapesti üzletünkben. A bemutatókon akár
azt is megismerhetik az érdeklődők, hogyan
kell lepárolni a gint. Kulináris szakmai fórumokhoz csatlakozva az oktatásban is részt
veszünk, a Spirit Akadémia gasztro-partnereinkkel együttműködve két éve fut nagy sikerrel. Itt nemcsak a különleges italok bemutatásáról esik szó, de a koktélkészítés rejtelmeibe is bepillantást nyernek a résztvevők.
Whisky Show-nk nagyon népszerű, mára kétnapos eseménnyé bővült, melyet a Hotel Corinthia elegáns helyiségeiben rendezünk, s
látogatottsága meghaladja a 2000 főt. A következő, sorrendben már a 8. Whisky&Fine
Spirit Show épp október 27-28-án kerül megrendezésre. Magyarország legnagyobb szakmai párlat rendezvénye teljes mértékben a mi
szervezésünk, és rendezvényünk felvonultatja
az összes jelentős hazai forgalmazót. Több
mint 50 kiállító, több mint 30 külföldi lepárlómester, márka nagykövet és szakmai előadás,
több mint 500 különféle párlat kóstolási lehetősége a programban! Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki többet szeretne megtudni
a minőségi párlatok világáról!
SZ. N.

INGyeNeS NyelvI KÉpzÉSeK – Érettségire és nyelvvizsgára felkészítő kurzusok

120 órás INGyeNeS kiscsoportos ANGol és NÉmeT nyelvi kurzusok indulnak
2018 novemberétől.
Helye: Szentendre, Petzelt József Szakgimnázium és Szakiskola, Római sánc köz 1.
Részvételi feltétel:
• 16-65 év közötti korosztály
• Pest megyei vagy budapesti állandó lakcím
• legfeljebb középfokú végzettség

Érdeklődni lehet:
NÉMET nyelvi kurzusról: SZIKLAI KRISZTINA német tanárnál: +36 70 6244903
ANGOL nyelvi kurzusról: OTT ADRIENNE angol tanárnál: +36 20 4391628
ANGOL nyelvi kurzusról: ERDÉSZ BALáZS angol tanárnál: +36 70 3696826
Tanfolyamok tervezett időpontja:

SZIKLAI KRISZTINA NÉMET 06 /70 3696826
OTT ADRIENNE
ANGOL 06 /20 4391628
ERDÉSZ BALáZS
ANGOL 06 /70 3696826

KEDD: 15:15-17:30
SZERDA: 15:15-17:30
CSÜTÖRTÖK: 19:00-20:30 SZOMBAT: 20:00-21:30
SZOMBAT: 09:00-14:00

A molinón:
Törköly Kinga
2018 | október 22.

Kinga 17 éves, a református Gimnázium végzős tanulója. A Dunakanyar Sportegyesületben 9 évesen kezdett el teremröplabdázni,
majd 12 éves korától a sportág strandváltozatában, homokon is versenyzik. eddigi legnagyobb sikereit strandröplabdában érte el:
2015-ben és 2016-ban is országos bajnok
lett. Kiváló tanulmányi eredményeinek és bajnoki címeinek köszönhetően kétszer elnyerte
a „magyarország jó tanulója, jó sportolója”
címet is.

Nyolc éve röplabdázol. miért éppen erre a
sportra esett a választásod?
Először ritmikus gimnasztikára jártam, amit
ugyan szerettem, de úgy éreztem, valamilyen
csapatsportot szívesebben űznék. Jó labdaérzékem van, gyors vagyok, a helyi lehetőségek közül a röplabdát választottam, és ezzel a
családom is elégedett volt. Nagyon megtetszett, mert rendkívül összetett sport. Kicsit elfogultan azt is mondhatom, hogy a legszebb
labdajáték: nincs az ellenféllel testi kontaktus,
szándékos vagy vétlen durvaság, kombinatív,
látványos labdamenetek vannak, pszichésen
és ﬁzikailag is végig koncentráltnak kell lenni.

mi a különbség a terem- és a strandröplabda között, miben különböznek például a versenyek?
Elég nagy a különbség, például a teremröplabda nagyobb pályán zajlik, többen is játsszák: 6-6 ellen. A strandröplabdában 2-2 ellen
játszik, és nincs lehetőség a cserére. Sokkal
nagyobb feladat hárul egy játékosra, hiszen
nemcsak egy típusú poszton kell helytállni, a
pálya egészét be kell tudni mozognia a két
embernek, azaz a játék összes elemét jól kell
tudni kezelni. A homokborítás pedig lassítja,
nehezíti a mozgást. A teremröplabdában
25 pontig játszunk egy szettet, és három
játszmát kell nyerni, vagyis a mérkőzések lehetnek három-, négy- vagy akár ötszettesek is.
A strandröplabdában 21 pontig játszunk, kettőt kell nyerni, tehát maximum három szett
van. Ez utóbbi játék rövidebb ideig tart, ﬁzikailag mégis jóval megterhelőbb. Ebben a sportágban alkalmazkodni kell az időjáráshoz is,
mert a meccseket megtartják extrém időben
is: hőségben, hidegben, szélben, zuhogó esőben, csak villámlás esetén fújják le.
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melyik változatot szereted jobban?
Nehéz kérdés, mert mindkettő közel áll hozzám, de egyértelműen több országosan jegyzett sikert értem el a strandröplabdában, és
ebben a sportágban csak kettőnkön múlik a
teljesítményünk. Emiatt talán a strandröpi felé
billen a mérleg. Ősztől tavaszig játszom csapatban, teremben a Batáriné Balázs Böbe által
vezetett Dunakanyar SE-ben. Leányfalun és a
Reﬁ tornatermében vannak az edzéseink. Nyáron pedig a Strandröplabdázásért SE-ben
Buday Balázs irányítása mellett röpizek Budapesten. A társam ma is az, akivel együtt kezdtünk strandröpizni, Horváth Flóra, aki
csapattársam a Dunakanyar SE-ben is. A
sportágunkban gyakoriak a cserék, vannak,
akik évente mással indulnak a bajnokságban,
mi ebben ritka kivételek vagyunk. Jól ismerjük
egymás erősségeit és gyengeségeit, egyáltalán egymást, hiszen együtt nőttünk fel.
mit tartasz az erősségednek?
Jó az állóképességem, nem vagyok sérülékeny, mégis valószínűleg a mentális erőm a
legnagyobb erősségem. Higgadt vagyok,
végig tudok koncentrálni a mérkőzéseken, és
tudok hatni a társaimra.

milyen eredményeket értél el idáig?
A Dunakanyarral sok kisebb-nagyobb kupa- és
tornagyőzelmünk volt már, de a legkomolyabb
eredményt idén tavasszal értük el, az országos serdülő bajnokság 4. helyével. Ez óriási
eredménynek számít a mi kicsinek mondható
egyesületünknek, mert a legjobb hatba csak
csupa nagy múltú, szponzorokkal és egyéb
háttértámogatással rendelkező egyesület jutott be. A strandröplabdában 2015-ben és
2016-ban lettünk országos bajnokok a társammal U15-ben és U16-ban. Idén minden
utánpótlás korosztályban és felnőttben is indultunk a bajnokságban, végül U18-ban és
U20-ban nagy küzdelmek után országos második helyezettek lettünk.

Nemcsak a sportban, a tanulásban és sikeres
vagy, hiszen már kétszer elnyerted a „magyarország jó tanulója, jó sportolója” címet is…
Szerencsére könnyen tanulok, mindig kitűnő
tanuló voltam. Nagyon szeretem a humán tárgyakat, de a reál vonal sem áll távol tőlem, és
igen, szeretek is tanulni. Nem is tudom, ez már
valószínűleg a dolgok egymásra épülése miatt
így marad. Ezt a díjat pályázat útján lehet elnyerni, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
írja ki minden évben. A beadott pályázatot szigorú pontozási rendszerrel teljesen objektív

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.

módon bírálják el. A tanulmányi- és sporteredmények kategóriánként pontokat érnek, nincs
semmi szubjektum az odaítélésben. Én emiatt
pályáztam.

marad egyáltalán szabadidőd a tanulás és a
sportolás mellett?
Ha jól osztom be, akkor marad idő mindenre.
A hétköznapokon ugyan kevésbé, mert az edzéseim este 7-9 óra között vannak, és gyakran
előfordul, hogy utána még tanulnom kell, de a
sport szellemileg kikapcsol és felfrissít. Szabadidőm inkább hétvégén van (ha nincs
meccs), ilyenkor a családommal, barátaimmal
szervezünk programokat, de szeretek otthon
pihenni, olvasni, ﬁlmet nézni is.

Nagy váltás előtt állsz, hiszen ebben a tanévben érettségizel. milyen terveid vannak a tanulás, illetve a sport terén?
Pszichológiát szeretnék tanulni, később pedig
szívesen szakosodnék a sportpszichológia
irányába, mert úgy érzem, ez egy fejlődő terület. Magyarországon kevesen csinálják, pedig
nagy szükség lenne rá. A sportbeli tervem
csak annyi, hogy az egyetem mellett is tudjam
folytatni a strandröplabdát.
N. E.

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: a 26/785-033-as telefonszámon.
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fókuszban a család

A Családok Éve Szentendre programsorozat kiemelkedő eseménye
a „fókuszban a család” konferencia, melyet 2018. november 17-én,
szombaton rendezünk meg. Az egésznapos eseménysorozat üzenete, hogy családban élni jó, családban élni érdemes. Célunk, hogy
ezzel az üzenettel minden korosztályt megszólítsunk.

A Szentendre Barátai Egyesület kezdeményezésére a helyi civil szervezetek, a keresztény egyházi közösségek (római katolikus, a református,
az evangélikus, a baptista és görögkatolikus)
Szentendre Város és intézményei összefogtak,
hogy 2018 a Családok Éve legyen Szentendrén.
Kezdeményezésünk célja, hogy ráirányítsuk a ﬁgyelmet a családra, mert családban élni jó, anyának, apának, nagyszülőnek, testvérnek lenni jó.
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A „Fókuszban a család” konferenciánkon a délelőtti előadók 15 perces rövid, gondolatébresztő előadásokkal bevezetnek minden résztvevőt a Szerepek a családban, Generációk és A médiába keveredett
család témakörökbe. A délelőtti előadássorozat kiemelt előadója Phil
Gungor, párkapcsolati előadó, tréner, lelkipásztor, a nagysikerű „Férﬁagy, női agy. Isten hozott egy jobb házasságban!” című könyv szerzőjének, Mark Gungornak a ﬁa, munkatársa.

Délután a felkért együttműködő szervezetek – a 777 blog, Aranykor
Központ, Három Királyﬁ, Három Királylány Mozgalom – bevonásával
interaktív beszélgetéseket, workshopokat szervezünk.

Szeretettel várunk a Fókuszban a család konferencián. Tanulj, beszélgess, fejlődj! Találkozzunk november 17-én, szombaton!
A konferencia kedvezményes részvételi díja: 2500 Ft/fő
Jegyekről bővebben az alábbi honlapon található regisztrációs felületen lehet tájékozódni:
www.szentendrebaratai.hu

Szentendrei Nagy
menzanap

A Szentendrei Nagy menzanapon, 2018. október 10-én együtt ünnepelték a diákok és a városvezetés a nemrég megújult menzát.
A bajcsy-zsilinszky utcai központi konyha ebédlőjében ajándékkal
várták a gyerekeket, Szentendre intézményvezetői pedig velük együtt
fogyasztották el azt a menüt, amely a város diákjainak kedvence.

Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester vidám kulacsokat ajándékozott az ebédhez érkező gyerekeknek. A kulacsokat a menza két kabalaﬁgurája, Bonbon és Oszkár díszíti. A nemrég megújult Menza belső
tereit Hoover Szabó Nóra szentendrei iparművész tervezte, ahogyan
az ebédlő kedves kabalaﬁguráit is. Az egyedi, bulldogkutyás logó a
Menza falain, díszítőmotívumain és most már a kulacson is visszaköszönnek. A tavalyi tanévben került ki az ebédlőbe egy touchpad, azaz
érintőképernyős tábla, mellyel a gyerekek jelezhetik, ízlett-e az aznapi
ebéd. A Nagy Menzanap menüje a gyerekek kedvence, vagyis a legtöbb
mosolygós fejet kapott étel lett: zöldségleves grízgaluskával és milánói
makaróni, desszertnek pedig körte. Verseghi-Nagy Miklós polgármester meghívására a város intézményvezetői is megkóstolták a menüsort
az ünnepi, Nagy Menzanapon. A menü ízlett, újabb mosolygós fejek jelezték, hogy ﬁnom volt az ebéd.

Családi nap az óvodában

Október 6-án került megrendezésre a Szentendrei Református óvoda
családi napja, amikor a családok egy közös ima után ismerkedhettek,
és közelebb kerülhettek egymáshoz. A programot Tóthné Kertész

Fotók: Széles Nóra
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Zsuzsanna óvodavezető rövid köszöntése nyitotta meg, majd az óvodások kis műsorral kedveskedtek az egybegyűlt vendégeknek. A Református Gimnázium Iﬁ csoportja egy bábjáték keretében József és
testvérei történetét adták elő – a terem zsúfolásig megtelt csillogó
szemű, várakozó tekintetű gyermekekkel.
A délelőtt további részében a gyerekek és a felnőttek birtokba vették
az óvoda épületét és udvarát: az óvó nénik kézműves foglalkozásokkal
várták a kicsiket a csoportszobákban, a bátrabbak a hüllő bemutatón
csodálhatták meg a különleges állatokat, kint az udvaron pedig kosaras körhintát és mókás népi fajátékokat próbálhattak ki a gyerekek,
míg Dr. Harmathy András tiszteletes úr a felnőttekkel a bibliai történet
üzenetéről beszélgetett.
Ebédre a dadus nénik gulyáslevessel, pogácsával, ﬁnom süteményekkel és innivalóval kínálták a sok futkosásban megéhezett gyereksereget és szüleiket.
Minden évben nagy sikere van ennek az alkalomnak a református óvodás családok életében. Idén is jó volt együtt lenni ezen a napsugaras,
meleg őszi napon – a mindennapos rohanást hátrahagyva, kötetlenül
beszélgetni a szülőtársakkal és az óvoda dolgozóival, miközben a gyerekek találkozhattak már iskolába járó, régi ovis pajtásaikkal is, és kicsit másként játszhattak az oviban, mint a hétköznapokon.
áldott napunk volt!
BERÉNyI ORSOLyA SZÜLŐ

Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztivál Angliában
2018 | október 22.
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A magyarok a legjobb úszók! – derült ki az
idei Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztiválon. A
több évtizedes hagyományt folytatva városunk diákcsapata Angliában küzdött meg a
testvérvárosok csapataival október első hetében. Asztaliteniszben elsők, fociban második, atlétikában harmadik és úszásban
toronymagasan elsők lettek a szentendrei diákok. Összesítésben egyetlen ponttal maradtak le a házigazdáktól, így ezüstéremmel
tértek haza.

A meghívók – Godmanchester és Huntingdon
– idén 14 éves gyerekeket vártak, akik asztalitenisz, atlétika, foci és úszás versenyeken
mérték össze erejüket. A hagyományos versengésen túl a gyerekek ügyességi és problémamegoldó, játékos vetélkedőkön keresztül
is ismerkedtek egymással. Az angol házigazdákon kívül pályára léptek még a német (Wertheim) és az olasz (Gubbio) csapatok is.
A magyar csapat tagjai a tornatanárok ajánlásával, illetve velük egyeztetve kerültek kiválasztásra 4 iskolából. A csapattagok (6 lány
és 6 ﬁú) ABC sorrendben: Berényi Zoé Natália,
Czifrik Virág, Gergely Johanna, Hajdú Balázs,
Hevér Levente, Pitvarosi Jázmin, Solymosi
András, Spellenberg Liza Nóra, Szabó Gergő
Attila, Szedlák Gellért Vajk, Varga Orsolya Dorottya és Zöld Bálint, kísérőtanárok: Dám Károly és Köck Gábor.
A szervezők egy tó mellett, a Grafham Water
Centerben helyezték el a ﬁatalokat, ahol a
szállás mellett sportolási, szabadidős lehetőség is volt. A versenyeket a helyi iskolák tornatermeiben, pályáin rendezték helyi
gyereksegítők bevonásával, így a mieink egy
kicsit az ottani iskolai életbe is bepillantást
nyertek. Kiemelkedő program volt az ebéd a
többszáz éves városházán, illetve látogatás a
városi tornacsarnokba, ahol olimpikonok is
edzenek.
Eredmények: asztaliteniszben elsők lettünk,
fociban második, atlétikában harmadik, és
úszásban toronymagasan elsők. Összesítésben egyetlen ponttal maradtunk le a házigazdáktól, így ezüstéremmel tértünk haza. A
legkiemelkedőbb teljesítményt az úszásban
hozták a mieink, ahol 22 számból 19-ben
elsők lettünk, és háromban másodikak, sokszor medencehosszal megelőzve a többi versenyzőt.
A ﬁataloknak volt lehetősége a két várossal is
megismerkedni, találkoztak az igazi vidéki,
kisvárosi Angliával. Mindkét városban kaptak
szabadidőt, és megnézték a helyi látványosságokat (lsd. keretes cikk).
A város (az önkormányzat, illetve Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete) képviseletében a felnőttek (Kóbor Edit, Nagy Dorottya, Krizbai Éva és Willemse Jolanda) a
szokásos testvérvárosi megbeszélésen az
előző évet értékelték, illetve a jövőbeli programokat egyeztették.
Jó hír, hogy az Ifjúsági Fesztivál folytatódik,
jövőre Gubbio látja vendégül kulturális témájú
programon a testvérvárosok küldöttjeit.
Büszkék vagyunk a szentendrei csapatra, gratulálunk a győzelmekhez!
Hajrá Szentendre!

Angliai testvérvárosaink KeletAngliában, az Ouse folyó két partján, egymással szemben
helyezkednek el. Mindkét várost
a XIII. század legelején jegyezték
be városként, gazdag múlttal, rengeteg hagyománnyal rendelkeznek.

Godmanchester Cambridgeshire
körzet kisvárosa, a Great Ouse
folyó déli partján fekszik, kb.
6500 lakossal. Kelta-római eredetű település, 1213-ban kapott
városi jogot János királytól. Korai
piac központ, amely idővel elvesztette jelentőségét és gazdagságát, mert Huntingdon kapta
meg a piactartás jogát, mert a középkorban érvényes szabályok
szerint 20 mérföldes körzeten
belül két város nem tarthatott piacot. Egyik legrégebbi műemléke
a Városháza, amely a XI században épült, és ma is Városházaként működik. A templom és a
parókia szintén a XI. századra datálódnak. Közvetlenül a Városháza mellett található az Ouse
folyón átívelő „Kínai-híd”, amely a
város legjellegzetesebb látnivalója, a legtöbb képen ez szerepel.
A legenda szerint a hidat szögek
és más rögzítő eszközök nélkül
építették. Egy mérnök engedélyt
kért a városi tanácstól, hogy szétszedhesse a hidat, és rájöjjön,
hogy sikerült megépíteni szögek
nélkül. A szétszerelés után az újjáépítés nem sikerült, mert a híd
nem bírta megtartani saját súlyát,

ezért szögek segítségével szerelték újra össze.
A két város közötti nagy egybefüggő sík rész Anglia legnagyobb
mezeje, Portholme nevet viseli.
Az idők folyamán lóversenyeket
rendeztek itt, majd ez a mező
adott otthont az első reptérnek. A
II. világháború idején fontos katonai bázisként szolgált, ma pedig
árterület, komoly szerepet játszik
az árvíz elleni védekezésben, a
folyószabályozásban.

Huntingdon 24 000 lakosú város,
Kelet-Angliában a Great Osue
folyó partján fekszik Godmanchasterrel szemben. A „nagy testvér” angol-szász eredetű, régi
királyi város, 1205-ben kapta a
városi rangot szintén János királytól. Huntingdon is megkapta
és meg is tartotta a piactartás
jogát, hagyományos kereskedő,
piacváros lett, járási központ. A
város átkelő pontként működött
az Ouse folyón, egy napjainkig
nagyon jó állapotú középkori híd
szolgálta a közlekedést, és egészen 1975-ig ez volt az egyetlen
átkelési lehetőség Godmanchester és Huntingdon között. A XVIIIXIX. században ún. „kocsi
központként” működött. A kocsik
a George Hotelben állomásoztak,
itt lehetett átszállni, cserélni őket.
Az 1574 óta működő „George”
egyben a város legrégebbi szállodája, amelynek udvarán nyaranta
Shakespeare fesztiválokat rendeznek. Híres szülötte: Oliver

Cromwell (1599), szülőháza ma
múzeum. A város másik híres
szülötte John Major, egykori
angol miniszterelnök.

Érdekességek:
Wood és Ingram nevű botanikusok felfedeztek egy újfajta bükkfát 1746-ban, amelyet a város
után Huntingdon bükknek neveztek el.
A királynő esetleges halála esetén a két város polgármesterének
lóra kell ülni, a városokat összekötő híd közepén találkozni és ott
bejelenteni a szomorú hírt.
A rendkívül értékes (több ház
ára), színarany polgármesteri láncot szigorú szabályok szerint, hivatalos programokon viselhetik a
polgármesterek, de csak saját városukban. Ha egy másik városban
is szeretnék egy-egy programon
viselni, előzetesen engedélyt kell
erre kérniük a helyi polgármestertől, és csak a jóváhagyás birtokában hordhatják.
Polgármestert egy évre választanak a képviselők maguk közül, és
egy ember csak háromszor lehet
polgármester.
A két várossal a testvérvárosi
kapcsolat gyakorlatilag egyszerre
működik, közös testvérvárosi
egyesületük van, közös kapcsolattartóval. Gyakran utaznak
Szentendrére, több civil, baráti
kapcsolat jött létre az ottaniakkal. 2016 nyarán ünnepeltük a
szerződések 20. évfordulóját.

15

Teréz-nap a Skanzenben, díjátadással
VÁROS

XXXII. évf. | 20. szám

A Néphagyományőrző óvodapedagógusok egyesülete és a Szentendrei óvónők Néphagyományt Éltető Közössége (SzóNÉK) hagyományos
őszi találkozójára hívta vendégeit a Szabadtéri Néprajzi múzeumba 2018. október 12-én. A nap témája ebben az évben mátyás király volt. A
gazdag eseménysor keretében Dr. lanczendorfer zsuzsanna egyetemi docens és Dr. Kásler miklós, az emberi erőforrások minisztériumának
minisztere tartott előadást, illetve idén első alkalommal átadták a barsi ernő emlékérmeket is.
„A magyarok szívében mindig pislákolt egy
kicsi remény, tán egyszer visszatér Mátyás, s
újra nagy lesz a magyar nép” – e gondolat
köré szervezték a nap eseményeit a Skanzen
Vigadójában megrendezett, XV. Teréz-napon.

A Filibili Népdalkör reneszánszkori énekekkel
indította a találkozót.
Dr. Cseri Miklós, a rendezvénynek helyt adó
Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója köszöntőjében arról a kevéssé ismert tényről beszélt, hogy Mátyás, az erőskezű király a maga
korában kevésbé volt népszerű uralkodó, mint
az őt követő viharos századokban, amikor
alakja felértékelődött, kultusza kialakult. Verseghi-Nagy Miklós polgármester a nap témája
és a nevelés párhuzamát emelte ki: „Mátyás,
az igazságos a hatalomra, mint eszközre tekintett, s nekünk tanulnunk kell tőle. A néphagyomány éltető óvónők tevékenysége nagyon
fontos, hiszen olyan hatalom van a kezükben,
amellyel a legnemesebb értékeket adják át
utódaink nevelésében.” Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens a Mátyás-mesék,

mondák, balladák, szólások témakörét járta
körül előadásában, majd a Barsi Ernő emlékérmek átadása következett.
Barsi Ernő, a kiváló zenepedagógus, zenetörténész, néprajzkutató, hegedűművész, főiskolai tanár komoly szerepet töltött be a néprajz
népszerűsítésében. Etnográfusi és pedagógusi munkájának eredménye, hogy Győr-Sopron megyében több mint 50 intézményben
indult meg a néprajz oktatása. A tanítás mellett több szakmai könyvet és több száz újságcikket publikált. Számos díjat nyert el, többek
között a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet, Apáczai Csere János-díjat, Ortutay-,
Szent László- és Kodály-emlékérmet, Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjat. A tiszteletére
alapított díjat háromévenként ítéli oda a legkiválóbb óvodapedagógusoknak a Néphagyományőrző óvodapedagógusok Egyesülete.
Első alkalommal Barsi Ernő-díjat kapott Faust
Dezsőné Brunszvik Terézia-díjas óvónő és
Bunta Gyöngyi, a székelyudvarhelyi mesteróvoda vezetője, valamint Papp Kornélia
Brunszvik Terézia-díjas óvónő, a SZóNÉK

Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Dr. Cseri Miklós, a Skanzen főigazgatója
és Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere

megalapítója, a Filibili Együttes tagja, a Teréznapi találkozók és a Bálint-nap fő szervezője.
Az emlékérem Rajki László szentendrei szobrászművész alkotása.
A díjátadás után mesébe öltöztetett dalokat,
mondókákat és ügyességi játékokat mutattak
be a Bimbó utcai és a Püspökmajori óvodások, majd „A diadalmas Mátyás” címmel tartott előadást prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának minisztere, aki
a Hunyadiak történelmünkre gyakorolt jelentőségét emelte ki.
A Teréz-nap további programjai között a Bakony-Balatonfelvidék tájegységben az „Élő
történelem” kiállítást tekinthették meg a meghívottak, illetve kipróbálhatták magukat kézműves tevékenységekben is: hollót, fátylas
koszorút, íjat és nyilat vagy öltöztető babát készíthettek. A legnépszerűbb a „Kincs, kincs tekerincs…”-játék, azaz az aranymosás volt. A
reneszánsz ebéd után a „Mátyás király és a
varga” című mesejátékot láthatták a résztvevők reneszánsz táncház kíséretében.

Fotók: Széles Nóra
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Faust Dezsőné Barsi Ernő-díjas óvónő, Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens,
Bunta Gyöngyi Barsi Ernő-díjas óvónő és Papp Kornélia Barsi Ernő-díjas óvónő

Ünnepélyes alapkőletétel a Skanzenben
2018 | október 22.
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erdély tájegységgel bővül a szentendrei Szabadtéri Néprajzi múzeum.
A nagyszabású fejlesztés megkezdését jelképező alapkövet október
16-án fekete péter kultúráért felelős államtitkár és dr. Cseri miklós,
a szentendrei Skanzen főigazgatója helyezte el a felépülő épületegyüttes központi szakrális épületében, a nyárádgálfalvai unitárius
templom talapzatán.

Dr. Cseri Miklós, a Skanzen főigazgatója és Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár

Fekete Péter ünnepi beszédében kiemelte, hogy „egy olyan építkezés
alapkövét helyezhettük el, amely közelebb hozza Erdélyt Magyarországhoz, az erdélyi hagyományt és gondolkodást a magyarországihoz”. Cseri Miklós hangsúlyozta, hogy „tizenöt-tizenhat év közös
munkája, kutatásai realizálódnak ebben a pillanatban. A legfontosabb
szándék pedig az értékmentés: Erdély épített, tárgyi és szellemi örökségének megismertetése, különös tekintettel a Trianon utáni magyarság sorsának bemutatására egészen napjainkig”.
A Skanzen küldetése a magyar nyelvterületen élő etnikai, kulturális csoportok népi építészetének, életmódjának és tárgyi világának bemuta-

tása. Ezt áttelepített épületekkel, berendezett enteriőrökkel, új kiállítási
és bemutatási technológiákkal éri el.
Az elkészülő épületegyüttes nemcsak Erdély, a Partium és Moldva népi
építészetét és tárgykultúráját mutatja majd be, hanem szellemi örökségét, nemzetiségi és vallási sokszínűségét, oktatását is. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély 103 ezer km²-es területének
tizenhét földrajzi egységét – a Szilágyságtól Kalotaszegen át Gyimesig,
Háromszéktől Gyergyóig – huszonegy portába sűrítve, áttelepített vagy
másolatban fölépülő épületekkel kívánja bemutatni. Az épületek között
szerepel kúria, unitárius templom, szász és román ház, iskola, tanya
és esztena (juhok nyári szálláshelye) – tükrözve a terület építészeti,
társadalmi, kulturális és életmódbeli sokszínűségét. Bepillantást nyerhetünk nemcsak az erdélyi falu, hanem a Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely méretű erdélyi városok lakóinak életébe is. A múzeum a
szabadtéri muzeológia megújuló eszközeivel reprezentálja Erdély sokarcúságát, az ott élő emberek természeti környezettel való szoros kapcsolatát is. A fejlesztés során a hatvan hektáros terület tizenöt
hektárral növekszik, a jelenlegi 312 épület 124 épülettel és 25-30 ezer
műtárggyal bővül. A nagyközönség előtt várhatóan 2022-ben nyílik
meg a kiállításegyüttes.
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Csillaghegyi uszodában
a két barcsay-mozaik

Kónya márta és Kónya ferenc, barcsay Jenő festőművész jogörököseinek, a barcsay Alapítvány alapítóinak köszönhetően sikerült
megmenteni azt a két nagyméretű barcsay-mozaikot, melyeket
eredetileg az Újpesti uszodában helyeztek el 1976-ban. Az uszoda
bezárása, az épület lebontása miatt volt szükség a mozaikok áttelepítésére, a művek felújított Csillaghegyi árpád forrásfürdőben
kaptak méltó helyet.

A mozaikok a nagymedence egyik végfalán kaptak helyet

Fotó: Kónya Ferenc
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Kónya Ferenc három éven keresztül kereste az alkotások új helyét.
Tárgyaltak több kulturális intézménnyel is, de az áthelyezés magas
költsége miatt nem találtak partnert. Végül a Budapest Gyógyfürdői
és Hévizei Zrt., amely korábban az újpesti uszodát is működtette,
ajánlotta fel a felújítás alatt álló Csillaghegyi árpád Forrásfürdőt új
helyszínként.
A mozaikok visszafejtése, bontása augusztus 6-án kezdődött a Filó
és Társa Építőipari és Kereskedelmi Kft. szakembereinek közreműködésével. Ilyen nagy méretű mozaik áttelepítésére Magyarországon
korábban még nem került sor, hiszen közel 55 négyzetméternyi felületről van szó. A mozaikok átmentése végül zökkenőmentesen és
sérülés nélkül sikerült a szakszerű munkának köszönhetően. A nagy
belső terekkel rendelkező uszodában a nagymedence egyik végfalán
kaptak helyet a mozaikok, a többmilliós nagyságrendű munkát a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. ﬁnanszírozta.
„A két nagyméretű mozaik bontása, áthelyezése, restaurálása egyedülálló projekt volt hazánkban. Voltak bennem aggodalmak a munka
kezdetén, féltünk, hogy a bontás közben váratlan helyzetek adódnak,
de félelmeink alaptalannak bizonyultak. A szorgos együttműködés
eredményét az egyelőre próbaüzemben működő uszoda vendégei is
hamarosan láthatják, és remélem, nemcsak nekünk, hanem mindenki örömére és gyönyörűségére szolgál a látvány” – mondta lapunknak Kónya Ferenc, aki a munkát folyamatosan ellenőrizte, és
javaslataival hozzájárult a végleges felület kialakításához.

TISzTeleT A SzeNTeNDreI
feSTŐK TárSASáGA
AlApÍTóINAK

október 11-én nyílt meg Szakács Imre festőművész kiállítása a főtéri INNo ArT műhely
Galériában, melyet Sipos endre
művészetﬁlozófus nyitott meg.
Az alábbiakban az ő beszédéből közlünk részleteket.

A 70-es években én is éltem 10
évig Szentendrén. Bejártam a
város minden szegletét. A jó kisugárzású helyeken megálltam.
Ugyanezt tette Szakács Imre is,
aki szemlélődött a Régi Művésztelep kertjében, ahol menetrendszerűen megjelennek a
művésztelep alapítóinak; s
mindazok szellemei, akik az elmúlt 90 évben jelen voltak ebben
a kertben. Társalogni kezdett velük. Különös képek, víziók formálódtak ki az öreg fák lombkoronáiból. Szakács Imre szóra bírta a
fákat. A homályból kezdtek ﬁnoman kirajzolódni azok a motívumok, szimbolikus formák, misztikus fény- árnyék játékok, színellentétek és színkontrasztok, melyek az itt tevékenykedő festők
lelkében lejátszódó eseményekre utalnak.
Szakács Imre, mint tudjuk: szellemvonalakat, szellemvonal-szövedékeket fest. A káoszból halad a kozmosz, a rend felé. A fényekből születő színárnyalatok áramlása teremti meg, majd rejti
el a formákat. Érdemes a képeit különböző fényviszonyban tanulmányozni: a rendkívül ﬁnom plasztikus felületek textúráinakfaktúráinak útvonalait végigkövetni. E történéseknek nincs végük
a kép szélein. Az itt látható kompozíciók mind a hét irányban nyitottak. Nemcsak jobbra és balra, felfelé és lefelé, előre és hátrafelé; hanem létezik egy hetedik irány is, amely a régi művésztelep
öreg fáinak, szimbolikus formáinak mélyébe vezet bennünket. Ez
a felröppenő madarak szellemútja.
S mi nézők a képeket szemlélve ezeket az utakat járhatjuk újra
és újra végig, s így válunk a hajdani alkotók: Szentendre kiváló
festői által sugárzott lelki történések érzékelőivé, vagy inkább
résztvevőivé. Szakács Imre ebben az időutazásban Vergilius szerepét tölti be. Dante szellemében halad a sötétségből a fény felé.
(…)
Mint tudjuk, minden festő egy külön világot épít. A Régi Művésztelep nyolc alapítója és az utánuk jövők más-más stílusban festettek. De a hely szelleme összeköti őket, s ez az összekötő
lélekfonalakra kellene mindannyiunknak koncentrálni. Éppen erre
hívja fel a ﬁgyelmünket Szakács Imre képsorozata.

felajánlást vár az önkormányzat a város karácsonyfájára

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is lakossági felajánlásból szeretné biztosítani az önkormányzat a fő téri karácsonyfát, melyhez a
szentendreiek segítségét kéri.

Keressük azt a szép, arányos felépítésű, 8-12 méter magas, minden oldalról
esztétikus, tömött, dús ágazatú és levelű közönséges luc, ezüst vagy kaukázusi jegenyefenyőfát (Normand), amely szentendrei kertben áll, és amelyet a
tulajdonosa szívesen látna a város közös karácsonyfájaként.
A fa kiválasztásánál felmérjük a kiemelés és a szállítás lehetőségeit, hogy
biztosítani tudjuk-e a sérülésmentes szállítást a helyszínről a város Fő terére.

A felajánlásokat a Városi Ügyfélszolgálat elérhetőségein várjuk, köszönettel:
Cím: 2000 Szentendre, Duna korzó 25. „Fehér Ház”
Tel.: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Postai levél: 2000 Szentendre, Duna korzó 25.
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bach mindenkinek fesztivál
jótékony céllal

A Hegyvidéki Kulturális Szalonban rendezték 2018. október 7-én a
bach mindenkinek fesztivál jövő évi programbemutatóját és sajtótájékoztatóját, melyen többek között városunk kulturális alpolgármestere, Gyürk Dorottya mondott köszöntőt. A fesztivál ötödik évadának
jótékonysági célkitűzése: adománygyűjtés a bethesda Gyermekkórház részére, új lélegeztetőgép vásárlásához. A bach muzsikát népszerűsítő, sok helyszínű, különleges fesztivál 2019-es évadának
záróeseményét Szentendrén rendezik!

Idén tavasszal Szentendrén is bemutatkozott a Bach Mindenkinek Fesztivál egy alternatív helyszínnel. A Bach
az aluljáróban program a járókelőket
szólította meg igényes meglepetéskoncerttel, testközelbe hozva Bach
legszebb, elévülhetetlen dallamait.
A Bach Mindenkinek Fesztivál ebben
az évben csatlakozott a Nemzeti
Kulturális Alap fennállásának 25. évfordulóját ünneplő „Fesztiválok Fesztiválja” programsorozathoz is. Az
ország több pontján és Kárpát-medence szerte, több száz programmal
és több ezer résztvevővel megrendezésre kerülő fesztivál időpontja
2019. március 18-24. között lesz, Kovács Zalán László tubaművész,
fesztiváligazgató vezetésével és Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész, karmester védnöksége alatt.
Az október 7-én megrendezett találkozón a jövő év néhány fellépője
mutatkozott be műsorával, majd Juhász Márton, a Magyar Református
Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója, Kovács Zalán László fesztiváligazgató és Dr. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója aláírta azt az adománygyűjtési megállapodást, melyben a
Bethesda Gyermekkórház új lélegeztetőkészülékének megvásárlását
tűzték ki célul. Köszöntőt mondott Medveczky ádám Liszt-, Kossuth- és
Prima Primissima Díjas karmester.
A fesztivál 2019-es terveit Kovács Zalán László fesztiváligazgató ismertette, köszöntőt mondott Kovács Lajos, Hegyvidék alpolgármestere és Gyürk Dorottya, Szentendre alpolgármestere, aki elmondta:
„Szentendréről mindenki tudja, hogy Szentendre a képzőművészet
hazai fővárosa. Számtalan képzőművészeti eseményünk és az Art Capital fesztivál kapcsán is azt tapasztaltuk, hogy a XXI. században az
emberek kultúrafogyasztási szokásai rapid módon megváltoztak. Ha
tömegekhez akarunk szólni, sokakat akarunk elérni, nem elég a megszokott módon, a biztonságos kiállítóterekben fölakasztani a képeket
a falra, várni a látogatókat és szedni a drága belépti díjakat. A világ az
elmúlt 20-30 évben nagyot változott. Hatalmas Európa szerte a kulturális kínálat, nagy a fesztiválzaj, óriási a verseny a közönség ﬁgyelméért. Ebben a megváltozott közegben kell érvényesülni, kell elnyernünk
a közönség ﬁgyelmét, olyan fontos hívószavak segítségével, mint interaktivitás, bevonás, közösségi élmény. Mindennek az alapja továbbra
is a magas színvonalú művészi produktum kell legyen. Ez szükséges,
azonban nem elégséges feltétel akkor, ha nem csupán egy magas kultúrát fogyasztó, nagyon szűk és tehetős réteget akarunk megszólítani
az üzenetünkkel, hanem sokakat. Ahogy a repülés néhány év alatt, néhány jómódú ember kiváltságából tömegek közlekedési eszközévé
vált, úgy lehetnek a megváltozott környezetben, a technika fejlődésének köszönhetően, ma már ﬁllérekért, mindenki számára hozzáférhetőek – egy letöltés, egy alkalmazás segítségével – a legkiválóbb
előadók produkciói, a legnagyszerűbb koncertfelvételek. Napjainkban
a minőségi komolyzene is lehet mindenkié. A mai zenei kultúránk
alapja Bach munkássága. Itt fontos kiemelni, hogy Bach a közösséghez kötődő zenélést tartotta hivatásának, nem volt elitista, ezért is alkalmas a zenéje arra, hogy széles tömegeket szólítsunk meg általa,
ezért is van létjogosultsága a Bach Mindenkinek! – hívószónak. Szentendre pedig örömmel csatlakozik a kezdeményezéshez, köszönjük a
lehetőséget és a bizalmat! Biztos vagyok benne, hogy közreműködésünkkel még gazdagabb, még színesebb lesz a fesztiválprogram!”
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Szobortárlat 2.0

A tavaly hagyományteremtő szándékkal megrendezett Szobortárlat
1.0 után, a Szentendrei lakástárlat Alapítvány idén már egyhetes szobortárlatot rendez szentendrei szobrászok alkotásaiból az ofﬂine
Centerben.

Megnyitó: 2018. október 28. vasárnap, 16 óra
Helyszín: Ofﬂine Center, Szentendre, Ady Endre út 6.
A kiállítást megnyitja: Bodonyi Emőke művészettörténész
A tárlat háziasszonya: Kanyó Erika, az ex-Cafe Rodin Galéria tulajdonosa
Kiállító művészek: Asszonyi Tamás, Csíkszentmihályi Róbert, efZámbó István, Farkas ádám,
Farkas Zsóﬁa, Holdas György, Ligeti Erika, Kárpáti Tamás, Lukács Tibor, Márkus Péter, Páljános Ervin, Pistyur Imre, Szabó Tamás,
Szentirmai Zoltán, Tzortzoglou Georgios
A rendezvényre a belépő 2.500 Ft/fő, Lakástárlat Baráti kör tagoknak ingyenes. Kérjük itt regisztráljon: kapcsolat@lakastarlat.hu
A kiállítás 2018. október 28. és november 4. között, minden nap 17 órától 19 óráig ingyenesen
látogatható. November 1-jén ZáRVA.
Finisszázs: 2018. november 4. vasárnap, 16 óra
Részletes programleírás: www.lakastarlat.hu
A program az NKA Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával
valósul meg.

Jubileumi művésztea

A festők, művészek városában különleges hangsúllyal bír, hogy kortárs
szentendrei képzőművészek művei díszítsék a polgármester reprezentatív tárgyalóját. Fontos, hogy az ide betérő vendégek benyomást szerezzenek a városunkban folyó progresszív alkotói tevékenységről. A
Szentendrei Lakástárlat szervezésében havonta 2-4 szentendrei kortárs művész alkotásai kerülnek föl a polgármesteri és kulturális alpolgármesteri tárgyaló falára. A 15. Művészteán Regős Anna textilművész
és Regős István festőművész voltak a Lakástárlat és a Polgármesteri
Hivatal vendégei. A művészházaspárt ezúttal is Verseghi-Nagy Miklós
polgármester és Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester fogadta, a
jó hangulatú beszélgetést a Lakástárlat vezetője, Musza Györgyi
vezette.

Musza György, Gyürk Dorottya, Verseghi-Nagy Miklós, Regős Anna és Regős István
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In memoriam fekete miklós
1944-2018.

rövid betegség után, október 3-án, életének 73. évében elhunyt fekete miklós, nyugalmazott alezredes, a Kossuth lajos Katonai főiskola volt tanára.

Fekete Miklós 1944. december 8-án született Pápán. Nagyszerű futballista volt.
Labdarúgóként előbb Kecskeméten a helyi
MáV ifjúsági, majd felnőtt csapatának
tagja, később Pest megyébe kerülve lakóhelyén, Szentendrén, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola együttesében szerepelt
1964-1968-ig. A Pest megyei amatőr labdarúgásban hosszú időn keresztül különböző tisztségeket töltött be, legyen szó
játékvezetésről, vagy éppen szövetségi tevékenységről. 1963-ban játékvezetői vizsgát tett. Eleinte járási szinten bíráskodott,
majd a ranglétrán haladva az NB I-ig jutott. Legnagyobb sikereként tartotta számon, hogy 1987-ben az Év játékvezetőjének választották.
1995-2011-ig a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnökségének tagja,
2010-ben a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség elnökének választották.
A szövetség 2010-ben „Pest megye labdarúgásáért érdeméremmel”
ismerte el munkásságát. Aktív időszakában játékvezető-ellenőrként
járta a pályákat országos és megyei szinten egyaránt 2011-ig.
Katonaként alezredesi rangban tizenöt éven át tanított a szentendrei katonai főiskolán, ahol később szervezői, tervezői feladatokat látott el.
2014-ben az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnökségi tagja lett
a gyors átlátóképessége és kitartó munkája alapján. 2016-ban a szentendrei szervezet kivált az országosból, és Szentendrei Nyugdíjas Polgári Egyesület néven önálló lett. Elnökének Fekete Miklóst választották.
A Fidesz-KDNP tagja. Az izbégi Szent András templom egyházközösségének tagja.
Katona volt, sportoló, aktív közéleti szereplő, családapa és nagyapa,
aki igaz hittel, töretlenül viselte az élet nehézségeit, örömeit és betegségét. Isten végtelen jóságában bízva, hogy földi halandósága után elnyeri az örökké való életet.

Temetése 2018. október 26-án, pénteken 11 órakor lesz az izbégi
Szent András plébániatemplomban.
Nyugodjon békében!

LADáNyI JUTKA

Szomorú szeptembert éltünk, mi, akik ismertük és szerettük Fekete Miklóst, akinek sokféle megbízatása mellett nekünk ő a Szentendrei Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke volt. Hihetetlen és még ma sem tudjuk
igazán elfogadni, hogy elment a minden élők útján, itt hagyva családot,
barátokat és azt az életet, amit nagyon szeretett.
„Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.”
Régóta ismert alakja volt a szentendrei közéletnek, sok ember került vele
kapcsolatba, és ő mindig a legnagyobb szeretettel, hozzáértéssel, magát
nem kímélve állt ki az ügyekért! Foglalkozására nézve katona volt, tudta,
mi a kötelesség, hogy az első a vállalt feladat.
A nyugdíjas klubunk elnökeként megtanulhattuk tőle, hogy nincs lehetetlen. Hozzá is szoktunk, hogy mindent elintéz, hogy egyszer csak felbukkan, kedvesen mosolyog, és azt mondja: „Gyerekek, rendben!”
Sajnos csak néhány évet lehettünk vele, de ez a néhány év mindannyiunk
számára emlékekkel és sok-sok beszélgetéssel eltelt évek voltak. Bekapcsolt bennünket is a város vérkeringésébe, elismert szervezet lettünk, tudtak rólunk. Az önkormányzat vezetői és munkatársai többször
jártak az egyesületünkben, Miklósnak bejárása volt a Városházára, ott
is komolyan vették a kéréseit, és segítettek bennünket a munkánkban.
Jobboldali elkötelezettségét büszkén vállalta, részt vett és tagja volt a
Fidesz helyi csoportjának. Olyan ember volt ő, akinek a polgári Magyarország szívügye volt. Tiszta lelkű keresztény ember volt, hívő katolikus.
Jó magyar ember.
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Sose láttuk fáradtnak és csüggedőnek. Nem tudtunk személyes bajairól,
ezekről férﬁas szeméremmel nem beszélt. Ha valaki bajban volt, ha segíteni kellett, ő azonnal jött, és tudta, mit kell tenni! Talán magán is többet segítethetett volna.
Önfeláldozó ember, jó barát, kiváló, családszerető ember volt. Nehéz lesz
az egyesületben pótolni őt, de egy dolgot megtanultunk tőle, soha nem
szabad feladni. Folytatni kell, amit 2004-ben ez a csapat elkezdett. Ő
hitte velünk együtt, hogy a haza sorsa és jövője sorskérdés. Sok terve
volt, most itt állunk, és mint a megrémült gyerek, nem tudjuk, hogyan tovább. Nélküle nehéz lesz, de megígértük neki is, magunknak is, hogy miatta, érte, a polgári összetartozásért folytatjuk a munkát, az
együttléteket, a kiállást mindazért, ami neki olyan fontos volt.
Végül, ahogy kezdtük, fejezzük be ezt a szomorú nekrológot Kosztolányi
soraival:
„…és szőtte álmát, mint színes fonált:
a homlokán feltündökölt a jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy.”
A SZENTENDRE POLGáRI NyUGDÍJAS EGyESÜLET NEVÉBEN BÚCSÚZIK

PÉLINÉ BáN ÉVA DR.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni a névtelenségbe burkolódzó
adományozónknak, hogy a Gondozási Központ zenét kedvelő
időseinek a Kossuth Nyugdíjas Klub előadására belépőket adományozott.
KECSKÉSNÉ SIPOS ANDREA
INTÉZMÉNyVEZETŐ

2018 | október 22.

„Az ember Isten kertjében él” macroland

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.

Hamvas béla emléknap – november 7-8.

Hamvas Béla halálának 50. évfordulója alkalmából kétnapos
rendezvėnysorozat keretében tisztelgünk az író géniusz életműve
előtt.
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KULTÚRA

Szokatlan módon egy jókedvű beszélgetéssel nyílt meg Deim Balázs
tizenvalahányadik önálló kiállítása, a Macroland. Kemény Zoltán tervezőgraﬁkus arra keresett választ a mindig újat kutató ifjú fotóstól, hogyan születik a gondolat, s miképpen készülnek a falakon látható,
különleges makropanorámás fotók? Milyen alkotói folyamaton keresztül jön létre a kis műanyag matchbox részleteiből az izgalmas, feketefehér mozaik, akár a falakon levő képek kaleidoszkópszerű látványa?

November 7. (szerda)

10.00-13.00-ig NemzeTKÖzI KoNfereNCIA
a Városháza dísztermében
Megnyitó: Verseghi-Nagy Miklós polgármester

elŐADáSoK:
Dr. Beer Miklós váci püspök:
FERENCES LELKÜLETTEL AZ ÖKOLóGIAI VáLSáG IDEJÉN
Dr. Primoz Repar ﬁlozófus, a ljubljanai Apokalipsa főszerkesztője:
HAMVAS BÉLA ÉS A DE CIVITATE DEI KÉRDÉSE MA

Nehéz lenne szakszerűen leírni azt a bonyolult menetet, amíg egy
matchbox vagy például egy számítógép alaplapjának apró részleteiből
megszületnek Deim Balázs sajátos látásmódú, izgalmas kompozíciói
– nézzék meg inkább műveket a MinoArt Caféban november közepéig
látható tárlatán.
RAPPAI ZSUZSA

bécsbe tévedt
űrhajós
Johann Göttel igazgató, Europahaus Burgerland, Eisenstadt:
A VILáGPOLGáRSáG KERTJEI – DAG HAMMARSKJÖLD NyOMáN
Dr. Thiel Katalin ﬁlozófus:
„A TERMÉSZET KOZMIKUS ÉRINTÉSE" – HAMVAS BÉLA
TERMÉSZETFELFOGáSA

16.00: GyerTyAGyÚJTáS Hamvas Béla sírjánál, a Sztaravodai úti
köztemetőben
Beszédet mond: Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész
Szentendre középiskolás diákjai Hamvas Béla szövegeket idéznek

17.30: ÜNNepI meGemlÉKezÉS a Városháza dísztermében
Köszöntő: Gyürk Dorottya kultúráért felelős alpolgármester
foTópályázAT ereDmÉNyHIrDeTÉSe

18.00: elŐADáS
Dr. Zlinszky János egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus
Egyetem: „ELNÉZED NÉKI, MINT KONTáRKODIK?" – TUDóSOK
ÉS EGyHáZAK FIGyELMEZTETÉSEI MAGATARTáSUNK
(FENN)TARTHATATLANSáGáRóL
ÜNNepI KoNCerT

November 8. (csütörtök) 19.00

Hamvas Béla: Nem mIND ArANy AmI rÉz (Vígjáték, Hamvas Béla
egyetlen színpadra szánt művének bemutatója)
A Lendvai Magyar Művelődési Intézet mellett működő amatőr színjátszó csoport, a LESZSZ Társulat előadásában. Rendező: Formanek
Csaba
Helyszín: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Színházterme, Pátriárka utca 7.

Szabó Ottó Eltévedt űrhajós
című munkája Szentendrén, a
Posta előtti téren már nagy sikert aratott a tavalyi Art Capital
ideje alatt. A public art pályázatot nyert köztéri szobrot Bécsben, a Sigmund Freud parkban
állítják ki 2018. október 28-án.

magyar Napok Thüringiában

2018. november 2-án nyílik a
thüringiai Schmalkalden FBF
Galériájában, a Magyar Napok
keretében
• Aknay János Kossuth díjas
festőművész és
• Hérics Nándor Munkácsy Mihály díjas képzőművész
közös kiállítása.
A rendezvényen a berlini magyar nagykövetség és a berlini
Magyar Kulturális Intézet is
képviselteti magát, valamint a
thüringiai művészeti miniszter
is megtiszteli jelenlétével a
magyar díszvendégeket.
A rendezvény november 3-án
záródik.
A kiállítás 2018. december 20ig tekinthető meg.

22

HIRDETÉS

programok
KIállÍTáS

Czóbel Múzeum, Templomdomb 1.
ÚJrAGoNDolT Czóbel
Fókuszban Czóbel expresszionizmusa
Megtekinthető 2019. április 7-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00–18.00

MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
21 GrAmm
Rényi Katalin kiállítása
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 festmény megtekinthető
november 1-ig

Apáti Galéria, Kertész u. 10.
ApáTI AbKArovICS bÉlA feSTŐmŰvÉSz emlÉKKIállÍTáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

FBF Galériájában
Schmalkalden, Thüringia
november 2. péntektől
AKNAy JáNoS KoSSuTH-DÍJAS
feSTŐmŰvÉSz ÉS HÉrICS NáNDor
muNKáCSy mIHály-DÍJAS KÉpzŐmŰvÉSz KÖzÖS KIállÍTáSA A mAGyAr NApoK KereTÉbeN
A rendezvényen a berlini magyar nagykövetség és a berlini Magyar Kulturális
Intézet is képviselteti magát, valamint a
thüringiai művészeti miniszter is megtiszteli jelenlétével a magyar díszvendégeket. A rendezvény november 3-án
nyitott magyar esttel záródik.
Megtekinthető december 20-ig

elŐADáS

MűvészetMalom, Bogdányi u. 32.
október 27. szombat
Érem- ÉS KINCSleleTeK 1526-ból
Nagy Balázs régész előadása a Mohácson és Kölesden előkerült érem- és
kincsleletekről
Bővebb információ:
muzeumicentrum.hu
Ingyenes program

Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület, Stéger köz
November 9. péntek 18.00
pozSoNyI áDám Író, publICISTA
(mAGyAr DemoKrATA)
felolvASóeSTJe

HB Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u. 7.
október 24. szerda 18.00
párbeSzÉD – A KÖlTÉSzeT ÉS A
zeNe NyelvÉN
Petrőczi Éva könyvbemutatója
Közreműködik: Szvorák Katalin
Frangipani Stúdió, Bartók B. u. 5.
november 9. pénteken 18.00
A lelKI ÉleT meTAmorfózISAI
Rudolf Steiner előadásainak főbb motívumairól beszélgetünk Silye Imrével, a
Keresztény Közösség lelkészének veze-

tésével. Mai téma: a művészet missziója. A beszélgetést Vámos Eszter dalai
kísérik
Részvételi díj: 2-3000 Ft (egyéni lehetőségek függvényében)
Előzetes bejelentés szükséges: studio@frangipani.hu, 06-30-488-7332

KoNCerT

DMH Barlang, Duna korzó 18.
október 25. csütörtök 20.00
ÖTÖDIK ÉvSzAK Klub
Vendég: Dresch Vonós Quartett
október 26. péntek 20:00
DJ. loIS Jr. & bAlI KoNCerT
november 6. kedd 19.300
borbÉly mŰHely JAzzKlub
november 9. péntek 20.00
blue TIpS + CSAKNeKeDKISláNy
+ THe NoboDy elSeS
november 13. kedd 19.30
CITerA JAzzKlub – fIlmzeNe
Pest megyei zeneiskolák térnek el a
tantervtől
november 16. péntek 20.00
DJ SpACeCoWboy
Művész Étterem, Dumtsa u. 7.
TeremKoNCerTeK
Hétvégi örömzene a Művész Étteremben
október 26. péntek 19.30
AHHozKÉpeST
Válogatás kedvencek dalaiból – teljes
zenekari felállásban
október 27. szombat, 19.30
NoHNASH Duó
Minimál tangó New york-tól Odesszáig
Francia, zsidó, argentin, balkáni és cirkuszi zenék keverednek szabadzenei
elemekkel
A koncertek ingyenesen élvezhetők!

IroDAlom

DMH Barlang, Duna korzó 18.
november 15. csütörtök 20.00
oTT vAN A NyelveD HeGyÉN
Irodalmi (k)Őrjárat a Barlangban

TáNCHáz

DMH Barlang, Duna korzó 18.
november 3. szombat 18.00
AfrIKAI TáNCHáz
november 10. szombat 18.00
GÖrÖG TáNCHáz
az Akropolis Compania zenekarral

mozI

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

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
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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
október 24. szerda
15.00 KÖNNyű LECKÉK (78’) Zurbó
Dorottya ﬁlmje
16.30 NyITVA (96’) (16) NagyPál Orsi
ﬁlmje
18.10 CSILLAG SZÜLETIK (135’)(12) f:
Lady Gaga és Bradley Cooper
20.30 A MEZTELEN JULIET (105’) (12)
f: Ethan Hawke, Rose Byrne

október 25. csütörtök
16.00 PELyHES-KALANDRA FEL ! (83’)
(6) Pelyhes, a bátor kismadár története
17.30 PATRICK- EBBEL SZEBB AZ ÉLET
(94’) (12) -romantikus , kutyás családi
vígjáték
19.10 A FAKÍR, AKI EGy IKEA SZEKRÉNyBEN RAGADT (92’)(12) európai komédia-indiai egzotikummal
20.45 LEGÉNyBÚCSÚ BT (102’) (16E)
francia vígjáték, amely Budapesten
játszódik .
október 26. péntek
RAJZFILMÜNNEP október 26-28-ig
14.00 HOPPI MESÉK (91’) (2 éves kortól)
15.35 EGy KUPAC KUFLI (71’)(3 éves
kortól)
17.00 POCOyO (70’)(3 éves kortól)
18.30 PATRICK- EBBEL SZEBB AZ ÉLET
(94’) (12) -romantikus , kutyás családi
vígjáték
20.15 LEGÉNyBÚCSÚ BT (102’) (16E)
francia vígjáték, amely Budapesten játszódik

október 27. szombat
14.00 LOLA MESÉK (32’) (3 éves kortól)
14.40 EGy KUPAC KUFLI (71’) (3 éves
kortól)
16.15PATRICK- EBBEL SZEBB AZ ÉLET
(94’) (12) -romantikus, kutyás családi
vígjáték
17.50 AZ ELSŐ EMBER (142’)(12) f:
Ryan Gosling és Claire Foy
20.15 LEGÉNyBÚCSÚ BT (102’) (16E)
francia vígjáték, amely Budapesten
játszódik

október 28. vasárnap
14.00 HOPPI MESÉK (91’) (2 éves kortól)
15.35 LOLA MESÉK (32’) (3 éves kortól)
16.10 MESÉK MáTyáS KIRáLyRóL (70’)
(3 éves kortól)
17.30 PATRICK- EBBEL SZEBB AZ ÉLET
(94’) (12) -romantikus , kutyás családi
vígjáték
18.40 KáDáR.COM
19.35 AZ ELSŐ EMBER (142’) (12) f:
Ryan Gosling és Claire Foy
október 29. hétfő
16.00 MEZTELEN JULIET (105’)(12) f:
Ethan Hawke, Rose Byrne
17.45 AZ ELSŐ EMBER (142’) (12) f:
Ryan Gosling és Claire Foy
18.00 MűALKOTáSOKBA KóDOLT VáROSTÖRTÉNET – Török Katalin sorozata
20.30 A FAKÍR, AKI EGy IKEA SZEKRÉNyBEN RAGADT (92’)(12)
európai komédia-indiai egzotikummal
október 30. kedd
16.50 NyITVA (96’) (16) NagyPál Orsi
ﬁlmje
18.30 KÖNyVESBOLT A TENGERPARTON (113’) (12) CINEBOOK SOROZAT

(DunaP’Art Filmklub
20.30 MEZTELEN JULIET (105’)(12) f:
Ethan Hawke, Rose Byrne

október 31. szerda
14.10 MEZTELEN JULIET (105’)(12) f:
Ethan Hawke, Rose Byrne
16.00 AZ ELSŐ EMBER (142’) (12) f:
Ryan Gosling és Claire Foy
18.30 A FAKÍR, AKI EGy IKEA SZEKRÉNyBEN RAGADT (92’)(12)
európai komédia-indiai egzotikummal
20.00 NAPSZáLLTA (144’) (16) Nemes
Jeles László ﬁlmje

november 1. csütörtök
15.10 KÖNNyű LECKÉK (78’) Zurbó Dorottya ﬁlmje
17.00 PATRICK- EBBEL SZEBB AZ ÉLET
(94’) (12)
18.30 NAGyI PROJEKT (90’) (12)
Révész Bálint ﬁlmje
19.30 A HUNTER KILLER
KÜLDETÉS/LOPAKODó HALáL (121’)
(12) f:Gerard Butler,Gary Oldman

november 2. péntek
14.30 PELyHES-KALANDRA FEL !
(83’)(6) Pelyhes, a bátor kismadár
története
16.00 AZ ELSŐ EMBER (142’) (12) f:
Ryan Gosling és Claire Foy
18.30 A NÉMA FORRADALOM (111’)(12)
20.30 A HUNTER KILLER
KÜLDETÉS/LOPAKODó HALáL (121’)
(12) f:Gerard Butler,Gary Oldman
november 3. szombat
15.00 PELyHES-KALANDRA FEL !
(83’)(6) Pelyhes,
a bátor kismadár története
16.30 PATRICK- EBBEL SZEBB AZ ÉLET
(94’) (12) -romantikus , kutyás családi
vígjáték
18.10 LEGÉNyBÚCSÚ BT (102’) (16E)
francia vígjáték, amely Budapesten
játszódik
20.00 NyITVA (96’) (16) NagyPál Orsi
ﬁlmje
november 4. vasárnap
14.00 APRóLáB (96’) (6)
- családi animációs ﬁlm,
kaland vígjáték
15.30 A FAKÍR, AKI EGy IKEA
SZEKRÉNyBEN RAGADT (92’)(12)
európai komédia
- indiai egzotikummal
17.15 AZ ELSŐ EMBER (142’) (12) f:
Ryan Gosling és Claire Foy
19.45 A BELLEVILLE-I ZSARU (101’)
(12) vígjáték, amelynek főszereplője:
Omar Sy

november 5. hétfő
16.00 MEZTELEN JULIET (105’)(12) f:
Ethan Hawke, Rose Byrne
18.00 NyITVA (96’) (16)
NagyPál Orsi ﬁlmje
19.45 A BELLEVILLE-I ZSARU (101’)
(12) vígjáték, amelynek főszereplője:
Omar Sy

november 6. kedd
17.00 NAGyI PROJEKT (90’) (12)
Révész Bálint ﬁlmje
18.35 LADy BIRD (94’) (12) LÉLEKMOZI
SOROZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.10 A HUNTER KILLER
KÜLDETÉS/LOPAKODó HALáL (121’)
(12) ) f:Gerard Butler,Gary Oldman
november 7. szerda
18.30 NAGyI PROJEKT (90’) (12)
Révész Bálint ﬁlmje
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Őszi programajánlat a barlang változatos eseményeiből! Koncert:
11.09. blue Tips + Csaknekedkislány + The Nobody elses | 11.23
Ivan & The parazol. Jazzklub: 10.25 Ötödik évszak klub, vendég:
Dresch vonós Quartett | 11.06. borbély műhely Jazzklub | 11.20
underground jazzklub. börze: 10.27. Könyv, CD, lemezbörze |
11.24. bababörze
Barlang, Duna korzó 18.
https://www.facebook.com/Barlangklub/

KoNCerTeK
10.26 PÉNTEK 20:00 DJ. LOIS JR. & BALI
11.09. PÉNTEK 20:00 Blue Tips + Csaknekedkislány + The Nobody
Elses
Belépő 1000 Ft
11.16. PÉNTEK 20:00 DJ SPACECOWBOy
11.23 PÉNTEK 21:00 Ivan & The Parazol
Belépő 1500 Ft
11.30. PÉNTEK 21:00 Barlang e-koncertek téma: Kultikus zenekarok, amelyek a Barlangból indultak

JAzzKluboK
10.25 CSÜTÖRTÖK 20:00 Ötödik évszak klub, vendég: Dresch
Vonós Quartett
11.06. KEDD 19:30 Borbély Műhely Jazzklub
Belépő 1200 Ft | 1000 Ft
11.13 KEDD 19:30 Citera Jazzklub – Filmzene: Pest megyei zeneiskolák térnek el a tantervtől
11.20 KEDD 19:30 Underground jazzklub titokzatostelepesek +
meglepetés vendégek

TáNCHázAK
11.03. SZOMBAT 18:00 AFRIKAI TáNCHáZ + DJ GLMB
Belépő 600 Ft
11.10 SZOMBAT 18:00 Görög táncház
11.17 SZOMBAT 18:00 Népzenei műhely Tímár Sárával
Belépő 800 Ft

bÖrzÉK, GyereKproGrAmoK
10.27. SZOMBAT 11:00 Könyv, CD, lemezbörze
11.03 SZOMBAT 10:00 Bütykölde, kézműveskedés Szöllősi Katival
11.17 SZOMBAT 10:00 Bütykölde, kézműveskedés Szöllősi Katival
11.24 SZOMBAT 11:00 Bababörze

HIRDETÉS
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Szemész vagy optometrista: mi
a különbség kettejük között?

Érzékszerveink közül a látásunk romlása az, amely a legnagyobb mértékben van hatással az életminőségünkre. A látás romlásának hátterében számos ok állhat, melyek felderítése a szemész szakorvos, illetve
az optometrista feladata.
A két szakma nem helyettesíti egymást
A szemészek olyan szakorvosok, akik 6+5 éves képzésben tanulnak az
egyetemen, és a szakértelmük leginkább a betegségek gyógyítására
koncentrálódik. Természetesen ők is írnak fel szemüveget, amennyiben
a páciensnek erre van szüksége, de sok szemész ezt a feladatot ma
már áthárítja az optometristákra.
Az optometristák 4 évig tanulják a szakmát főiskolai képzésben a Semmelweis Egyetemen, hogy a fénytörési hibákra a lehető legjobb megoldást, illetve korrekciót tudják kínálni. A feladatuk nem merül ki azonban
abban, hogy szemüveget írjanak fel, hiszen manapság a szakrendelőkben fellépő orvoshiány és a hosszú várakozási idő miatt felelősségteljes diagnosztikai szűrési kötelességük is van. Preventív jelleggel
felismerik a betegségeket, szűrnek, szükség esetén illetve további diagnosztizálás céljából orvoshoz irányítják a pácienst egyéb vizsgálatokra és kezelésekre. Szembetegségeket kizárólag szemész szakorvos
gyógyíthat. Azt is érdemes tudni, hogy optikában az optometristának
jóval több ideje van a mai igényeknek megfelelő, pontos dioptria bemérésére. Különleges ábrákat és eszközöket is alkalmaz a látásvizsgálatok
során. Az igazán jó optikában már nem Kettesy-féle vizustáblát vagy
vetítőgépet használnak, hanem modern vizuspaneleket, amelyeket számítógép vezérelte programok irányítanak. Az alapos látásvizsgálat körülbelül 20-40 percet vesz igénybe.
A mai digitális világban sok ember küzd fénytörési hibával. Szerencsére
jó szemüveg felírása miatt nem kell a hazai egészségügyi ellátórendszert terhelni, elegendő elmenni egy optikai szaküzletbe, ahol az optometristák készséggel segítenek Önnek.
METZGER ALEXANDRA
MáTÉ FOTó- OPTIKA, OPTOMETRISTA- LáTSZERÉSZ
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Szenior tanfolyamok, előadások

október közepén indultak 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 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

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.
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Szentendre villasor új építésű társasházak –
kertvárosi élet Szentendre központjában
HIRDETÉS
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A HÉV-végállomástól mindössze 3 perc sétára, a Vasúti villasoron nagyban zajlanak a munkálatok. Épül a 16 társasházból álló, új építésű, igényes
környezetű Szentendre Villasor. A házak mindegyike négylakásos, házanként három lakás kertkapcsolatos, valamint több mint 70 nm alapterületű. Minden lakáshoz tartozik legalább egy garázs a kialakított mélygarázsban, így tökéletesen megfelel a családosok számára, de befektetés
céljából is nagyszerű választás.

városközponti lokáció
A Szentendre Villasor lakópark szinte mindenhez közel van: a Duna-part és a belváros 10
perc sétára érhető el, és a közelben számos
óvoda, iskola és közért található. A lakópark
a Vasúti villasor úttól délre helyezkedik el, így
közel van a HÉV végállomásához (sokak szerint a „volt Tüzép” néven ismert a terület).
Északon, nyugaton és délen kertvárosi lakóterületek, keletről pedig már a HÉV végállomása
határolja. Az építési terület korábban egy elhanyagolt telek volt, a lakópark létesítésével
viszont egy színvonalas életkörülményeket
nyújtó területté szeretnénk alakítani a környéket, igényes kivitelezésű társasházakkal,
ezzel is javítva a városképet. A beruházás az
önkormányzat számára is előnnyel szolgált,
ugyanis ahogy az a Szentendréről szóló – nyilvánosan is elérhető – területfejlesztési tanulmányban is szerepel, 6 darab telket
térítésmentesen átadott a beruházó az önkormányzatnak.

első lakások már lassan szerkezetkész
állapotban
Az építés több ütemben zajlik: jelenleg az első
négy ház építése folyik, melyekre a hetekben
került fel a födémszerkezet, így hamarosan elérik az épületek a szerkezetkész állapotot. A
következő ütemekben is szintén négyesével
építjük meg a házakat, és a legvégső ütem átadása 2019 végére várható.

minőségi kivitelezés
A Szentendre Villasor lakópark építése során
a minőségre rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk. A négylakásos társasházak kivitelezésekor piacvezető gyártók által készített,
minőségi termékekkel dolgozunk, például
Tondach tetőcserepeket, Veka nyílászárókat,
Bosch kazánokat szerelünk be a házakba.
Burkolatok, beltéri ajtók, szaniterek, csaptelepek kapcsán pedig azok a vásárlók, akik időben lefoglalják a kiszemelt lakást,
kiválaszthatják a beépítésre kerülő, ízlésüknek megfelelő termékeket.

lehető legnagyobb zöldterület
Meghitt légkör, zöldövezet maximális kihasználása jellemzi a lakóparkot. A teljes lakópark
egy belső út kialakításával készül, ﬁgyelembe
véve, hogy a külső zajoktól mentes legyen a
környék, a HÉV végállomásának közelsége
pedig nem növeli a zajszintet.
A lakópark létesítése során rendkívül fontosnak tartjuk a lehető legnagyobb zöldterület kialakítását, melyet többek között a
közterületen levő új facsemeték betelepítésével is szeretnénk elősegíti.

Stabil beruházói háttér, kedvező ﬁzetési
feltételek
A projektet ﬁnanszírozó befektető csoport
saját tulajdonú tehermentes telken, stabil
pénzügyi háttérrel, tulajdonosának több évtizedes szakmai tapasztalatával valósítja meg
a beruházást. Így az itt vásárlóknak egyáltalán
nem kell tartaniuk a projekt megvalósulását
érintő, esetleges pénzügyi fennakadásoktól,
körbetartozásoktól.
A lakások mindegyikét a CSOK (Családok Ott-

honteremtési Kedvezménye) feltételeit ﬁgyelembe véve alakítottuk ki, és a CSOK támogatást vagy banki hitelt igénylők számára
speciális, könnyített ﬁzetési feltételeket alakítottunk ki:
Bankhitel és CSOK igénybevétele esetén:
• szerződéskötéskor mindössze 10% foglalót
kérünk
• a saját erő foglalón felüli részének – de legfeljebb a teljes vételár 40%-ának – kiﬁzetése
a szerkezetkész állapot elérésekor esedékes,
• a vételár banki hitelből vagy CSOK-ból
ﬁnanszírozott része a társasházbejegyzést
követő 30 napon belül ﬁzetendő,
• ha a vevő önhibáján kívül nem kapja meg a
bankhitelt vagy a CSOK-ot, elállhat a szerződéstől és visszakapja a foglalót.
Saját forrásból történő vásárlás esetén:
• szerződéskötéskor szintén mindössze 10%
foglalót kérünk,
• 40% vételárrészlet ﬁzetendő a szerkezetkész állapot elérésekor,
• a fennmaradó vételár kiﬁzetése a lakás készültségi fokának megfelelően, de legkésőbb
a társasház-bejegyzést követő 30 napon belül
esedékes.

Költözzön Ön is a Szentendre villasor új építésű lakásába!
Még vannak elérhető, kertkapcsolatos lakásaink, legyen az Öné az egyik!
Részletekkel és a lakáslistával kapcsolatban
érdeklődjön weboldalunkon: www.szentendrevillasor.hu, vagy jöjjön el személyesen is
megnézni, hol tartanak az építkezési munkálataink! Szívesen válaszolunk felmerülő kérdéseikre telefonon is a +36 70 772 6992-es
számon!
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ADáSvÉTel

1890-ban készült Baumbach zongora
eladó (faragott hajlítások, intarzia). Tel.
(26) 312-184.

álláST KÍNál

A Szentendrei Barcsay Jenő általános
Iskola karbantartót keres 8 órás munkaidőben, azonnali belépéssel. Érdeklődni
a 06-30-714-2986 telefonszámon lehet,
tanítási szünetek kivételével 8 és 16 óra
között.

Idős édesanyám alkalmankénti felügyeletére (nem ﬁzikai munkára) nyugdíjas
hölgyet keresek Pismányban. Tel. 0670-431-0147.

óbudai, nagy forgalmú kifőzdébe – a
HÉV-vonalán – gyakorlattal rendelkező
pultos hölgyet keresünk 8 órás munkára, hosszú távra. Tel. 06-20-9354578, desianiko@gmail.com.

A szentendrei székhelyű, orvosi műszerekkel és egészségmegőrző termékekkel foglalkozó REXTRA Kereskedelmi
Kft. RAKTáROS munkatársat keres
szentendrei logisztikai központjába.
Feladatok: anyagmozgatás, beérkező
áruk precíz átvétele, dokumentálása, kimenő áruk összekészítése viszonteladóknak, dokumentációk kezelése,
raktári rend fenntartása. Önéletrajzokat
a ofﬁce@rextra.hu e-mail címre várjuk!

Stroke-tól magatehetetlenné vált Édesanyám mellé keresek tapasztalattal
rendelkező 24 órás bentlakásos ápo-

HIRDETÉS
lót/gondozót, váltás megegyezés szerint. Tel. 06-70-222-2794, Jármy Orsi.

Kőműves munkák elvégzésére keresek
építőiparban jártas, megbízható munkatársat. Lehet beugró is. Tel. 06-30-3413423.

eGÉSzSÉG

Érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

INGATlAN

Szentendrei, saját tulajdonú, kétszobás
lakásomat elcserélném 3 szobás családi házra Szentendrén. Tel. 06-20-9597001.

KIADó lAKáS

Szentendrén, a belvárosban 120 nm-es
lakás kiadó november közepétől hosszú
távra. Tel. 06-20-665-3686.
Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Szoba kiadó intelligens hölgy részére jó
helyen. Tel. (26) 314-700.

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
GáBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő –
múzeumok számára is – készpénzért
vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket, aranyakat,
szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06-1-789-1693, 06-30-898-5720.

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. 06-30-3401392.

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

TárSKereSŐ

180 cm magas, nem dohányzó, nyári
születésű hölgyet keresek 45 éves
korig. Tel. 06-20-624-5440, munkaidő
után.

ÜDÜlÉS

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