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A hónap műtárgya: Vincze Ottó műegyüttese
Női agy + férﬁ agy =
család

A molinón: Tóth Attila

6. oldal

13. oldal

A „Fókuszban a család”
konferencia sztárvendége
Phil Gungor amerikai
lelkész, párterapeuta volt

Inverse Everest – két kilométer mélységben. Négy
magyar barlangász, köztük
Tóth Attila expedíciója a
Föld legmélyebb barlangjába. A világon elsőként készítették el a barlang fotóés video-dokumentációját.
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pályázat

eladó ingatlan

szentendre Város Önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé a tulajdonában álló ingatlanok egyben történő értékesítésére
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kiadó ingatlan

szentendre Város Önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé önkormányzat tulajdonában álló lakás közérdekű célból történő bérbeadásáról:
hrsz. 8634/65
lakás címe: kálvária u. 24. A. ép. iii/12.
szobaszám: 1+2
komfort-fokozat: komfortos
alap-terület: 42 m2
lakás állapota: rendeltetésszerű üres
bérleti díj Ft/hó: 26.033,-

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába december 5. 9 óra
00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Cím (Szentendre): 9861 hrsz. kő-hegy
Terület: 547 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: kert /zártkert
Övezeti besorolás: Mk/3 kertes mezőgazdasági övezet
Cím (Szentendre): 9862 hrsz kő-hegy
Terület: 3388 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: kivett lakóház,
udvar, gyümölcsös/zártkert
Övezeti besorolás: Mk/3 kertes mezőgazdasági övezet
Cím (Szentendre): 9863 hrsz kő-hegy
Terület: 3823 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: kivett lakóház,
udvar, gyümölcsös/zártkert
Övezeti besorolás: Mk/3 kertes mezőgazdasági övezet

Bruttó induló (licit) ár 19.500.000,-Ft
Pályázati biztosíték 19.500.000,-Ft

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2018. november 29. 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és
a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

szentendre
és Vidéke
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szentendre Város Önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé önkormányzat tulajdonában álló lakás közérdekű célból történő bérbeadásáról:
hrsz. 8634/3/A/45
lakás címe: károly u. 6. iV./15.
szoba-szám: 2
komfort-fokozat: összkomfortos
alap-terület: 55 m2
lakás állapota: rendeltetésszerű üres
bérleti díj Ft/hó: 48.701,-

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába december 5. 10 óra
00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

szentendre Város Önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé önkormányzat tulajdonában álló lakás közérdekű célból történő bérbeadásáról:
hrsz. 8634/3/A/70
lakás címe károly u. 10. iV./15.
szoba-szám 2
komfort-fokozat összkomfortos
alap-terület 55 m2
lakás állapota rendeltetésszerű üres
lakbér Ft/hó 48.701,–
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába január 9. 10 óra 00
percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

szentendre Város Önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé önkormányzat tulajdonában álló lakás közérdekű célból történő bérbeadásáról:

hrsz. 2319
lakás címe rákóczi u. 5.
szoba-szám 1
komfortfokozat összkomfortos
alap-terület 55 m2
lakás állapota rendeltetésszerű üres
lakbér Ft/hó 69.573,-

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába január 9. 9 óra 00
percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

minden szükséges információt a pályázati kiírások tartalmaznak, melyek a szentendrei közös Önkormányzati
Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehetők át és a
www.szentendre.hu/ingatlanportal oldalról tölthetők le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

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

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

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

szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

Teljes felújítás, járműpark-csere elsőként
a szentendrei HéV vonalán

2018 | november 26.

VÁROS

Több száz milliárd forintos közlekedésfejlesztési beruházásról döntött
a kormány. A magyar közlönyben megjelent átfogó elővárosi és városi
vasútfejlesztési kormánydöntések között a H5-ös vonal teljes megújulása és a főváros közlekedés-hálózatába integrálása is szerepel.
A szentendrei HéV teljes vonala, állomásai, megállóhelyei, utastájékoztatási infrastruktúrája megújul, illetve a tervek szerint a teljes járműállomány cseréjére sor kerül. Az első, új HéV-kocsik akár már
2021-ben forgalomba állhatnak.

A Magyar Közlönyben megjelent három kormányhatározatban a régóta
érlelődő budapesti városi és elővárosi vasúti fejlesztési elképzelések
egy részét foglalták írásba, és egyúttal azt is kijelölték, hogy a következő évtizedekben milyen irányba haladnak majd a fejlesztések – írja
a portfolio.hu. A fejlesztések célja Budapest átjárhatóságának fejlesztése, az elővárosi területek bekapcsolása, illetve, hogy a vasút váljon
versenyképesebbé az egyéni közlekedéssel szemben.
A Kormány 1565/2018. (XI. 10.) Korm. határozata a budapesti elővárosi
gyorsvasúti vonalak (HéV) egységes rendszerben történő fejlesztéséről
rendelkezik. Ez meghatározza azt a városi-elővárosi gyorsvasúti tengelyt, amely ráckevétől, illetve Csepelről indulna, majd a Kálvin téren
és a Nyugati pályaudvar térségén át Békásmegyerig haladna, onnan
Szentendrére, majd Esztergom lenne a végállomás. Egyúttal a HéVvonalak, az infrastruktúra és a járműpark teljes felújítása, bővítése szerepel a tervek között. Első ütemben a H5 Batthyány tér – Szentendre
közötti vonalszakaszának felújítása valósulhat meg, valamint a szentendrei HéV állomásai, megállóhelyei, utas-tájékoztatási infrastruktúrája
újulhat meg. A projektben a tervek szerint a szentendrei HéV teljes járműállományát is lecserélik.

A csepeli és a ráckevei HéV Kálvin térig történő meghosszabbításának
előkészítése is elkezdődik. A tervek szerint a H6-os és H7-es HéV-vonalak teljes megújításán túl a Boráros tértől meghosszabbítanák a vonalakat egy közös szakaszon a föld alatt a Kálvin téri metrómegállóig,
ahol a 3-as és 4-es metró találkozik. Ezzel indulna az 5-ös metró kiépítésének első üteme. A távlati tervek között szerepel ezeknek a vonalaknak az összekötése a szentendrei HéV-vel, az M5-ös metróvonal
második ütemében. Az észak-déli HéV-vonalak, azaz a szentendrei,
illetve a ráckevei és csepeli HéV teljes értékű távlati összekapcsolásához megvalósíthatósági tanulmányt készítenek elő.

Tervek a fővárosi tömegközlekedés fejlesztésére
Uniós pénzből elindul a Déli és a Nyugati pályaudvart összekötő földalatti alagút tervezése. A fő cél Budapest kelet-nyugati vasúti átjárhatóságának bővítése. A fejlesztés nyomán a Nyugati pályaudvar szerepe
növekszik és végül központi pályaudvarrá alakul, míg a Déli pályaudvar
teljes területe fokozatosan felszabadul.
Elindul Kelenföld és Ferencváros között a Déli Körvasút fejlesztése,
emellett a 2-es metró és a gödöllői-csömöri HéV összekapcsolása, illetve a vonalak teljes megújítása is.

elsőként a H5-ös HéV teljes járműparkját cserélik le
November 17-én megszületett a főváros és a kormány együttműködéséről szóló, 15 pontból álló megállapodás, amelynek része a Fővárosi
Közfejlesztések Tanácsának (FKT) létrehozása is. A tanács tárgyalt a
HéV-vonalak teljes felújításáról, melynek eredményeként a kormány
rendelkezésre bocsátott mintegy 11 milliárd forintot az előkészítésre.
Jó hír a városunkban és az agglomerációban élőknek, hogy a nagyszabású fejlesztések között elsőként a szentendrei vonal járműcseréje
valósul majd meg.

A Vasúti villasor felújítása ideje alatt a Vasúti villasoron forgalmi
változások lesznek. Az első két ütemben – előre láthatóan december
végéig – a mOl benzinkúttól a 11-es főút felé egyirányú forgalomkorlátozás lesz, kihajtani csak jobbra, budapest irányába lehet. A 11es főútról nem lehet bekanyarodni a Vasúti villasorra, a lezárást a
kőzúzó utca vagy a római sánc utca felé lehet kikerülni. A teherautóforgalom a rózsa utca – kőzúzó utca felé terelődik. A vásárlói parkoló
a kivitelezés első két ütemében (december végéig) használható lesz,
a p+r parkoló ideiglenes burkolatú része – ha kisebb fennakadásokkal is – a teljes felújítás alatt használható lesz hátulról megközelítve.

vásárlói és a P+r parkoló felújítására, a belső körforgalom kiépítésére,
a közvilágítási hálózat bővítésére.
A projekt önkormányzati forrásból, valamint a PM_oNKorMUT_
2016/21 számú támogatásból valósul meg. A beruházás bruttó költsége 182.443.952 Ft millió Ft. A projekt felelős kivitelezője a Penta
általános építőipari Kft.

forgalomkorlátozás a Vasúti villasoron

ELkezdődött a Vasúti villasor felújítása a 11-es út és Attila utcai szakaszon, illetve az érintett részen csapadékvíz-csatornát is építenek. A
tervek szerint a beruházás február 26-ig tart. A beruházás során két
körforgalom épül – a Vasúti villasoron a parkoló bejáratánál, illetve a
parkoló HéV felőli oldalán –, valamint felújításra, korszerűsítésre kerül
a vásárlói és a P+r parkoló, és bővül a közvilágítási hálózat. A vásárlói
parkolóhoz sorompó létesül, ezzel is enyhítve a vásárlók napközbeni
parkolási nehézségeit.
A projekt négy ütemben valósul meg. Az I. ütemben történik a Vasúti
villasoron a csapadékcsatorna és a víznyelők építése, az aszfaltmarás,
a szegélyek bontása és építése a villasor mindkét oldalán, új lámpatestek kihelyezése, majd a körforgalom kiépítése. Ezek a munkák várhatóan december végéig tartanak. A következő ütemekben kerül sor a
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fényfestés a koraszülöttek
világnapján

A szentendrei Városháza idén is lilába öltözött a koraszülöttek világnapján.

Harmadik éve működik együtt a város a KorE – Koraszülöttekért országos Egyesületével. Az egyesület „Színezd lilára az országot!” felhívásának eleget téve a szentendrei Városháza harmadszor öltözött lila
színbe. Ezzel az akcióval szeretnék felhívni a ﬁgyelmet erre a sokakat
érintő témára, és a koraszülöttek, valamint az ő családjaik támogatásának fontosságát is szeretnék hangsúlyosabbá tenni a koraszülöttek
nemzetközi napján.

Útfelújítás, parkolóépítés

November közepén elkezdődött rozmaring utca – Bazsalikom utcai
kereszteződés felújítása, a munkálatok várhatóan december közepéig tartanak. A csomópont egységes aszfaltburkolatot kap, mellette
pedig ötférőhelyes térköves parkolót alakítanak ki lakossági kérésre.
A beruházás önkormányzati forrásból, az éves költségvetési keretből
történik. Kivitelező a Hőstopp Kft.

Vanília utca felújítása

Elkezdődött a Vanília utca alsó szakaszának felújítása, szilárd burkolattal valló ellátása. Az építkezés várhatóan december elején be is
fejeződik. A Vanília utca alsó szakaszán, kb. 50-60 méter hosszúságban, az első zártkertek végéig, átlagosan három méter szélességben újítják fel az utat. Az építkezés ideje alatt az utcába nem lehet
behajtani. A lezárást a Forrás – Fakopács utca felé lehet kikerülni, a
szemetes edényeket pedig a Forrás vagy a Dombalja utcákba tehetik
ki a lakók. A beruházás költsége 2,21 millió + áfa, melyet az önkormányzat saját forrásból, az éves költségvetési keretből ﬁnanszíroz.
Felelős kivitelező az Útszervíz Kft.

kutyafuttató új helyszínen

A különböző fórumokon elhangzott lakossági véleményeknek eleget
téve az önkormányzat kutyafuttató létesítéséről döntött. Az eredetileg Püspökmajor-lakótelepre tervezett futtatót az újabb döntés értelmében a Sziget utca végénél található gyepes területen alakítják ki,
ami jelenleg is kijelölt kutyafuttató, ezért rendeletmódosításra nincsen szükség. A kivitelezés az eredeti tervek szerint valósul meg,
annyi különbséggel, hogy itt nincs szükség kerítés építésére.
A kutyáknak a gazdával közös programokra és kutyatársaságra van
szükségük az egészséges nevelés során. Erre a legjobb megoldás a
kutyafuttatók használata, ahol az ebek póráz és szájkosár nélkül szaladhatnak és játszhatnak, és amely örömteli, szórakoztató szabadidős elfoglaltságot biztosít a kutyáknak és gazdáiknak egyaránt.
Az igényesen kialakított, agility kutyafuttató elemekkel, valamint szemetes edényekkel, padokkal és információs táblával felszerelt kutyafuttató megépítésével Szentendre Város Önkormányzata a felelős
állattartást kívánja elősegíteni.

Fotó: Paraszkay György
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lévai utca felújítása

November második felében kezdődik a Lévai utca felújítása a Bükkös-part és a Szentlászlói út közötti teljes szakaszon, és – az időjárás
függvényében – idén év végén, vagy jövő év elején zárul. A felújítás
szakaszonként történik, és az adott szakaszon teljes terjedelemben
– úttest és járda – zajlanak a munkálatok. A felújítás során az alábbi
munkálatokra kerül sor: tereprendezés, bontás, alakító földmunkák,
padkaépítés, szegély-kialakítások, kőburkolatépítés, aszfaltozás.
A városrészeket összekötő Lévai utca felújítása elkerülhetetlen volt,
mert az utca aszfaltburkolata és járdája a korábbi javítások, a keresztrepedések, valamint a kigyűrődések és deformációk miatt teljesen elhasználódott. április végén bejárást szervezett a körzet
képviselője, Zakar ágnes az utcában lakóknak, melyen Kenéz Attila
úttervező, Pozsgai róbert projektmenedzser, dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester ismertette a felújítási terveket. A beszerzési eljárás azóta sikeresen lezajlott, illetve a DMrV is befejezte az
utcában vízvezetékek cseréjét.
Az útépítés egyes fázisaiban szakaszosan teljes útlezárás várható,
melyről a kivitelező időben értesíti a lakókat. A lezárások idején a
szemétszállító járművek várhatóan nem tudnak bejutni az utcába,
ilyenkor a lakók háztartási hulladéktároló edényeket, illetve a szelektív és a zöldhulladékot a Szentlászlói út, Kovács László utca, Lehel
utca és a Bükköspart utcai sarkokra tudják kihelyezni.
A projektet az önkormányzat város saját forrásból ﬁnanszírozza, az
éves költségvetési keretből. A projekt költsége bruttó 31,15 millió Ft.
Felelős kivitelező a Térkő Gép Kft.

folytatódik a földútprogram

A tavaly elkezdett Földútprogramban 13 földút kapott ideiglenes,
mart aszfalt-, illetve hengerelt aszfaltréteget. Idén három szakaszban
tíz földút újul meg. Korábban a Galamb és Pipiske utcák, most következő szakaszként öt földút újul meg ugyanezzel a technológiával:
az Őszapó, a ribizli, a Hegyalja, a Láncfű és Tulipán utcák. Ezeknek
a földutaknak a minősége már olyan mértékben romlott, hogy elkerülhetetlenné vált a stabilizálásuk a biztonságos közlekedés érdekében. A felújítás során mart aszfaltréteget kapnak az utcák, illetve a
szükséges helyeken szegélykorrekcióra is sor kerül.
A kivitelezés november első felében kezdődik, a befejezés – az időjárás függvényében – idén év végén vagy jövő év elején várható. A
projektet a város saját forrásból ﬁnanszírozza, az éves költségvetési
keretből. A teljes beruházás költsége bruttó 32,95 millió Ft. Generálkivitelező a Tér Generál Kft.
A kivitelezés ideje alatt a szemétszállító járművek – a szakaszos lezárás idején – várhatóan nem tudnak majd bejutni az utcákba, ezért
a háztartási hulladéktároló edényeket, illetve a szelektív- és a zöldhulladékot: az Őszapó utcában lakók a Fürj vagy a Pipiske utca sarkára; a ribizli utcában lakók a Barackos, a Cseresznyés vagy a
Vadrózsa utca sarkára; a Hegyalja/Tulipán/Láncfű utcában lakók a
11-es főút sarkára (Ady Endre utca) tudják kihelyezni.

burgonyavásár
szentendrén
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szentendre Város Önkormányzata kedvezményes burgonyavásárt
rendezett 2018. november 10-én a paprikabíró utcai nagy parkolóban. idén a tavalyival azonos mennyiséget, 20 tonna burgonyát vásárolhattak meg a szentendrei bejelentett lakcímmel rendelkező
jogosultak – nyugdíjasok, szociális támogatásban részesülők, közfoglalkoztatásban résztvevők, nagycsaládosok.

A vásárnak nagy sikere volt, a Paprikabíró utcai parkolóban délután
1 órára a 15 kilós zsákok elfogytak. A zsákokat 300 Ft-ért vásárolhatták meg a jogosultak. Tavaly szintén 20 tonna burgonyát kínáltak a
szervezők akciós áron, két különböző napon, két helyszínen, s a vásár
végén még maradt is a burgonyacsomagokból. A burgonyavásáron
most is aktívan segítettek az önkormányzat munkatársai, képviselők
és a városvezetők: Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Petricskó
Zoltán alpolgármester.

Téli
útüzemeltetés

A Városi szolgáltató Nonproﬁt zrt. és alvállalkozója felkészült a tél érkezésére és a
télies útviszonyok kezelésére. A téli útüzemeltetés időszaka november 15-én indult,
amely során 8 munkagép áll rendelkezésre,
valamennyi Gps nyomkövetővel felszerelt, a
pontos ellenőrizhetőség érdekében. A nagyobb forgalmú közutak, közintézmények az
elmúlt években már megszokott módon
prioritást élveznek. A síkosságmentesítést
szakmailag jól képzett, a területet ismerő hódiszpécser irányítja majd a kezelésbe vont
közel 300 közút, járdaszakasz és közterület
síkosságmentesítése során. A munkások a
gépi mellett kézi erővel is dolgoznak szükség
esetén.

A téli útviszonyok kezelésére való felkészülést
november közepén ellenőrizte Verseghi-Nagy
Miklós polgármester. Mint elmondta, a Városi
Szolgáltató Zrt. felkészült a télre, és az esetleges rendkívüli időjárásra is. Korszerűsítették
az eszközparkot, hogy a szűkebb utcákat is le
tudják tisztítani. A síkosságmentesítésre már
betáraztak 330 tonna sót, és további 1500
tonnát lekötött a város.
Az önkormányzati utakat a város téli útüzemeltetési szabályzatának megfelelő sorrend-

ben lehet hó- és síkosságmentesíteni, ami azt
is jelenti, hogy amíg folyamatos a havazás,
addig kizárólag az első osztályba sorolt fő
közlekedési gyűjtőutak takarítását kell végezni, ezt követően lehet áttérni az alacsonyabb szolgáltatási osztályba sorolt utakra.
Az utak besorolása a városi honlapon
(https://szentendre.hu/megkezdodott-a-teliutuzemeltetes-idoszaka/) tekinthető meg.

A szabályzat szerint a hóeltakarítást a fő- és
a tömegközlekedési útvonalakon kell kezdeni.
A munkakezdés fontossági sorrendje: az autóbuszjáratok vonalszakaszai, a helyi közúti
tömegközlekedés egyéb útvonalai, az országos autóbusz-közlekedés útvonalai, továbbá
a települések területén a lakossági ellátást
biztosító főbb intézményekhez (élelmiszerellátó központok, vásárcsarnokok), valamint az
egészségügyi és a közintézményekhez vezető
útvonalak.

Meredek földutak nem szerepelnek a téli útüzemeltetési szabályzatban, mert azokon
nem lehet gépi hó- és síkosságmentesítést
végezni, hiszen az utcák adottságai alkalmatlanná teszik azokat a szóró-ekéző járművekkel történő közlekedésre. Ezeknél az utaknál
kézi szóróanyag kihelyezésére van lehetőség.

utak besorolása:
I. szolgáltatási osztály:
belterületi kiépített I. rendű főutak, melyek jelentős forgalmat bonyolítanak, valamint a tömegközlekedési útvonalak

II. szolgáltatási osztály:
belterületi kiépített II. rendű főutak, melyek
közepes forgalmat bonyolítanak le
III. szolgáltatási osztály:
bel- és külterületi kiépített mellékutak, melyek
kis forgalmat bonyolítanak le
VI. szolgáltatási osztály:
kiépített és nem kiépített utak, melyek vonalvezetése és keresztszelvényének kialakítása
miatt jelentős korlátozó kötöttségeket jelent
az üzemeltetés biztosításában, de járhatóságának biztosítása hálózati szerepe miatt
fontos

Az állami tulajdonú utak – a 11-es út (16 861
km szelvénytől a 23 754 km szelvényig), a
Szentlászlói út (1+376 km szelvénytől a
19+797 km szelvényig), valamint a Sztaravodai út (0 km szelvénytől a 4 653 km
szelvényig) – síkosságmentesítéséről és
hóeltakarításáról a Magyar Közút Zrt. gondoskodik.

Téli készenléti szolgálatot a november 15-től
március 15-ig terjedő időszakra biztosít az önkormányzat. Ebben az időszakban 24 órás
szolgálatban áll a szóró-ekéző járműparkot
irányító hódiszpécser, aki a +36 20 320 7216
telefonszámon bármikor hívható, fogadja a
panaszbejelentéseket, illetve elmondja, hogy
éppen mely utcákban dolgoznak a járművek,
és nagyjából mikorra várható az érkezésük a
bejelentő utcájába. Amennyiben a hódiszpécseri szolgálat jelentése alapján az időjárási
viszonyok indokolják, úgy tényleges készenlét
rendelhető el. rendkívüli időjárás esetén, ha
az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnak, az elhárítási és útvonal-biztosítási munkákat csak különleges esetekre (élet- és
vagyonvédelem, közellátás biztosítása) kell
korlátozni.
A téli időjárásra való felkészülés az önkormányzat mellett Szentendre valamennyi ingatlantulajdonosának és -használójának is
feladata. Az ingatlantulajdonosokra, lakosokra vonatkozó téli útüzemeltetéssel kapcsolatos rendelkezéseket Szentendre Város
Önkormányzatának köztisztaságról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza, és a Városi házirend kiadvány is ismerteti.
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Női agy + férﬁ agy = család
VÁROS

„A boldogsághoz, a családalapításhoz nem kellenek nagy dolgok,
nincs szükség vagyonra, hanem bátorság, szeretet és élő hit kell” –
mondta el köszöntőjében Gyürk dorottya kulturális alpolgármester a
Családok éve szentendre éves programsorozatának kiemelkedő eseményén, a „fókuszban a család” konferencián. A 2018. november 17én, a Városháza dísztermében megrendezett előadások,
szekcióbeszélgetések sztárvendége phil Gungor amerikai lelkész,
párterapeuta volt.

Phil Gungor a képen középen, Móricz Tímea és János gyermekeikkel a konferencián

A Szentendre Barátai Egyesület szervezésében létrejött egész napos
eseménysorozat üzenete: családban élni jó, családban élni érdemes.
A témához kapcsolódva neves előadókat hívtak meg a rendezvényre,
többek között Phil Gungor amerikai lelkészt, párterapeutát.
Phil Gungor rendkívül szórakoztató, interaktív előadásában a férﬁ és
nő gondolkodásmódjának különbözőségére világított rá. Az előadás
„modelljei”: Móricz Tímea és Móricz János voltak. Phil Gungor szerint
a férﬁagy afféle, témakörök szerinti „dobozokban” tárolja az információkat, ezért a férﬁak többnyire egyszerre csak egy dologra képesek
odaﬁgyelni, míg a nők a ﬁgyelemmegosztás képességével rendelkezve
szimultán koncentrálnak több irányba. A párkapcsolati problémák
többnyire erre vezethetők vissza, így, ha ezt felismerve kezelni tudják
a párok a különbözőségből fakadó ellentéteket, harmonikusabbá tehetik házasságukat.

Adventi
gondolatok

Ünnepi várakozás a szentendre barátai
egyesülettel

Advent időszaka a várakozás jegyében telik.
Várjuk a fény megszületését, a világosság növekedését. Ez az időszak az elcsendesedés,
az egymásra és az önmagunk felé ﬁgyelés
megszentelt időszakának lehetőségét hordozza magában. Többnyire azonban ebből
kevés valósul meg, időnk, energiánk nagy részét felemészti a pánikvásárlás, a végeláthatatlan
karácsonyi
menü
elkészítése,
ügyintézés.
Egyesületként elgondolkodtunk azon, mit tehetünk azért, hogy ne csupán külső szemlélők,
hanem az ünneplés valódi résztvevői legyünk,
és az advent a szeretet megélésének öröme
legyen. Milyen pillanatok, programok, közösségi események segíthetnek nekünk, Szentendre közösségének a belső tartalom
feltárásában, megélésében és a felgyorsult
világ ritmusának lecsendesítésében.

XXXII. évf. | 22. szám

A Városházán rendezett konferencián számos neves előadó tartott a
párkapcsolatok, család témakörében előadást. Az előadók között volt
Krúdy Tamás újságíró, a Nők Lapja vezető szerkesztője, az Elle Man
férﬁmagazin főszerkesztője, Márky ádám orvos, vezetői tanácsadó és
tréner, Monspart Sarolta tájfutó világbajnok, sífutó magyar bajnok, aki
családanyaként, nagymamaként az egészséges életmód elkötelezett
híve, Székely Levente szociológus, a Kutatópont kutatási igazgatója, a
Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet tudományos munkatársa, Andok Mónika egyetemi
docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció Tanszékének vezetője.
Az előadásokon kívül több műhelybeszélgetés kapcsolódott a témához, több helyszínen. Dr. Belső Nóra A szerelem kémiája, Léder László
Apák szerepe a megváltozott társadalmi elvárások között, Nagy Péter
Férﬁ, női identitás. Szerepek a családban, Kovács György egyetemi óraadó, geronto-andragógus Szegény férﬁak, szegény nők! és Jászberényi
József magyar irodalomtörténész, kultúrtörténész, geronto-andragógiai kutató, a Zsigmond Király Egyetem felnőttképzési igazgatója Ha
eltűnnek a nők és a férﬁak, lesznek-e unokáink? címmel tartott előadást a konferencia programjai között.
A programsorozat a Három Királyﬁ, Három Királylány Mozgalom, 777,
Aranykor Központ, Szentendre és a Harmat Kiadó együttműködésében
jött létre, támogató volt: az Emberi Erőforrások Minisztériuma, családés ifjúságügyért felelős államtitkársága, a Családok éve, Szentendre
Város Önkormányzata, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Szentendre, a Ferenczy Múzeumi Centrum és az ofﬂine Center.

Minden évben, advent időszakában karácsonyra hangoló tevékenységekkel szólítjuk
meg Szentendrét a Kreátor alkotóműhelyünkön. Mivel szeretünk mindenben helyi értékeket keresni, általában szentendreiekkel
dolgozunk, de minden esetben olyan személyekkel, akiknek az élete a városunkhoz kötődik, legyen szó koszorúkészítésről Somody
Beával vagy csillaglámpa workshopról Franta
ágival.
Az adventi koszorú készítése ma már elmaradhatatlan kelléke a karácsonyi készülődésnek, amelyet régen advent első vasárnapján,
családi körben készítette együtt a család. A
közös elfoglaltság lecsendesítette a lelküket,
felkészítette őket a karácsonyi misztériumra,
Jézus születésének csodájára.
Mi is ezt szeretnénk átélni, közvetíteni, jóllehet
modern eszközökkel, látásmóddal, mégis hagyományos tartalommal. Így készítjük el idén
is az adventi koszorúinkat az Art6 Szalon vendégségében. Kizárjuk a világ zaját - forró tea,
mézes sütemény, együtt tevékenykedés, karácsonyi dalok – néhány külső kellék, amely utat
nyit az elmélyülés felé.
Az elmúlt két évben a koszorúkészítés mellett
a város adventi készülődéséből is örömmel
vettük ki a részünk. Többek között a Fő téren

felállított fenyőfa díszei egyesületünk felajánlásából kerültek méltó helyükre, a „mindenki
karácsonyfájára”, valamint a nagy népszerűségnek örvendő adventi gyertyagyújtásnál is
felelősséget vállalunk a közösség építésében,
mindezt néhány kosár pogácsa és forralt bor
kínálása kíséretében.
A közösségi események egyik apró, mégis jelentős hozadéka, hogy a piacon megismerjük
egymást, hogy egy-egy mosolyt kapunk és
adunk, hogy nem sétálunk el egymás mellett
ismeretlenül. Ezek azok az élmények, melyek
az ember lelkét melegítik, tudnak sokszorozódni, ezt szeretnénk a közösségi programokkal erősíteni. Amikor ideköltözik egy új család,
gyakran csalódottak, mert ami kívülről szép
volt, annak árnyoldalai is vannak: hiányos az
infrastruktúra vagy kátyú van az úton, és hajlamosak később csak ezt látni. A cserépedényt belülről ugyanúgy meg kell dolgoznia
a keramikusnak, és ki kell öntenie mázzal,
hogy az hosszú éveken át szép és hasznos is
legyen. Ezt szeretnénk megmutatni: Szentendrének nemcsak a külső csillogását, de a
belső értékeit is. áldott várakozási időszakot
kívánunk!

megnyílt a szentendrei efi-iroda
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Az Egészségfejlesztési Iroda nyitórendezvényét a szervezők az „UTAZáS AZ EGéSZSéG
BIroDALMáBA” elnevezésű egészségvédelmi
programmal kötötték össze. Látványos
anatómiai bemutatóval, virtuális technológiával, dietetikai tanácsadással, rendőrségi
bemutatóval, elsősegélynyújtási ismeretekkel
várták a szentendrei diákokat és érdeklődőket.

A program végén bepillantást nyerhettek a
gyerekek Magyarország legnagyobb mobildiagnosztikai központjába, a közel 20 méter
hosszú speciális szűrőkamionba is. A felnőtteket 37 féle átfogó, ingyenes szűrővizsgálat
és prevenciós tanácsadás, életmód-ajánlás
várta.

Vitályos eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár nyitotta meg a
szentendrei egészségfejlesztési iroda (efi)
nyitórendezvényének programjait november
13-án a duna korzón. Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Verseghi-Nagy miklós
polgármester és dr. pázmány Annamária, a
szei igazgatója.

szentendre
egészséghőse

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
87,5 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást nyert VEKoP projekt keretében. A
Szentendre Járási Egészségfejlesztési Iroda
(EFI) 2018 októberétől kezdte meg tevékenységét a járás 12 településén a lakosság számára ingyenesen elérhető egészségmegőrző,
prevenciós programokkal.

tot kellett elbírálniuk. Az egészséghősök nyerteseit november 15-én, ünnepélyes díjátadón
köszöntötték a szervezők.

2018 egészséghősei közé választották
dr. zelena András tanatológust és gyászterapeutát, a korábban érkeztem koraszülött
Alapítvány munkatársát a Házipatika.com és
a Nők lapja egészség magazin pályázatán.
A díjra egy szentendrei család jelölte, s ez
számára, szentendreiként különösen értékessé teszi a kitüntetést. zelena András
nevével a szentendreiek a csúcson plakátsorozatban találkozhattunk nemrég, annak
kapcsán, hogy 2017-ben kutatói ösztöndíjas
lett A nemzet tehetségeiért ösztöndíj-program keretében.

A Házipatika.com és a Nők Lapja Egészség
magazin Egészséghősök pályázata az egészségügy azon hétköznapi hőseit díjazta, akik
munkájuk mellett is sokat tesznek a lakosság
egészségéért, az egészségtudatos életmód
népszerűsítéséért.

Tavaly még csak a híresség kategóriában hirdettek eredményt, melyet Győrﬁ Pál, az országos
Mentőszolgálat
kommunikációs
igazgatója nyert el. A pályázat sikere nyomán
idén kibővítették a megtisztelő cím birtokosainak névsorát. Az Egészséghősök pályázat
keretében 6 kategóriában – orvos, egészségügyi szakember, innovátor, új generáció, páciens/szószóló, híresség – keresték azokat a
civil hősöket, akiknek munkája példaértékű
lehet a nagyközönség számára is A Béres
Gyógyszergyár Zrt. főtámogatásával indult
pályázatra 2018 szeptemberéig lehetett nevezni, és a jelölések közül az olvasók és a

Az EFI ünnepélyes megnyitója szakmai konferenciával folytatódott a Városháza dísztermében, ahol Verseghi-Nagy Miklós polgármester,
dr. Pázmány Annamária, Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei főigazgatója,
dr. Huszárné Kürti éva EFI irodavezető és
Gerőcs Katalin, az Egészséges Városért
Közalapítvány elnöke tartott előadást.

Egészséghősök. Dr. Zelena András 2018-ban, Győrﬁ
Pál 2017-ben nyerte el a díjat

szakmai zsűri szavazatai alapján hirdették ki
az idei Egészséghősöket. A szakmai díj nyertesei 200 000 Ft pénzjutalomban részesültek,
a közönségdíj nyertesei pedig wellness pihenést nyertek, illetve minden nyertes Béres
egészségcsomagot kapott. A hattagú zsűri –
dr. Ficzere Andrea, a Magyar Kórházszövetség
elnökhelyettese, Zöldi Péter egészségügyi
menedzser, dr. Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke, Nagy-Tóth Ildikó, a Mályvavirág Alapítvány elnöke, Győrﬁ Pál, az
országos Mentőszolgálat kommunikációs és
Pr-igazgatója, illetve Kulcsár Hajnal, a HáziPatika.com főszerkesztője – feladata nem
volt egyszerű, hiszen több mint 120 pályáza-

Az Innovátor kategória nyertese dr. Zelena
András tanatológus és gyászterapeuta, aki a
trauma, hiány és veszteségtapasztalat témában szerzett PhD-doktori fokozatot. Szakterülete a speciális és nehéz feladat, a kisbabákat
elvesztett családok támogatása, valamint az
orvos- és rezidensképzés.
Dr. Zelena Andrást egy szentendrei család terjesztette fel a díjra, melynek tagjait támogatta
a fájdalmas veszteségben: „Kisbabákat elvesztett szülőknek segít feldolgozni a gyász
végtelen fájdalmát az adjunktus úr gyászcsoportvezetőként. Szakértelmét, térítésmentes
alázatos munkáját sosem hálálhatja meg a
gyászoló szülő, vele sikerült talpra állnunk.
Meghalt a koraszülött kisbabánk. A fájdalom
leírhatatlan! Gyászterapeutaként és az orvosi
Hetilap impaktfaktoros tudományos lap, a
Gyermekgyógyászati Szemle, valamint a Mindennapi Pszichológia szerzőjeként, két egyetem (SZTE áoK Tanatológia Team, BGE
Társadalomtudományi Intézet) kutatójaként
András térítésmentes feldolgozócsoportot
szervezett. Ez az az innováció, amivel eddig
nem találkoztunk, pedig eü-ben dolgozók vagyunk, soha senki nem segítette még intézményi vagy egyéni keretek között a
gyermeküket gyászoló szülőket és nem hangsúlyozta a gyászterápia fontosságát! Neki ez
a szakterülete, ezt kutatja, átülteti módszerét
a gyakorlatba! 41 tudományos közleménye és
ismeretterjesztő cikkei, előadásai vannak a
gyász témájában. Módszerével sikerült talpra
állnunk, ezzel a jelöléssel háláljuk meg dr. Zelena András PhD adjunktus úrnak végtelen önzetlenségét és szakértelmét, ami nélkül a
gyászoló szülőknek sokkal nehezebb lenne.”
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zöldhulladék-elszállítás: faültetés a bükköspatak partján
december 8-9.
KÖRNYEZET
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November 5. és 11. között került megrendezésre a „faültetés hete a
bükkös-parton” a bükkös egyesület szervezésében. Az ültetőgödrök
előkészítése és az önkormányzat által vásárolt fák helyszínre szállítása már a hét elején elkezdődött, s az ültetést előre egyeztetett időpontban a későbbi örökbefogadók péntektől vasárnapig végezték. A
programot egy baráti hangulatú, kellemes forraltborozás, teázás zárta
a Hamvas-kőnél.

idén egy hétvégén, december 8-án és 9-én szállítják el a háztartásoktól a kertekben felhalmozódott zöldhulladékot, díjmentesen. A
fűnyesedéket, lombot, gallyat zsákolva és kötegelve, a szállítást
megelőző napon, de legkésőbb a szállítás napján reggel 6 óráig kell
kihelyezni az ingatlan elé, a közlekedést nem akadályozva.

felhívás városi nagytakarításra

Az ősz közeledtével a háztartások kertjeiben lehullanak a falevelek,
beindulnak a kerti munkák. Szentendre Város Önkormányzata a városi zöldfelületek karbantartása érdekében őszi gyűjtési akciót hirdet. Az akcióprogram keretén belül a lakosságnak lehetősége nyílik
arra, hogy a zöldfelületeket érintő munkákból felhalmozott faleveleket, ágakat és gallyakat, illetve fűnyesedéket díjmentesen
elszállíttassa otthonából.

Kérjük, hogy a zsákba helyezett faleveleket és fűnyesedéket, illetve
a legfeljebb 1 m hosszú darabokra aprított és két helyen összekötegelt gallyakat oly módon helyezzék el ingatlanjuk elé, hogy az a közlekedést ne akadályozza. A zsákokat és kötegeket a szállítást
megelőző napon, de legkésőbb a szállítás napján reggel 6 óráig kell
kihelyezni az ingatlan elé. Az elszállítás az alábbi napokon az alábbi
felosztásban történik:

időpont: 2018. december 8.
• Püspökmajor-lakótelep és környéke (László telep – Kovács L. u. –
Dunakanyar krt. – Vasúti villasor által határolt terület)
• Pannónia-telep (Vasúti villasor – Pannónia u. – Telep u. – Dera
patak által határolt terület)
• Belváros (Dunakanyar krt. – Duna által határolt terület)
• Izbég (Kovács L.u. – Füzespark – Vasvári ltp. – Sztaravodai út –
Dömörkapu által határolt terület)
időpont: 2018. december 9.
• Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt. – Cseresznyés út –
Napos sétány által határolt terület)
• Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdűlő – Pap-sziget – Szarvashegy
városrészek, valamint az Ady Endre út

Azokban az utcákban, melyek gyűjtőjárművel nem megközelíthetők,
az ingatlanhoz legközelebb eső, a járat által megközelíthető útvonal
mellől történik a szállítás. Megkérünk minden ügyfelet, hogy az előírások betartása mellett helyezze ki zsákjait. A gyűjtőjáratok útvonala GPS alapján és a gyűjtést követően is helyszínbejáráson
ellenőrzésre kerül, így felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy a járat elhaladását
követően ne helyezzenek ki zsákokat.
Kérjük, az akcióval kapcsolatban felmerülő további kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat a 26/300-407-es telefonszámon, vagy
az ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail címen.

Együttműködő segítségüket megköszönve:

SZENTENDrE VároS ÖNKorMáNyZATA

A fák örökbefogadása a vártnál nagyobb sikert aratott, néhány nap alatt
gazdára talált mind a húsz égerfa. Többek közt a Szivárvány óvoda csoportjai és a II. rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium három
osztálya is örökbe fogadott egy-egy fát. Az újdonsült örökbefogadók
feladata lesz facsemetéjük öntözése és gyommentesen tartása az első
évben, különösen a nyári hónapokban, melyhez nagy segítséget jelent
majd a mulcsozás, amit a Városi Szolgáltató Zrt. biztosít újrahasznosított városi zöldhulladékból.
Minden résztvevő Faápolási kisokost kapott, valamint egy tájékoztató
füzetet a Bükkös-part védett területeinek megőrzéséről, kezeléséről,
mely röviden áttekinti a patakparti kiserdő jelenlegi állapotát, a jövőbeni
szükséges teendőket.
A Bükkös Egyesület továbbra is nagy hangsúlyt fektet a patakpart különleges természeti értékeinek megőrzésére, melyet a legnagyobb
szakmai körültekintéssel, az önkormányzat szakembereivel egyeztetett
módon folytat a jövő évben is. Többek közt folytatódik tavasszal a faültetés is, melyre már most sok jelentkező akadt. Emellett az egyesület
fontos célkitűzése a környezeti nevelés elősegítése a patakparton, hiszen a védett terület megőrzése a gyermekek szemléletének formálásával biztosítható leginkább hosszú távon. Játékosan rávezetjük őket
a természet tiszteletére, szeretetére, s ehhez mezítlábas parkot, gyógyés aromakertet, komposztálót kapnak a jövő évben. Hosszú távú céljaink közt szerepel egy, a gyerekeknek szóló, a patakpart élővilágához
kapcsolódó interaktív tanösvény kialakítása is.
PoCSAI BErTA, BÜKKÖS EGyESÜLET ELNÖKE

régi-új egyesület a bükkös-patak mentén
A Bükkös-partiak Baráti Köre Egyesület volt elnökeként boldogan látom,
hogy a Bükkös-patak és patakpart védelme jó kezekbe került azzal,
hogy megújult az egyesület. Új elnökség került a Bükkös Egyesület
élére: Pocsai Berta elnök, Tóth Hajnalka és Schmidt András alelnökök,
és számos új tag csatlakozott a megújult egyesülethez. A korábbi céljaink – tisztább környezet, játszótér a kicsiknek, szemetes edények,
padok a patakparton, környezetformálás, tanösvény – nagyrészt teljesültek, új feladatok várnak az itt élőkre, patakot szeretőkre.
Köszönöm Pocsai Bertának, Sági-Láng Beának, Fülöp Viktornak,
Schmidt Andrásnak, Boda Katinak, Gilly Saroltának, hogy többekkel
együtt a Bükkös-patak védelmét, szépítését szívügyüknek érezve felkarolják a patak védelmét, az itteni közösségépítést!
Köszönjük Szentendre Város Önkormányzatának az égerfacsemetéket,
Kudett Kriszta főkertésznek a sok segítséget!
ZAKAr áGNES KéPVISELŐ

Testületi hírek
2018 | november 26.

rendeletalkotás

Második fordulóban tárgyalták a képviselők a
város zöldfelületeinek használatáról és a természeti értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet többek között
foglalkozik a fás szárú növények kivágásának,
metszésének közhasználatú és magánterületi
zöldfelületen való korlátozásával, a pótlási kötelezettségekkel, az engedély nélküli kivágások szankcionálásával. Tartalmazza a
lakossági növénytelepítések lehetőségét, az
égetés szabályait, az ajánlott és nem telepíthető fafajok jegyzékét, a növénytelepítési távolságokat. A rendelettervezet szövegét –
melybe belefoglalták a környezetvédelmi igazgatási szerv által kért módosításokat is – a
képviselő-testület elfogadta.

Téli útüzemeltetés

Módosították az önkormányzat és a Városi
Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. közötti téli útüzemeltetésről szóló közszolgáltatási szerződést,
mivel az éves felülvizsgálat során megállapították, hogy ebben olyan utcák is vannak –
Dombtető, Bokros és Tisztás utcák –, amelyek
magánutaknak minősülnek, ezért ezeket az
utcákat kivették a szabályzatból.

közszolgáltatási szerződés

A Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. jelezte,
hogy a korábban ingyenes használatba kapott,
a Céh és a Paprikabíró utcában lévő raktárépületekre már nincs szüksége, ezért módosítani
kellett a gondnoksági tevékenység ellátására
kötött közszolgáltatási szerződést. Az épületek karbantartása, üzemeltetése tárgyában
kötött közszolgáltatási szerződést pedig kiegészítették a mozigépek klimatizálásának
karbantartásával, valamint a nemrégiben a
Kulturális Központhoz került Péter-Pál utcai
épületszárny karbantartásának feladatával.

közterület-elnevezés

Központi jogszabályi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület-elnevezések és házszámozások felülvizsgálata.
A mostani ülésen a képviselők egy Egres
útból nyíló közút elnevezéséről döntöttek: az
eddig névtelen utat Homoktövis utcának
nevezték el.

iV. környezetvédelmi program

Az EU-s és hazai pályázatok esetében is általános követelmény a települési Környezetvé-
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delmi Program megléte, illetve rendszeres felülvizsgálata és megvalósításának dokumentálása. A mostani felülvizsgálatot az
önkormányzat megbízásából a Vis Naturalis
Bt. végezte el. A program 2018-2020 között
érvényes, utána újabb felülvizsgálat szükséges. A program Szentendre város honlapján is
elérhető lesz.

Hatáskör-átruházás

A képviselő-testület az Európai Unió Hivatalos
Lapjában, a TED-en 2018. október 13-án közzétett villamosenergia közbeszerzési eljárást
lezáró döntés hatáskörét a Közbeszerzési Bizottságra ruházta át az új szerződések 2019.
január 1-jei hatályba lépése érdekében.

segítségnyújtó-hely
70 felettieknek

A TESZ (Társaság az élhető Szentendréért
Egyesület) képviselőcsoportja javasolta egy
Klára-pont nevű segítségnyújtó hely kialakítását, melyet a 70. életévét betöltött, szentendrei lakcímmel rendelkezők vehetnek igénybe.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester az előterjesztés benyújtását követően egyeztetett
dr. Pázmány Annamária intézményvezetővel,
és egy módosító indítványt nyújtott be a testületi ülésre, melyet a képviselők el is fogadtak. A módosítás értelmében a testület
felkérte a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei vezetőjét, hogy pénteki napokon, a
délutáni rendelési időszak alatt biztosítson segítséget a 70. év feletti szentendrei polgároknak a szakorvosi ellátásuk koordinálásban, és
a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos
tapasztalatokról számoljon be. A rendszer
további működtetésének lehetőségeiről és
annak költségvetési hatásáról a 2019. februári
ülésre készül majd előterjesztés.

megszűnik a városfejlesztési
alpolgármesteri státusz

Dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 2018. november 30. napjával lemondott
tisztségéről Szentendre szolgálatában eltöltött 8 év után. A tisztséget nem töltik be a
jövőben, ezért a zökkenőmentes átmenet
érdekében Török Balázs továbbra is segíti az
önkormányzatot a beruházási programok és
költségvetés összeállításában, a pályázati
projektek felügyeletében, illetve közreműködik
az új pályázatokra való felkészülésben, a terület- és ingatlanfejlesztési projektekben.
Mindezt megbízásos jogviszony keretében,
városfejlesztési megbízottként fogja ellátni. A
megbízási szerződés 2018. december 1-jétől
2019. szeptember 30-ig szól.

párbeszéd a város ügyeiről

A városvezetés a szentendreiek véleményét kéri az önkormányzat munkájáról a városi
honlap kérdőívén.
A városvezetés munkájáról, a fejlesztésekről, a legfontosabb feladatokról kérdezi a szentendreiek véleményét az önkormányzat. A kérdőív kitöltése csupán néhány percet vesz
igénybe. A kérdőív elérhető az alábbi linken: http://szentendre.hu/parbeszed-a-varos-ugyeirol/

közmeghallgatások
MEGHÍVó

Szentendre Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2018. december 3-án (hétfőn) 17.00
órai kezdettel

kÖzmeGHAllGATásT
tart.

A közmeghallgatás helye:
a Városháza Díszterme

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt
tisztelettel vár Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
2018. november 28-ig kérdéseiket írásban is megküldhetik a
polgarmester@szentendre.hu
e-mail címre, illetve a nyilvános testületi
ülés keretében a jelenlévő képviselőkhöz
kérdést tehetnek fel, javaslattal élhetnek.

Minden érdeklődő megjelenésére és
részvételére számítok.

VErSEGHI-NAGy MIKLóS
PoLGárMESTEr

MEGHÍVó

Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. december 16-án (vasárnap) 16:00
órai kezdettel KÖZMEGHALLGATáST
tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helyszín: ofﬂine Center (Ady Endre út 6.)

MEGHÍVó

SoMMEr JULIANNA
ELNÖK

Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. december 16-án (vasárnap) 17.00
órai kezdettel KÖZMEGHALLGATáST
tart, melyre tisztelettel meghívom.
Helyszín: Szentendrei Keresztelő Szent
János Plébánia, Közösségi terem, 2000
Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky Endre
utca 2. (bejárat a Kanonok utca felől)

SZArKoWICZ KrZySZToF GrZEGorZ
ELNÖK
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JÓTÉKONYSÁG

szentendre város civil szervezetei, egyesületei már évek óta jótékonysági akciókat szerveznek annak érdekében, hogy a bevételből támogatni tudják a nehezebb körülmények között élő polgárokat. reméljük,
e nagy összefogásnak köszönhetően idén is sikerül elérni, hogy valóban minden szentendrei számára széppé váljon az ünnep.
November 10. – december 10.
ofﬂine Center (Ady Endre út 6/b.) és Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban (Pátriárka utca 7.).

Az adományokat a PHILANTHroPy Alapítvány juttatja el a Szentendrén és környékén mélyszegénységben élő nagycsaládokhoz, rászorulókhoz. Varázsoljunk mosolyt együtt idén is több ezer nélkülöző
gyermek és felnőtt arcára karácsony estéjén!
december 8. szombat 10:15
Fehér Ház (Duna korzó 25.)

mikulásfutás

Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Kinizsi Honvéd
Sportegyesület közös szervezésében idén is megrendezésre kerül a
Mikulásfutás jótékonysági futóverseny. Az akció célja a nevezési díjként beérkezett tartós élelmiszerek szétosztása a szentendrei rászoruló családoknak.
december 1-2., 8-9., 15-16., 22-23. egész nap
Fő tér

rotary Club

Cipősdoboz akció

Az ofﬂine Center idén második alkalommal rendezi meg adventi cipősdoboz akcióját. A tavalyi évben 230 db szeretetbe csomagolt ajándék
került gyűjtőpontjainkra, majd csalt mosolyt megannyi Kárpátalján élő
magyar gyermek arcára. Hálásak vagyunk az előző évi együttműködésért, aminek folytatásaként idén is a kárpátaljai Kígyósra és az azt
körülvevő településekre juttathatjuk el felajánlásaitokat.
Hogy mi fér bele egy cipősdobozba? A mesekönyv, kisautó, ceruza,
édesség és játékok mellett a törődésed. Sok gyermeknek ez a cipősdoboz jelenti az egyetlen, kézzel fogható ajándékot karácsonykor. Legyél te is részese ennek a csodának, szerezz örömet! Végy egy
cipősdobozt, töltsd meg olyan ajándékokkal, amelyeknek egy általad
választott korú ﬁú vagy lánygyermek örülne, majd csomagold be a
dobozt, és vidd el a könyvtárba vagy az ofﬂine Centerbe.
Adj szeretetet, tedd szebbé egy kárpátaljai gyermek karácsonyát!
december 1-21. hétköznap 7.30-20.30-ig, szombaton 8.30-15.30-ig
Castrum Center (Paprikabíró u.)

Az Adventi vásárban ebben az évben is minden hétvégén zsíros kenyeret és forralt bort kínálnak a Szentendrei rotary Club tagjai. Az ebből
befolyt összeget a következő programok támogatására fordítják:
rotary nemzetközi diákcsere program
Bárczi iskola támogatása
rotary Bízz Magadban Ösztöndíj
december 13-18. egész nap
Szentendrei Spar és Interspar áruházak

Adni Öröm

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja, az Adni Öröm
országos tartós élelmiszer-gyűjtő akció keretében végez gyűjtést.
december 15. szombat
Tourinform Iroda (Dumtsa Jenő u.22.)

Az első szentendrei Női szalon egyesület
jótékonysági vására

Az Első Szentendrei Női Szalon Egyesület hölgyeivel 1999 óta rendez
jótékonysági vásárt szentendrei, nehéz körülmények között élő gyerekek számára. A sok év alatt sok családnak -évente 13-15 családnak –
segítettek így. Meglepetés csomagukba tartós élelmiszert, játékokat,
könyveket tesznek, kényeztető ﬁnomságok kíséretében.
Minél többen látogatnak el hozzájuk, annál több gyereknek tudnak örömet szerezni karácsonykor. Mindenkit várnak, aki segíteni szeretne,
akár azzal, hogy válogat és vásárol az apró karácsonyi tárgyak közül,
de hozhatnak játékokat, könyveket is. Jó szívvel fogadják a pénzbeli
felajánlásokat is.
december 16. vasárnap 12:00 – 14:00
Központi konyha (Bajcsy-Zsilinszky út 3.)

krumpliebéd

mikulásGyár

Karácsonyi adománygyűjtés immár 5. alkalommal a Castrum Centerben, a MikulásGyár szentendrei gyűjtőpontjában december 1-21. között.
Tartós élelmiszereket, konzerveket, zacskós leveseket, olajat, lisztet,
tésztát, cukrot, befőttet, édességet, tisztálkodási- és tisztító szereket,
használt, de jó minőségű és tiszta ruhákat, jó állapotú játékokat, könyveket várnak a szervezők.
Ünnepi megnyitó: 2018. december 1. szombat, 15-17 óráig a Castrum
Center rendezvénytermében, ahol ünnepi köszöntő és a Welldance táncosai várják az első adományozókat.
A rendezvény fővédnöke Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere.
Adományosztás: 2018. december 21-én, pénteken 12.00-17.00 óráig
a Castrum Center rendezvénytermében

Advent harmadik vasárnapján, a Szentendrei Konzervatív Klub szervezésében idén is szeretettel várnak mindenkit egy jó hangulatú, és
nemes célú összejövetelre, melynek lényege, hogy a szervezők részéről biztosított meleg ételért cserébe a résztvevők az aznap vasárnapra
szánt összeggel, a világ üldözött keresztényeinek megsegítését támogatják.
Az Adventi időszak idején

szentendrei konzervatív esték klub

A Szentendrei Konzervatív Esték Klub idén is szervez jótékonysági adományosztást, a szentendrei piac őstermelőivel közösen az adventi időszakban. Céljuk az idősek, nehéz sorsú családok támogatása advent
meghittségének szellemében. Egy kis mosolyt csalni arcukra, hogy ők
is méltó módon tudják megünnepelni a karácsonyt, Jézus Krisztus születésének ünnepnapját.

Házimozi a Gondozási Helyzetjelentés
központban
a szállóról
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Az idén februárban jótékony céllal megrendezett szentendrei Jelmezbál tombolabevételét a város önkormányzata a Gondozási központ
számára ajánlotta fel. Az összegyűlt negyedmillió forintos bevételt a
szentendrei kulturális központ kiegészítette plusz 15 ezer forinttal,
melyből házimozi projektort és hiﬁ hangfalakat vásároltak a Gondozási központ részére.

Mostantól az óriás kivetítőn ﬁlmeket nézhetnek, illetve rádiót, cd-t,
kompakt kazettát is hallgathatnak a gondozott idősek a klubhelyiségben. A modern házimozi rendszert 2018. november 20-án adta át Gyürk
Dorottya kulturális alpolgármester a Gondozási Központ idősei számára. A családias ünnepségen Szentendre alpolgármestere felajánlotta, hogy egy következő alkalommal vetítést rendeznek a jelmezbál
látványos jelmezeiről a Gondozási Központban. A jövő évben megrendezésre kerülő Szentendrei Jelmezbál tombolabevételét újra jótékonysági célokra ajánlják fel.

káposzta-party
a nyugdíjas klubban

A dézsma utcai nyugdíjas klub kedves őszi hagyománya a töltött káposzta party, amelyre a városvezetés tagjai is meghívást kapnak minden évben.

A szíves invitálásnak polgármester úr és kollégái sem tudtak ellenállni,
és örömmel ebédeltek együtt a jókedvű nyugdíjas társasággal. A menü
mindig töltött káposzta és igazi házi sütemények. Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Petricskó Zoltán alpolgármester pohárköszöntőikben hangsúlyozták, hogy a nyugdíjasokra kiemelt ﬁgyelmet
fordítanak, a nyugdíjas klubok elismerésben és támogatásban is részesülnek évről évre. Idén is lesz például a nyugdíjasoknak szóló karácsonyi műsor a Hamvas Béla Könyvtárban, melyre minden klub kapott
meghívást.
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2018 májusától vettük át a hajléktalanszálló működtetését. Az átvétellel
egy időben az éjjeli menedékhely üzemeltetése mellett nappali melegedőt is beindítottunk. Jelenleg a férőhelyszám bővítésen dolgozunk, hogy
minden szentendrei rászorulót el tudjunk látni.
Azóta is sokszor megkérdezik tőlünk, milyen a kapcsolatunk a hajléktalanokkal? Mi a véleményünk a helyzetükről? Hogyan működik a szálló?
Egyáltalán van-e sikerélményünk?
Mi ezt a hivatást választottuk, és azt gondoljuk, hogy ugyanúgy segítségre szoruló emberek, akár a beteg, idős, fogyatékos, vagy bármilyen
problémával küzdő embertársunk. Persze a többség „igen megdolgozott”
azért, hogy ilyen élethelyzetbe került, de ne általánosítsunk azért, mert
fedél nélküliek!
általában férﬁak az ellátottjaink. Ennek oka, hogy egy válás után ők hagyják el az otthont, vagy kanyarokkal ugyan, de ők kerülnek ki az utcára.
Ahány ember, annyi életút, és néha valóban kilátástalannak tűnik. Jó tanácsokat mindenki tud adni, de amíg az ember saját maga nem jön rá a
megoldásra, vagy segítséggel rá nem vezetődik, addig nem lesz pozitív
változás a helyzetén.
Segíteni csak azon tudunk, aki engedi, aki bejön és kéri az ellátást, hiszen
az igénybevétel önkéntes.
Úgy érzékeljük, hogy mivel nagy az előítélet, és sokan elfordulnak tőlük,
ezért a mi segítségünket elfogadják. Bizony olyan is van, aki feszegeti a
házszabályokat, és ez sajnos következményekkel is jár. Aki életveszélyes
helyzetet okoz a szállón, azt a Menhely Diszpécserközpontja segítségével Budapestre küldjük, egy másik nagy hajléktalanellátóba. Lakóink nagy
része régi szentendrei, őket szinte mindenki ismeri. általában segítőkészek, csillapítják a konﬂiktushelyzeteket.
Nálunk az ellátottak a korábban megszokott 17.00 órától 07.00 óráig működő éjszakai ellátás mellett napközben 09.00-15.00 óráig is bent tartózkodhatnak. Mivel ugyanabban az épületben működik mindkét
feladatellátásunk, ezért a közte lévő időszakokban mindenkinek el kell
hagynia a szálló területét. Ebben az időben történnek a fertőtlenítő nagytakarítások.
Az éjjeli menedékhely elsősorban az éjszakai pihenésre ad lehetőséget,
a nappali melegedő pedig arra, hogy ne a közterületen töltsék a napjukat.
E mellett több szolgáltatást igénybe vehetnek bent tartózkodásuk során.
Szociális szakembereink segítenek az alacsony érdekérvényesítő képességgel rendelkezőknek az ügyeik intézésében, illetve tanácsadást nyújtanak, és segíteni próbálnak a munkát keresőknek is. Több gondozottunk
dolgozik, velük az a célunk, hogy elmenjenek albérletbe vagy más, jobb
élethelyzetbe kerüljenek. Erre is van már példánk. Lehetőség van a fürdésre, ruha mosatására, konzerv melegítésére. Zsíros kenyeret is osztunk, ill. adomány péksüteményeket. A téli időszakban forró teát
kínálunk. Hűtőszekrények is rendelkezésre állnak, amelyekben biztonságban tárolhatók a saját élelmiszerek. Zárható szekrényeket is biztosítunk a különböző személyes holmik és értékek számára.
Minden igénybe vevőnek el kell fogadnia az intézmény működésének
szabályait, a házirendeket. Mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy ez
nem az otthona, ahol azt csinál, amit akar (bár ott sem így működik), és
nem is akarjuk, hogy az egész életét itt élje le. Erre mondjuk azt, hogy
ún. fapados ellátást szeretnénk működtetni.
A hajléktalanellátás érthető módon elsősorban a hideg idő beálltával értékelődik fel, azonban az elmúlt évek nyári nagy hőségei ugyanazt jelentik a fedél nélkül élők számára: az életveszélyt.
Sajnos olyan is előfordul, hogy valakinek kikapcsolták a közmű szolgáltatásait. Sokan nem tudják, hogy ők is igénybe vehetik a nappali melegedő ellátásait. Be kell jelentkezni a szállón és segítenek. Pl. fürdés
lehetősége, ruha mosatása, napközbeni melegedési lehetőség. Természetesen a jogosultságot ellenőrizzük.
Aki segíteni szeretne, azt kérjük, hogy élelmiszerként konzervvel támogassa a rászorulókat. Kispárnát, kispárnahuzatot, törölközőt, plédet és
fehér lepedőket szívesen fogadunk, mert ezek napi szinten kezelhetőek
és moshatók. Nagypárnát, paplanokat és egyéb nem könnyen tisztítható
dolgokat ne hozzanak be, mert ezek kidobásra kerülnek. Szeretnénk a
közegészségügyi szabályokat betartani, hiszen ez a jó hajléktalanellátás
működtetésének alapja.
Visszatérve a bevezetőben található kérdésre, hogy van-e sikerélményünk? Igen! A rendszeres éhezés vagy a fagyhaláltól való megmentés,
illetve az, hogy egyáltalán kérik és elfogadják a segítségünket, sikerélménnyel tölt el minket.
KISS áDáM SZáLLóVEZETŐ
éS KECSKéSNé SIPoS ANDrEA INTéZMéNyVEZETŐ
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eleven örökség vetélkedő – negyedszer
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petricskó zoltán általános alpolgármester kezdeményezésére és támogatásával 2015 óta szervezzük meg a város diákjai számára az
eleven örökség helyismereti vetélkedőt. A minden évben többfordulós megmérettetés fő célja az, hogy a résztvevők a felkészülés során
megismerjék a város történetét, művészetét, értékeit, működését,
vagyis az, hogy a gyerekek városlakóból igazi szentendreivé váljanak.

A fordulók minden évben tematikusak: a diákok előbb a várostörténettel, majd a művészeti hagyományokkal ismerkednek meg. Minden
évben egy vetélkedő napot a Városházán tartunk meg, ahol - igen szórakoztató feladatok segítségével - a mindennapos ügyintézés és a
város működésének rejtelmeibe nyernek bepillantást. Máskor olyan
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helyekre jutnak el, ahová az átlagpolgárok csak ritkán; azoknak a rejtett szépségeknek a sorát fedezik fel, amelyek mellett felpörgött életünkben általában csak elfutunk. Végül - a záró gálán - a gyerekek
önálló kreatív munkával is számot adnak tudásukról.
Váltott években előbb az általános- és középiskolák hetedikeseit, majd
a középiskolák 10-11. osztályosait hívtuk meg a vetélkedőre. Ez az
első olyan év, amiben a 2015-ben még felső tagozatosok éppen abba
korba léptek, hogy immár középiskolásként ismét kipróbálhassák tudásukat „eleven örökségünkről” – tudomásunk szerint sok gyerek
ismét jelentkezett a versenyző csapatokba!
A már lezajlott októberi forduló témája a várostörténet volt, de ne úgy
képzeljük ezt, hogy a gyerekek a „bebiﬂázott” háttéranyagokat mechanikusan visszakérdező, unalmas tesztlapokat töltöttek ki! Valójában
ez egy kalandtúra volt Szentendre emblematikus helyszíneire, a Templomdombra, a Városházára, a Ferenczy Múzeum római köveihez, s az
egyes állomásokon képfelismeréssel, fogalmak összekapcsolásával,
vagy éppen egy keresztrejtvény megfejtésével kreatívan kellett felhasználják az összegyűjtött ismereteket. S persze közben észrevétlenül sokat tanultak is, például a PMK helytörténeti részlegében a
könyvtári kutatás módszertanát Fulkó deákról szóló cikkek kikeresésével.
November 29-én az alapítók által éppen 90 éve, 1928-ban birtokba vett
régi Művésztelep és általában a szentendrei művészet kerül a fókuszba. A szervezők a gyerekek felkészülését bőséges háttéranyaggal
és előadás megtartásával is segítik.
Az idei vetélkedő mottójának egy Babits Mihály idézetet választottunk:
„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe.”
KrIZBAINé SZABó éVA
A VETéLKEDŐ SZAKMAI FELELŐSE

rendkívüli földrajzóra és ﬁlmvetítés a ferencesben

A „magyarok a világ nyolcezresein” csapata rendkívül fontosnak tartja
a tömegsport és életmód sportok népszerűsítésén kívül környezetünk, élővilágunk sajátos ismertetését. rendhagyó földrajz-óráik is
ezt a célt szolgálják, korosztályra való tekintet nélkül. ennek szellemében november 30-án, pénteken 12.55 órakor tartanak földrajzórát,
majd aznap 18 órakor a felnőtteket is várja kollár lajos hegymászó a
ferences Gimnáziumban.

rendhagyó földrajzóra

A „Magyarok a világ nyolcezresein” Himalája expedíciós sorozat (alapítói: Kollár Lajos, Erőss Zsolt, Mécs László) MoZDULJ programja keretében rendhagyó, 2x45 perces földrajzórákat tart Kollár Lajos
hegymászó. Az első részben „A hegyek szerepe életünkben” címmel a
hegyek és domborzatok kialakulásáról beszél, és a történelmi, vallási,
ﬁlozóﬁai kapcsolódási pontok mentén mutatja be az ember és a hegyek viszonyát. A második részben levetítik Még az üveghegyeken is
túl… című ﬁlmet a grönlandi jégtakaró első, magyar átsíelésének történetéről, mely nem csak sport, hanem történeti érdekességeket is feltár egy egzotikus táj bemutatásával, miközben kemény küzdelem
folyik a sarkvidék kihívásainak megoldására.

előadás

A „Magyarok a világ nyolcezresein” elnevezésű expedíciós sorozatot
Kollár Lajos, Erőss Zsolt és Mécs László a 2002-es, sikeres Mont Everest mászás után indították el azzal a céllal, hogy földünk 14 nyolcezer
méternél magasabb hegycsúcsát mássza meg magyar hegymászó, és
népszerűsítse az ezzel kapcsolatos életmód-sport értékeket! Expedíciós rendszerük munkáját és elszántságát csak Erőss Zsolt 2010-es
tátrai balesete törte meg, melynek során egyik lábát csonkolni kellett.
Zsolt példátlanul gyors felépülése lehetővé tette a program folytatását,
az újabb nyolcezres csúcsok elérését. A 2013-as Kancsendzönga expedíciók végén, a sikeres csúcsmászás után, a hegyről lejövet közben
Erőss Zsolt és Kiss Péter életét vesztette! A ﬁlm ennek az expedíciónak
a sikereit, küzdelmeit és tragédiáját mutatja be élő narrációval.

A molinón:
Tóth Attila
barlangkutató
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inverse everest – mínusz két kilométer mélységben a világ egyik leghíresebb barlangjában. Négy magyar barlangász, köztük Tóth
Attila elképesztő vállalkozása 2016 nyarán.
Az expedíció alatt a világon elsőként több
ezer fényképet és több órányi mozgóképet
készített a magyar barlangkutató-csoport a
föld legmélyebb barlangjáról.

Tóth Attila 1966-ban született, civil foglalkozása kútásó műszerész. Már gyerekként is
vonzották a fura helyek: a pincék, padlások,
bányatárók, kutak. 1981-ben, még középiskolásként része lehetett az akkor 70 éve szunynyadó Pál-völgyi-barlang kutatásának. Ez a
hely a több mint 31 kilométerével Magyarország leghosszabb barlangja. Ma ő irányítja a
barlangrendszer kutatásvezetését, és a feltárásban legjelentősebb szerepet játszó
csoport vezetője is egyben. Bejárta Magyarország és a világ sok barlangját, és számos
kutatásba, feltárásba is bekapcsolódott Montenegrótól, olaszországon és Törökországon
keresztül Aggtelekig. Az Inverse Everest
expedícióban ő gondoskodott a technikai
felszerelésekről.
A világ legmélyebb barlangjának meghódítását 2016-ban tervezte meg csapattársaival,
Jáger Attilával, Adamkó Péterrel és Ambrus
Gergellyel. Nem sokkal korábban töltöttek el
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négy napot az olaszországi Gortani barlangrendszerében, ahol felfedeztek egy ezer méter
hosszú járatot. Az egymásra maximálisan
ﬁgyelő, hasonlóan megszállott és közben
rendkívül vidám csapattagok tudták, együtt
sok mindenre képesek, és új kihívás elé
néztek: irány a Voronya!
A Krubera–Voronya-barlangrendszer a Kaukázus nyugati peremvidékén, Abháziában nyílik.
A Szocsitól mintegy 50 km-re elhelyezkedő
barlang az egyetlen Földünkön, amely 2000 m
mélység alá nyúlik. Magyarok korábban kétszer jártak itt: 2009-ben négy, 2010-ben
három barlangkutató jutott el a 2080 m mélységben található Game over-terembe. A barlangrendszer feltárását az 1970-es években
kezdték el, és kutatása jelenleg is zajlik, öthetes nyári nemzetközi expedíciók keretében. Ez
a világ egyik leghíresebb barlangja, az Everest
föld alatti megfelelője, amelybe eljutni egyszerre presztízs és kihívás.
Tóth Attila és a csapat tagjai elhatározták,
hogy elsőként készítik el a világ legmélyebb
barlangjának fotó- és video-dokumentációját.
Ötszáz emelet mélységben, kétezer méterrel
a felszín alatt, extrém körülmények között,
ahol csak magukra számíthatnak.
Végeláthatatlan tárgyalások, szponzorok keresése, az útiterv és logisztika kidolgozása
után elindul az expedíció az abház határ felé.
Az első napokban rövidebb túrákra indulnak a
mélybe, hogy ismerkedjenek a barlanggal. A
felszerelést dupla vízhatlan rétegben pakolják
a transzportzsákokba, azaz a bagekbe. Kilenc
napig a barlangi bivakok, a föld alatti táborok
jelentik az otthont számunkra. A legnagyobb
kihívás a hideg. A felszínen perzselő augusztusi napfény, lent a barlang mélyén mindössze
2 fok, sötétség és állandó nedvesség. A relatív

szentendrén is járt az
idei Nobel-díjas ﬁzikus

A szegedi Tudományegyetemen csütörtökön tartott előadást Gérard
mourou, a szuperlézerként is emlegetett eli ötletgazdája, aki idén
kapta meg a megosztott ﬁzikai Nobel-díjat (decemberben veszi át).
A világhírű ﬁzikus munkakapcsolatban áll dr. ratkay imola szemészorvossal, aki 2003-ban vendégül is látta őt feleségével együtt szentendrén.

Mourou Szegeden tartott előadásában fölvillantotta a lézertudomány
dinamikus fejlődési ívét, mely az 1960-as években vette kezdetét. Többek között azt is elárulta, hogy Einstein kutatási eredményeit is felhasználta a lézerﬁzikusok a fényerősítés mechanizmusainak
kidolgozásához. Több éven át tökéletesítették a módszert, mire a rendkívül rövid, de óriási energiájú impulzus előállítás „tudománya” a jelen
kutatói számára már egyszerű feladvánnyá vált.
Bemutatta azt a módszert, amelynek segítségével legyőzték az ultrarövid lézerimpulzusok erősítésében addig fennálló korlátokat. Ez

páratartalom száz százalékos, a neoprén védőruhák jeges páncélba foglalják fáradt testüket. 1200 méter mélyen már csak 20 méteres
aknák vannak, a legutolsó zónában pedig már
csak kúszójáratok, az oxigén kevés. A barlang
legveszélyesebb pontja a víz alatti járat, a szifon. Ezt át kell úszni, hogy megközelítsék a
végpontot, a Game over-termet. és elérték!
Tóth Attila és társai kilenc nap földalatti lét
után a visszaérkezésnél még vártak pár órát
lenn, hogy a felkelő nappal egyszerre jöhessenek a felszínre.

hatalmas fordulatot jelentett, mert az ilyen lézernyaláb segítségével
precízen és célzottan, csak az adott anyagtartományt érintő beavatkozások – bevágások, lyukfúrások – lehetőségét teremtette meg. Az efféle lézereket nemcsak az iparban, például a mikrogépészetben, hanem
az orvoslásban is felhasználják.
A „hullámlovas elektronokról” is beszélt előadásában Gérard Mourou.
A plazmába belőtt elektronok gyorsításában rejlő lehetőségeket fölvillantva azt mondta, ezt alkalmazzák a szuperlézeres berendezésekben.
Francia, amerikai és brit kutatócsoportok munkájának eredménye,
hogy az ilyen berendezések méreteit olyannyira lekicsinyítették, hogy
megépülhetett Csehországban, Magyarországon és romániában a
három részből álló ELI, ahol a fény és az anyag kölcsönhatásának vizsgálata minden eddiginél nagyobb intenzitás mellett válik kutathatóvá.
Ennek a hálózatnak a magyarországi része a szegedi ELI-ALPS kutatóközpont.
Az újfajta lézerek forradalmasíthatják az asztroﬁzikát és az űrkutatást.
Tíz éven belül megépülhet az úgynevezett Higgs-gyár, az elektron-pozitron ütköztető. A gyógyítást is forradalmasíthatja a protonterápiai alkalmazás, mert minden eddiginél precízebben célozhatók meg és
pusztíthatók el a rákos daganatok, vagyis a radiológiában is fordulatot
hoz a nukleáris terápia. ám Gérard Mourou szerint az új típusú lézerek
leggyümölcsözőbb felhasználási területe az lenne, ha segítségükkel a
nukleáris hulladékot hasznos termékké alakítanák át.
A Nobel-díjas ﬁzikus előadásán részt vett dr. ratkay Imola szentendrei
szemész főorvos, a Szentendrén működő DoC (Dunakanyar orvosi
Centrum) tulajdonosa is, aki Magyarországon ezen femtoszekundumos lézertechnológia sebészeti felhasználásáról 1999-ben tartotta
meg első előadását.Ő tesztelte pont 20 évvel ezelőtt Budapesten világelsőként azt a szemészeti lézert, melyet Mourou munkássága nyomán a magyar tanítványa, Juhász Tibor fejlesztett ki. Az általa
alkalmazott, és a Szegedi Tudományegyetemen is oktatott módszerrel
mindezidáig 19 millió korrekciós szemműtétet végeztek el, és 5 millió
szürkehályog-műtétet hajtottak végre.
A cikk a www.origo.hu-n megjelent írás felhasználásával készült
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A Vajda-kiállítások margójára
VÁROS

Fotó: Deim Balázs

szentendrétől hangos most a művészeti közélet, annak kapcsán, hogy a ferenczy múzeumi Centrumban nyílt meg az elmúlt idők
legjelentősebb és legteljesebb Vajda-kiállítása. szabó Noémivel, a múzeum munkatársával, a kiállítás egyik kurátorával beszélünk
erről.

A tárlat egyik kurátora, Szabó Noémi művészettörténész

mitől más, a megszokottól eltérő a mostani
két Vajda-kiállítás?
Vajda Lajosnak éppen 10 éve volt viszonylag
nagy összefoglaló kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában, Vajda Júliának több kiállítása
is volt (Győrben a rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeumban, Szentendrén az Erdész
Galériában) az elmúlt évtizedben. A Ferenczy
Múzeumi Centrum tárlata volumenében különleges: 180 műalkotás, amelynek közel egyharmada nem volt kiállítva Magyarországon
az elmúlt 50 évben, mivel bel- és külföldi magángyűjteményben volt.

mekkora jelentősége van Vajda lajos életművének a magyar és az egyetemes képzőművészetben? és Vajda Júliának?
Vajda Lajos életműve fontos és egyedülálló
helyet foglal el a magyar művészet 20. századi történetében: különleges, egyedi, teljesen
formabontó, de korántsem vonatkoztatható el
saját korától, az ambivalens ‘30-as évek történelmi miliőjétől. Vajda rövid életében (1941ben, 33 éves korában hunyt el) 10–15 évre
tehető az aktív alkotóévek száma, ezalatt jutott el a nagy rajzi tehetségről árulkodó ﬁatalkori tanulmányoktól a vonalrajzokon, majd a
montázs elvein megszerkesztett transzparens
vonalrajzokon keresztül az utolsó nagy szénrajzok kirobbanóan energikus, expresszív és
társtalan műveiig. Hatalmas gondolati utat
járt be: mély és megalapozott műveltsége, olvasottsága és a korabeli művészet iránti széles látókörű érdeklődése nagyban segítették
ezen az úton.
Vajda Júlia esete teljesen más: neki hosszú
élet adatott, és fő feladatának tekintette férje
ﬁzikai és szellemi örökségének ápolását, a hagyaték kezelését. Emellett érzékeny, tudatosan és lassan építkező életművet hozott létre
– legeredetibb művei a ‘60-as években születtek. A Vajda Júlia-kiállítás csupán vázolja, felvillantja a jóval nagyobb életművet, és célja,
hogy művészetének „konceptuális” szemléletét mutassa be.

Összhangban van-e Vajda lajos művészetének értékelése a világban való ismertségével?
Vajda Lajos nemzetközi megítélése annak ellenére is meglehetősen szórványos, hogy több
külföldi kiállítást is szerveztek neki (az Egyesült államok néhány városában, Antwerpenben stb.). Ennek oka több eredőre vezethető
vissza: Vajda művészete igen nagy intellektuális nyitottságot, felkészültséget igényel, ráadásul a róla szóló írások nagy része csak
magyar nyelven érhető el.

Vajda „szentendreisége” kapcsán beszélhetünk-e a helyi művészetre gyakorolt hatásáról?
Ez a kérdés messzire vezet. Vajda a saját korára és környezetére, de főleg az utókorra volt
óriási hatással, azonban ez nem stiláris hatást
jelent, hanem a művészethez való hozzáállásának módját: „konceptualizmusát”, öntörvényűségét, tudatosságát, ﬁlozoﬁkusságát,
különállását és páratlan tehetségét. Vajdai
motívumokat felhasználó alkotó viszont kevés
van. A nevét viselő Vajda Lajos Stúdió sem
erről nevezetes.
mi indokolta, hogy az elmúlt idők legteljesebb
Vajda-kiállítását a ferenczy múzeumi Centrum rendezze meg?
Az FMC régi adóssága, hogy ezt a nagyszabású kiállítást megrendezze, hiszen tulajdonában van a legátfogóbb Vajda-gyűjtemény,
összesen 110 mű. Ennek ellenére ez a kiállítás
nem elsősorban a saját anyagra támaszkodott, hiszen a múzeum törzsanyagát már sokszor bemutatták kiállításokon. Számunkra a
legfontosabb az volt, hogy Vajda fejlődését,
művészetének alakulását az „emberen” keresztül mutassuk be, szerettük volna megszabadítani művészetét az elmúlt évtizedek során
rárakódott „szent, próféta, érinthetetlen, társtalan zseni” jelzőktől. Úgy véljük Vajda Lajos
valóban különlegeset alkotott, de ez nem vonatkoztatható el attól, hogy kezdetben neki is
voltak próbálkozásai, akár zsákutcák, művészeti megtorpanások, fordulatok is előfordultak a pályáján.

Azzal, hogy Vajda lajos alkotásai a ferenczy
múzeum termeiben kaptak helyet, Vajda Júliáé pedig a szentendrei képtárban, a két
életmű ﬁzikailag különválik. művészileg
mennyire?
A két kiállítás ﬁzikai különválása nagyon fontos, mert Vajda Júliának bár voltak „vajdás”
időszakai vagy műcsoportjai, alapvetően önálló és Vajda Lajostól független életművet hozott létre.

szakértői csoport két éven át tartó előkészítő
munkájának eredménye a két nagyszerű tárlat. Hogyan lehetett összehangolni a sokféle
felfogást, elképzelést?
A kutatócsoport tagjai: Passuth Krisztina, Pataki Gábor, radák Judit, Boros Lili, kurátortársam, Petőcz György és jómagam. Nyilván
rengeteg, pozitív értelemben vett vita, diskurzus jellemezte az előkészítést. Egy ekkora kiállításnál azonban nem járható út, hogy

XXXII. évf. | 22. szám
mindenki véleményét egyforma súllyal vegye
ﬁgyelembe. Alapelvekben és bizonyos részletekben konszenzusra jutottunk, de a kiállítás
látványvilága, a pontos műtárgylista nem lehettek közös döntés tárgyai – a két kurátor
döntése alapján alakultak ki.

A szentendrei Vajda-kiállítás látványában és
gondolatiságában is eltér az eddigiektől.
A kiállítás rendezési elvében a következő két
alapelv dominált: egyfelől, ahogy már említettem, szakítani akartunk azzal a képpel, amely
a művészt mint társtalan, szent festőprófétát
mutatja be. Szerettük volna közelebb hozni a
nézőhöz Vajdát, az embert, az olykor kétségektől gyötört ﬁatalembert, aki saját korára és
kortársaira érzékenyen reagáló alkotó volt.
Emiatt sok idézet, Vajdától és Vajdáról származó gondolat kíséri a kiállítást. Másfelől fontosnak tartottuk, hogy az életmű a mai néző
számára is befogadható, értelmezhető és érthető legyen. A kiállítás műtárgy-installációi is
ezt próbálják segíteni. érzékletesen megidéztük Vajda könyvtárát, amely jól mutatja a művész nagyfokú érdeklődését kora művészete
és teóriái iránt. Vajda 1934-ben készített,
nemrég megtalált fotóján 1930–34 között Párizsban készült műveiből állított össze egy
ikonosztázt , amely jó apropó volt arra, hogy a
múlt és jelen két dimenzióját is megjelenítsük:
az életnagyságúra nagyított fényképre azokat
a műveket helyeztük rá, amelyek a mai napig
megvannak, a hiányokat, elveszett alkotásokat pedig az eredeti fénykép mutatja.
Vajda lajos mindmáig tartó hatását érzékeltetik a kiállítás utolsó termében látható
video-animációk.
Fontosnak tartottuk a kortárs művészet bizonyos szintű beemelését is a kiállításba. Gerhes Gábor, Horváth Dániel és Palotás Kincső
három videóanimációja Vajda műveire épül,
azonban nem didaktikus-narratív módon beszél Vajda egyes műveiről, műcsoportjairól,
hanem szabad teret enged a néző fantáziájának, szabad asszociációjának is.

milyen kiadványok kísérik a tárlatokat?
A kiállításokhoz kiadványok is megjelennek,
Vajda Júlia: Sorsválasztás című monográﬁáját
Petőcz György írta, a Vajda Lajos-kiállítás
képes katalógusában pedig tíz, Vajdaszakértő tollából származó tanulmány kapott
helyet.
kinek ajánlaná a kiállításokat?
Mindenkinek, aki nyitott és érdeklődő. A ﬁatalabbaknak folyamatos múzeumpedagógiai
sarkot tartunk fent és sok foglalkozást is szervezünk. Számos tárlatvezetés, előadás, irodalmi est fogja a nézőket segíteni, hogy
jobban megértsék és elmélyüljenek Vajda
világában.
rAPPAI ZSUZSA

A „Világok között” – Vajda Lajos élete és művészete (Ferenczy Múzeum) és a „Mégis legyen kiállítás…” – Vajda Júlia élete és
művészete (Szentendrei Képtár) kiállítások
2019. március 31-ig látogathatók keddtől
vasárnapig 10 és 18 óra között.

A HÓNAp
mŰTárGyA ii.
2018 | november 26.

2018. november 21. – december 31.

VINCZE oTTó:
szemfényvesztés, 2017-2018
műegyüttes
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VÁROS
A Városháza előterében egy, a szentendrei
kortárs művészeket bemutató új képzőművészeti sorozat indult, amelynek keretében a látogatók egy elemzéssel kísért művet, ezennel
egy műegyüttest láthatnak Vincze Ottótól.

Vincze ottó még gyerekként került bele Szentendre művészettel áthatott aurájába, és rajzkészsége révén, őt idézem: „a kockológiától
az aktig” mindent itt tanult rajztanáraitól, stúdiumait később a Képzőművészeti Főiskolán
folytatta. A város építészete, szellemi energiája kimeríthetetlen forrásként táplálja, munkáihoz folyamatosan ellátja inspirációval. A
klasszikus fogalmak mentén való gondolkodás, a hagyományos műfajok nem vonzzák,
installatív objekteket, hanginstallációkat, environmenteket, ﬁlmeket készít, így vált lassan
vérbeli „koncept művésszé”, akit a perfekt kidolgozottság, a metaﬁzikai töltetű vizualitás,
és a mögötte rejlő gazdag, árnyalt tartalom,
történet, narratíva, spiritualitás együtt érdekel.
Munkássága parallel haladt az európai képzőművészeti tendenciákkal, így válhatott külföldön is sikeres alkotóvá. Nem véletlen, hogy az
elsők között találjuk, akik itthonról a velencei
biennále idején megmutatkozhattak; és a helyi
önkormányzat és a múzeum összefogásával

páljános ervin új köztéri szobrai

olyan hatalmas volumenű, látványos projekttel állhatott elő,
mint a már a szentendrei Duna vizén is
látott riverpool, a velencei lagúnákon.
Az itt látott munkák
felidézik a redukált,
mégis univerzálisan érthető eszközkészlettel
dolgozó Korniss Dezső, Vajda Lajos alkotói
módszerét, a karakteres motívumok gyűjtését,
használatát, amelynek eredményeképpen a
homogén mezőn, szigorú geometrikus vonalhálókkal megrajzolt piktogramszerű jelek
ismétlődnek, tűnnek fel újra és újra. Nem véletlenül hasonlítanak az ábrák a rendszerváltás előtti idők varrást tanító füzeteinek
graﬁkájára, Vincze ottó valóban édesanyja
szabásmintáit használta fel. Így keveredik a
művekben az egyéni, a családi és a kollektív
emlékezet, a helyi (szentendrei) hagyományok
és a magyar művészettörténetben kiemelkedő
avantgárdnak a ma is élő szellemisége.
MULADI BrIGITTA

A műegyüttes megtekinthető a Városháza
előterében 2018. december 31-ig.

Idén ősszel Páljános Ervin
szobrászművész két új
köztéri alkotását avatták
fel. A Győr melletti kis faluban, Vágon Wathay Ferenc
végvári vitéz, várkapitány,
költő mellszobrát és Győrben gróf Bethlen István miniszterelnök életnagyságú
bronzszobrát láthatjuk városunk művészétől.

Jenő nap a könyvtárban

November 14-én a Hamvas béla pest megyesi könyvtárban gyűltek
össze barcsay Jenő emlékezetének ápolói, örökösei, tisztelői.

Még a Mester életében alakult ki az a hagyomány, hogy a novemberi
Jenő napon a szentendrei művésztanítványok és közeli barátok rendre
összegyűltek Jenő bácsi Zenta utcai műtermében, névnapi köszöntőre.
Idén harminc éve, 1988. április 2-án Barcsay Jenő elhunyt, s ezzel, igaz,
csak rövid időre, megszakadtak az összejövetelek. A 2000-es évek elejétől a régi barátok – Balogh László, Deim Pál, Hajdú László és a többiek – valamint a Barcsay jogörökösök kezdeményezésére a Barcsay
Múzeumban, immár közönség előtt idéztük fel Barcsay személyét, művészetét, életének ismert, vagy soha nem hallott történeteit. Ehhez
olyan szemtanúk segítségét kértük, akik még ismerhették Őt. Sajnos
az idő múltával egyre fogyatkoznak a személyes ismerősök is, s néhány éve – az elhúzódó felújítás miatt – az állandó kiállítás is bezárt.
A Jenő-napi szép hagyomány azonban nem szakadt meg! Idén Feledy
Balázs művészeti író, a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány kuratóriumának tagja idézte fel azokat az időket, amikor a Mester, bár
már nem tanított, még sűrűn bejárt a Képzőművészeti Főiskolára, s ott
diktálta gépbe a csak jóval később, 2000-ben Munkám, sorsom, emlékeim címmel megjelent emlékiratait. Ezután Szabó Noémi művészettörténész, a Ferenczy Múzeumi Centrum osztályvezetője a készülő új
Barcsay állandó kiállítás kapcsán végzett tudományos eredményeiről,

köztük egy valódi szenzációról számolt be. Lappangó Barcsay művek
után kutatva ugyanis egy kép hátoldalán felfedezte a valószínűleg a
Mester által megsemmisített – feldarabolt – Munkásnők egyik részletét. Végezetül Kónya Ferenc Barcsay jogörökös dokumentumfotókkal
illusztrált előadáson számolt be annak a nagyszabású programnak a
részleteiről, melynek során a lebontásra ítélt Újpesti Fürdőben 1974ben elhelyezett két hatalmas Barcsay üvegmozaikot leemelték, s újra
felépítették azokat a Csillaghegyi Strandfürdő új épületszárnyában.
Mindazok, akik ott voltunk, elmondhatjuk: Barcsay szelleme még ma
is köztünk él, hiszen – bár közhely, de igaz – csak azok halnak meg
KSZEVA
igazán, akiket elfelejtünk.
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művészet az egészségért az ebp jegyében
KULTÚRA

„intézetünk az utóbbi időben az ebp jegyében tevékenykedik. Nem
oly régen indult útjára egy sajtótájékoztatóval az egyik ebp, s máris
egy újabb ebp mutatkozik be az szei-ben. A kettő között mégis nagy
a különbség, bár összefüggéseket is találhatunk. ugyanis az egyik az
egészséges budapest program volt, míg mai kiállításunknak efzámbó
istván az egyedi beavatkozási példány nevet adta” – mondta el
dr. pázmány Annamária, a szei igazgatója 2018. november 15-én, a
szakorvosi rendelő új kiállításának megnyitóján. efzámbó istván
képzőművész kiállításának megnyitóján köszöntőt mondott Vincze
lászló papírmerítő, a kiállítást kopin katalin művészettörténész
nyitotta meg, fuvolán közreműködött elter luca.
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A műveket egyedi szimbólumok alkotják, melyek felülírják a hagyományos értelmezési lehetőségeket. A kiragadott motívumok a popkultúra
elemeiből származnak, legyen szó akár a börtöntetoválások képi
világáról vagy a tömegízlést kiszolgáló tárgyak szimbolikájáról. A
felhasznált jelképek együttesen szürrealista-neodadaista művészi
univerzumot teremtenek.”

„Mai kiállításunkat nevezhetnénk Egészség Biztosító Programnak is,
mert a művészet a testi és lelki egészséget is szolgálja. Vagyis ma azt
folytatjuk, amit már elkezdtünk, s eredményéről ma efZámbó István
gondoskodik. Mert mint ő mondja, és itt is olvasható: Minden ugyanaz
másképpen” – fűzte hozzá köszöntőjében dr. Pázmány Annamária, a
SZEI igazgatója a kiállítás megnyitóján.

Kopin Katalin művészettörténész gondolatai az efZámbó-kiállításról:
„A SZEI Galériában bemutatott, legfrissebb vegyes technikájú, merített
papírra nyomtatott-festett 15 darabos kollekció motívumai az életmű
korai szakaszában megfogalmazott ﬁlozóﬁai gondolatkísérletek lenyomatai. Az ebp-k, azaz egyedi beavatkozású példányok, ötvözik a sokszorosított és egyedi graﬁkát, hiszen bár nyomatokról van szó, mégis
minden mű egyedi és magán viseli az alkotó kéznyomát, az utólagos
festés és beavatkozás révén.
EfZámbó István művészete, motívumai összefüggő, egymásra épülő
láncolatot alkotnak, szabad asszociációk mentén. Művein összekapcsolódnak a képelemek, a tárgyak életre kelnek, a házak gyökeret
eresztenek, karjaikkal egymásba kapaszkodnak, a csontokból levél sarjad, a fák hegyén szemek pislognak rügyek helyett. A szív szárnyra kap,
szabad madárként repül, a pöttyös labda Szaturnuszként kering a
térben. Az ujj megérinti a végtelent, semmi sem lehetetlen, sőt minden
lehetséges ezeken a képsorokon.

Tájélmények útközben

Verseghi-Nagy Miklós polgármester, dr. Pázmány Annamária, a SZEI igazgatója,
efZámbó István képzőművész és Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester a kiállítás megnyitóján

Aladics Antal természetes anyagokból és festékfoltokból összeálló
festményei, harminc év tájemlékei láthatók ezen a szép tárlaton – a
Szentendrei-szigetről, a Duna partjáról, a folyóról és annak természetes
hordalékairól. A művész évtizedek óta ennek a tájnak a bűvöletében él,
ez adja alkotásainak ihletét és témáját. A mostani kiállításra is a jellegzetes dunakanyari vidékről festett alkotásaiból válogatott.
A zsákvászonra festett, változatos, pasztell színvilágú tájképek, a rajtuk
levő, a Duna-partot idéző homok, apró kavicsok, növények, faháncsok
révén számunkra, akik itt élünk, különös vonzerővel bírnak. Ismerős élményeket idéznek fel bennünk – mintha a víz mellett sétálva éreznénk
annak illatát, talpunk alatt a nedves kavicsokat. Itthon vagyunk ezek
között az egyszerűségükkel, természetességükkel tetsző festmények
között.
A kiállítás december 31-ig tekinthető meg a hivatal nyitvatartási idejében.

r. ZS.

odaköltözött a táj a Szentendrei Városház Galéria falaira Aladics Antal
festő, graﬁkus és művésztanár kiállításával, amelyet Gyürk Dorottya
kulturális alpolgármester nyitott meg november 21-én.
„A tájat csak az úton lehet felfedezni, megismerni és csodálni. Közben,
ahogy telik az idő, a táj változatos sokfélesége és szépsége az életút
változásait is mutatja, pontosabban az életszemlélet változását. Bármilyen valóságos és csodálatos a táj, hogy megörökítsük, anyagra és
eszközre van szükség. Az én esetemben az anyag változatlan: vászon
és festék, és változatlan a téma és a szemlélet is. Mégis, ami fontossá
és szükségessé teszi a táj megörökítését, az az idő. A haladó, változó
és múló idő. A megtett út ideje és időtlensége.” – olvassuk a falon az
alkotó ars poeticáját.
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KULTÚRA
gyújtások ünnepi részét követően, este 19
óráig.

szentendre történelmi belvárosa már tizenharmadik éve öltözik ünnepi díszbe az adventtől vízkeresztig tartó időszakra. Öt héten
át a város sokszínű programkínálattal várja a
látogatókat.

AdVeNTi GyerTyAGyÚJTásOk
szeNTeNdre fŐ TeréN
A négy adventi vasárnap délutánján ünnepélyes gyertyagyújtásra várjuk Szentendre lakóit
és a városba látogatókat a Fő téri kereszt
körül elhelyezett óriási adventi koszorúnál.

AdVeNTi Vásár A dumTsA JeNŐ uTCábAN
A belváros sétálóutcáján, a Dumtsa Jenő utcában tartott Adventi Vásáron az elmúlt évekhez hasonlóan idén is jelentős számban
lesznek jelen helyi és környékbeli termelők, és
az ország számos területéről érkeznek a vásárba különböző, minőségi termékeket készítő árusok. A kiállítók között megtalálható
lesz idén is a gasztronómia, a kézműves árusok és a helyi művészek pavilonja is. A vásár
utcájában elhelyezett tűzkosarak mellett a barátok, családok forralt borozhatnak és közösen készülhetnek az adventi ünnepekre.

AdVeNTi készÜlŐdés A TemplOmOk
VárOsábAN
Az ünnepre készülődés időszakában a templomok városában megtalálható összes felekezet számos egyházi programot, eseményt
kínál.
A Mitől jó a világ? programsorozatban Szentendre város civil szervezetei, egyesületei már
évek óta jótékonysági akciókat, programokat
szerveznek annak érdekében, hogy a bevételből támogatni tudják a nehezebb körülmények
közt élő lakosokat, hogy számukra is széppé
váljon az ünnep.
A szentendrei óvodások énekes, verses műsorokkal élik meg a karácsonyi ünnepkört az
adventi szombatokon és Vízkereszt napján
Szentendre belvárosában, a Menjünk mi is
Betlehembe! programsorozaton belül.

ÚJéVi kONCerT
Január első hetében az immár hagyományossá vált ingyenes koncerttel köszöntjük az
újévet. Január 5-én este a Kelemen Barnabás,
Kokas Katalin, Dmitry Smirnov, Kokas Dóra
formáció lép fel a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár színháztermében.
Az esemény Facebook oldala:
Advent Szentendrén
Támogatók: Szentendre Város, NKA

AdVeNTi GyerTyAGyÚJTásOk
A fŐ TéreN

december 02. 17:00 fő tér
A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény népzene szakos diákjai adnak
elő karácsonyi énekeket. Felkészítő tanáruk:
Sasvári Borbála.
Az első gyertyát meggyújtja Verseghi-Nagy
Miklós polgármester és Hidegkuti Dorottya, a
Szentendre és Térsége TDM/Tourinform Iroda
ügyvezetője, Szentendre Város Szolgálatáértdíjas. Köszöntőt mond Szentendre Város polgármestere.
Közös ima Blanckenstein György plébánossal
Adventi dallamok az MH Altiszti Akadémia Zenekarának közreműködésével.
Fényfestés a Fő téren: karácsonyi hangulatú
diák vetítése – zenei aláfestéssel – a gyertyagyújtások ünnepi részét követően, este 19
óráig.

december 09. 17:00 fő tér
A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény népzene szakos diákjai adnak
elő karácsonyi énekeket. Felkészítő tanáruk:
Pozsonyi Dávid.
A második gyertyát meggyújtja Tardy-Molnár
Anna, a MANK ügyvezető igazgatója és dr. Bodonyi Emőke, művészettörténész, a Ferenczy
Múzeumi Centrum főmuzeológusa, Szentendre Város Közművelődési-díjas.
Közös ima: Horváth-Hegyi olivér evangélikus
lelkésszel.
Adventi dallamok a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Fúvószenekara közreműködésével.
Fényfestés a Fő téren: karácsonyi hangulatú
diák vetítése – zenei aláfestéssel – a gyertyagyújtások ünnepi részét követően, este 19
óráig.

december 16. 17:00 fő tér
A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény népzene szakos diákjai adnak
elő karácsonyi énekeket. Felkészítő tanáruk:
Dömény Krisztián.
A harmadik gyertyát meggyújtja Dr. Baracska
József háziorvos, sportorvos, Szentendre
Város Közegészségügyi-díjas és Gottlasz Zoltán vállalkozó, kisteher-fuvarozó, Szentendre
Város Tisztes Iparosa-díjas.
Közös ima Dr. Harmathy András református
lelkésszel.
Adventi dallamok a Musica Beáta Kórus közreműködésével.
Fényfestés a Fő téren: karácsonyi hangulatú
diák vetítése – zenei aláfestéssel – a gyertya-

december 23. 17:00 fő tér
A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény népzene szakos diákjai adnak
elő karácsonyi énekeket. Felkészítő tanáruk:
Tímár Sára.
A negyedik gyertyát meggyújtja Vura Zsolt, a
Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület elnöke, Szentendre Város Testnevelési és Sportdíjasa és Simonyi Zsolt, a Polgárőrség elnöke,
Szentendre Város Közbiztonságáért-díjas.
Közös ima Dani Zsolt baptista lelkésszel.
Adventi dallamok az UNISoLo énekegyüttes
közreműködésével.
Fényfestés a Fő téren: Karácsonyi hangulatú
diák vetítése – zenei aláfestéssel – a gyertyagyújtások ünnepi részét követően, este 19
óráig.
meNJÜNk mi is beTleHembe!

december 1. 16:00 órakor
Angyali üdvözlet – Mária és József szobránál
az Evangélikus templom udvar kapujánál az
Evangélikus Zenei óvoda és a református
óvoda óvodásaival és óvónőivel. HorváthHegyi olivér evangélikus lelkész beszél az angyali üdvözletről. énekelnek a gyerekek és az
óvónők, majd mécsessel a kezükben énekelve
viszik az angyali üdvözletet a Dumtsa korzó
forgatagába.

december 8. 16.00 órakor
Az Evangélikus templom melletti „pásztorok
tanyája” faragott szobrai megelevenednek a
Püspökmajori óvodások, óvónők pásztorjátékával. Dani Zsolt baptista lelkész beszél a Biblia üzenetéről. Pásztorokként indulnak a
betlehemi istálló felé, mécsesekkel a kezükben, énekelve és helyenként botos táncot
járva.

december 15. 16.00 órakor
Az Evangélikus templom melletti pásztorok
tanyájánál szedelőzködnek, ajándékokat visznek magukkal a Bimbó utcai óvódások, óvó
nénik. Bécser róbert ferences atya útra bocsájtja a kis „pásztorokat” a Biblia üzenetével.
Imbolygó lámpásokkal, énekelve egészen a Fő
téri betlehemi istállóig mennek.

december 22. 16.00 órakor
A Fő téri betlehemi istálló „bölcsőjét” ringatják
énekszóval a Szivárvány és a Szent András
óvodák óvodásai és óvónői. Blanckenstein
György róm.kat. plébános üzenete Karácsony
estéjére. Az örömhírt elviszik a gyerekek mécsesekkel a kezükben a Dumtsa utca sokadalmába.

január 7. 10.00 órakor
Az Evangélikus templom mellett gyülekeznek
az óvodások, az óvónők, akik advent szombatjain átélték a betlehemi történetet. Dr. Harmathy András református lelkész bezárja a
karácsonyi ünnepkört. A gyerekek és az óvónők énekelve a Három királyok szobrához
mennek. Három gyermek királynak öltözik, és
együtt vonulnak a Fő téri betlehemi istállóig.
énekekkel, versekkel búcsúztatják a karácsonyi ünnepkört.
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programok
kiállíTás

Ferenczy Múzeum, Kossuth u. 5.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10-től 18
óráig, a pénztárak 17:30-ig,
a Kovács Margit Kerámiamúzeum hétfőtől vasárnapig 10-től 18 óráig

december 7. – 9.
AdVeNTi HéTVéGe A fereNCzy
mÚzeumi CeNTrumbAN

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
„méGis leGyeN kiállíTás…”
Vajda Júlia élete és művészete
Megtekinthető március 31-ig

Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György u. 1.
kiállíTás kOVáCs mArGiT
kerámiAmŰVész muNkáibÓl
Megtekinthető december 31-ig

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
ViláGOk kÖzÖTT
Vajda Lajos élete és művészete
Megtekinthető március 31-ig
november 30. péntek 18.00
kuráTOri TárlATVezeTés
december 9. vasárnap, 10:00–13:00
CsAládi NAp: prOGrAmOk
miNdeN kOrOszTályNAk
10.00–13.00: adventi workshopok a fogadótérben
11.00: Galambos ádám evangélikus teológus tárlatvezetése
11.00–13.00: kiállítótermi játék és alkotás
A workshopon való részvétel ára: 500
Ft (7 év alatt egy kísérőnek ingyenes)
A tárlatvezetés belépőjeggyel látogatható, és regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ÚJrAGONdOlT CzÓbel 3.0
Híd a ‘Die Brücke’-hez
Fókuszban Czóbel expresszionizmusa
Megtekinthető április 7-ig
december 7. péntek, 17:00
CzÓbel képek és édeNi ízek
Tárlatvezetés Barki Gergely kurátorral
és csokoládékóstolás Pelle Csillával, a
szentendrei édeni édességek bolt tulajdonosával
Belépőjegy: 2500 Ft
A korlátozott létszám miatt kérjük
regisztráljanak a programra:
regisztracio@muzeumicentrum.hu

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
21 GrAmm
rényi Katalin kiállítása
Megtekinthető február 17-ig
december 13. csütörtök 17:00
kuráTOri TárlATVezeTés
Muladi Brigittával
Belépőjeggyel látogatható

Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
december 8. szombat 18:00
kmeTTy JáNOs – Az ÖrÖk keresŐ
Kmetty János kiállításának megnyitója
Kurátor: Bodonyi Emőke.

Városháza előtere
Városház tér 3.
ViNCze OTTÓ: szemféNyVeszTés
A festmény megtekinthető január 1-ig

Pócsmegyeri rendezvényközpont
Kossuth u. 27.
dr. sipOs JÓzsef OrVOs,
szObrász kiállíTsA
Megnyitja dr. Hegedűs László pszichológus
Fiók „plafongaléria"
Budapest, Csíky utca 1.
fekeTe fekeTe fekeTe
Krizbai Gergely „Krizbo“ graﬁkai
kiállítása
A kiállított munkák az inktober projekt
keretében jöttek létre, október
hónapban
Megtekinthető január elejéig

kÖNyVbemuTATÓ,
elŐAdás

Erdész Galéria & Design
Bercsényi u. 4.
december 5. szerda 18.00
mŰVészek szeNTeNdréN
A kötet 30 szentendrei művészt vonultat fel 270 oldalon 250 képpel, olyanokat, akik a galéria fennállásának 34
évében ott kiállítottak, vagy akiknek a
galéria foglalkozott az életművükkel.
A könyv kiadója és szerzője Erdész
László, tervezte Kemény Zoltán
A könyv a helyszínen megvásárolható
10 000 Ft-os áron; a művészek autográf
aláírásával ellátott példány (50 db) ára
15 000 Ft
Dömörkapu
rengeteg büfé
december 2. vasárnap 17.00
kOllár klemeNCz lászlÓ
A szerzővel nemrégiben megjelent novellás kötetéről beszélget a Magvető Kiadótól Szegő János, a könyv
szerkesztője
Jegyár: 1500 Ft

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
November 28. szerda 18.00
Zsíros kenyér extrákkal
VeNdéG: réTi lászlÓ
Író-olvasó találkozó és dedikálás
A belépés ingyenes!

december 5. szerda 18:00
Szentendre Szalon
biCikliVel A fÖld kÖrÜl
Gyaluval az egómban
Szabó ádám „Szalag” vetítéssel egybekötött előadása és pop-up kiállítás

Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
November 30. péntek 18.00
OffsHOre A szOCiAlizmusbAN
Borvendég Zsuzsanna történész előadása
december 14. péntek 18.00
szeNT miHály és A VéGíTéleT
Varga Tibor előadása
Január 4. péntek 18.00
keCskés eGyÜTTes ÚJéVi kONCerTJe

éleTmÓd

otthon.Magadnál Központ
Dumtsa u. 13/A, 2. em
www.otthonmagadnal.hu
facebook.com/pszichologus.
szentendre
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Egész novemberben
hétfő- szerda-csütörtöki napokon
GeriNCJÓGA
általános, kezdő és haladó szint
Lipták Margit gerincjóga-oktatóval
november 30. péntek
december 3. hétfő 2x3 óra
szOpTATásrA felkészíTŐ TANfOlyAm VárANdÓsOkNAk
Verdes Dóra laktációs szaktanácsadóval
december 2. vasárnap 9:00-13:00
HAGyd AbbA A szeNVedésT, merJ
ÖNmAGAd leNNi!
Kundalini jóga workshop Boros Luca alkotó-fejlesztő metamorphoses meseterapeuta, kundalini jóga oktatóval

kONCerT

Művész étterem
Dumtsa u. 7.
TeremKoncertek
december 1., szombat 20.00
miQuéu mONTANArO
– mÓser ádám: TANGÓk
Belépő:1000 Ft
december 8., szombat 20.00
CirkuszkA-kONCerT
Szlávics Anna (ének, dalok és szövegek); rock Tamás (gitár, zene); Szalay
Tamás Géza (nagybőgő)
Belépő: 1000 Ft
december 15., szombat, 20.00
„smAll WOrld” lemezbemuTATÓ
kONCerT
ripoff raskolnikov (ének, gitár); Nagy
Szabolcs (zongora)
Belépő: 3000 Ft

DMH Barlang
Duna korzó 18.
KoNCErT
november 30. péntek 21:00
bArlANG e-kONCerTek
téma: Kultikus zenekarok, amelyek a
Barlangból indultak
december 7. péntek 20:30
HAlál uTáNi OrGAzmus pOszTdiszkÓpANk
december 7. péntek 22:00
VerŐkÖlTŐ eklekTikus ArT-rOCk
belépő: 800 Ft
JAZZKLUBoK
december 4. kedd 19:30
éVAdzárÓ CiTerás JAzzklub
Dömény Krisztián vezetésével
december 11. kedd 19:30
bOrbély mŰHely
Vendég: Bognár Szilvia
Belépő: 1000/1200 Ft
IroDALMI éS ZENéS ESTEK
November 29. csütörtök 20:00
ÖTÖdik éVszAk klub
TáNCHáZ
december 1. szombat 18:00
AfrikAi TáNCHáz + dJ Glmb
belépő: 600 Ft
Barcsay Jenő általános Iskola
Kálvária út 18.
december 8. szombat 18.00
10 éV sCHWArTz dáViddAl
Jubileumi nagykoncert
Fellépők: Zalatnay Sarolta, Malek Andrea, Lelkes reny, Köpe Anna, a Dunakanyar Magániskola kórusa, a Soul
legends zenekar: Dakos Lilla (zongora),
Kiss Tamás (dob), Szilva János (baszszusgitár), Vigyinszki Máté (gitár),
Bódis Anikó (vokál), Pintér Mónika
(vokál)
Belépőjegy: 3900 Ft
Jegyek kaphatók elővételben:
https://iiszt.jegy.hu/program/10-evschwartz-daviddal-zenes-idoutazas98707/491864

GyerekprOGrAm

DMH Barlang
Duna korzó 18.
december 1. és 15. szombat 10:00
bÜTykÖlde
Adventi kézműveskedés Szöllősi Katival
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
december 1. szombat 10:00-12:00
AdVeNTi szÖszmÖTÖlŐ
Karácsonyváró családi kézművesfoglalkozás a könyvtárban.
A belépés ingyenes!
december 6. csütörtök 15:00-17:00
A mikulás kÖlCsÖNÖz
Immár hagyomány, hogy december 6-án
a Gyermekkönyvtárban a Mikulás kölcsönöz! Szeretettel várjuk olvasóinkat!

mOzi

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

november 26. hétfő
16.00 A SérTéS (113’)(12) Libanon
oscar díjra nominálja - Legjobb Idegennyelvű Filmként
18.00 FILMFArM 2. (115’)(16)- Válogatás az elmúlt időszak legizgalmasabb
rövidﬁlmjeiből
18.00 MűALKoTáSoKBA KóDoLT VároSTÖrTéNET- Török Katalin sorozata
20.00 rUBEN BrANDT, A GyűJTŐ
(97’)(12) Milorad Kristic ﬁlmje
november 27. kedd
16.45 rUBEN BrANDT, A GyűJTŐ
(97’)(12) Milorad Kristic ﬁlmje
18.30 LáTHATáS (93’)(16) CINEBooK
SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.15 BoHéM rAPSZóDIA (130’)(12) A
Queen zenéje és Freddie Mercury története - életrajzi ﬁlm
november 28. szerda
15.10 LáNy (109’)(16) A Lány az idei
cannes-i ﬁlmfesztivál szenzációja volt 4
díjat kapott.
17.00 EGy NAP (99’)(12) – Szilágyi
Zsóﬁa ﬁlmje
18.40 STyX (94’)(12) A Berlini Nemzetközi Filmfesztivál egyik díjazottja
20.15 FILMFArM 2. (115’)(16) Válogatás az elmúlt időszak legizgalmasabb
rövidﬁlmjeiből
november 29. csütörtök
16.45 A KAráCSoNy MENTŐAKCIó
(92’)(6) - élőszereplős francia családi
vígjáték
18.30 roBIN HooD (117’)(12)
- vakmerő és vagány história robinról a
szegények megmentőjéről….
20.35 LUCIA LáToMáSAI (110’)(12) - A
cannes-i ﬁlmfesztiválon az Europa Cinemas díját nyerte.
november 30. péntek
14.00 A KAráCSoNy MENTŐAKCIó
(92’)(6) - élőszereplős francia családi
vígjáték
15.35 X - A rENDSZErBŐL TÖrÖLVE
(114’)(16) Ujj Mészáros Károly ﬁlmje
18.35 MAMMA MIA! SoSE HAGyJUK
ABBA !(114’)(12)
18.45 BéCS, BUDAPEST, HoLLyWooD –
Muszatics Péter könyvének bemutatója
(kisterem)
20.35 roBIN HooD (117’)(12)
- vakmerő és vagány história robinról a
szegények megmentőjéről….
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SPORT

itt mindenki nyertes!

A hagyományokhoz híven a város idén is szervez Jótékonysági
mikulásfutást a duna korzón, december 8-án, szombaton délelőtt.
regisztráció: 8.30-tól, rajt: 10.15 a „fehér ház” elől. Nem az eredmény, hanem a részvétel a fontos, legyünk minél többen idén is!

A távot lehet gyalogolva, sétálva, akár babakocsit tolva is teljesíteni,
tehát kicsiket és szülőket is várunk! A cél: tartós élelmiszer gyűjtése
a rászorulóknak, amelyet a Karitasz segít kiosztani. Mindenki nyer,
hiszen valamennyi induló kap majd érmet és melengető forró teát,
zsíros kenyeret a beérkezéskor.

FoNToS: kérjük, hogy a tartós élelmiszer lehetőleg NE liszt és cukor
legyen, hanem olyasmi, ami vagy könnyebben élelemmé varázsolható
vagy a rászorulóknak valóban luxus. Javaslataink: keksz, lekvár, méz,
szörp, konzervek, tészta és tésztaszósz, nutella, füstölt kolbász, szalonna stb.
felhívjuk a tisztelt lakosság ﬁgyelmét, hogy a rendezvény ideje alatt
a duna korzó le lesz zárva 9.30-tól kb. 11.30-ig.
szíves megértésüket ezúton is köszönjük!

3 arany
1 ezüst

Balogh Anna a VII. Fedett Pályás Nyílt Szenior Úszó országos
Bajnokságon, Hódmezővásárhelyen, 3 arany
és egy ezüstérmet
szerzett november 18án. Az éremlista: arany:
800 m gyors, 200 m
gyors, 200 m hát,
ezüst: 400 m gyors.

Gyalogló klub időseknek

November 17-én megalakult az országos Gyalogló Idősek Klubhálózata (oGyIK) szentendrei tagozata 13 fővel, Monspart Sarolta előadásával.
A következő gyaloglás december 4-én, kedden 15 óra 15 perckor
lesz Török Bea vezetésével, előtte rövid bemelegítés.
Indulás a Városháza épülete elől.
Az időjárásra tekintettel ez az év utolsó gyaloglása.
Mindenkit szeretettel várunk!
SZENTENDrEI GyALoGLó IDŐSEK KLUBJA - SZEGyIK
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AdásVéTel

4 kW-os hőtárolós, elektromos kályhát
vásárolnék. Tel. 06-20-437-1153.

állásT keres

Könyvelő-bérszámfejtő állást keresek.
Tel. 06-70-251-8841.

állásT kíNál

A P’Art Mozi keres hosszú távra olyan
megbízható munkatársat, nőt vagy férﬁt, aki hívatásnak tekinti a mozigépészi
munkakört, (mely kibővítésre kerül internetes és adminisztrációs feladatokkal
is). Elsősorban Szentendrén, vagy a közelében élők jelentkezését várjuk, minimálisan középfokú végzettséggel és
alapszintű angol nyelvtudással. A kiválasztott jelentkező betanítását a mozi a
munkába állást megelőzően vállalja.
Belépés: 2019. januártól.
Elvárások: Műszaki, technikai érzék,
számítógép alapszintű ismerete,
kreativitás, jó egészségi állapot
Előnyt jelent, ha a pályázónak pénzügyi
ismeretei és / vagy komolyabb munkatapasztalata is van. Középkorúak
előnyben. Jelentkezni írásban lehet
fényképes önéletrajzzal, melyhez
motivációs levél csatolása is szükséges. Postai úton: 2000. Szentendre,
Duna korzó 25. Emailben:
partmozi@szentendre.hu

A Szentendrei Barcsay Jenő általános
Iskola tanítót keres azonnali belépéssel.
érdeklődni lehet munkanapokon 8:0016:00 között a 06-30-714-2986 telefonszámon.
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eGészséG

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

iNGATlAN

Szentendrén eladó 55 nm-es, saját tulajdonú lakás. Csere is érdekel. Tel. 06-20959-7001.

kiAdÓ lAkás

2-3 felnőtt részére albérlet kiadó.
Tel. (26) 301-080.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

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

Almási Katalin készpénzért vásárol
legmagasabb áron bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, csillárt,
hangszert, könyveket, porcelánokat,
csipkét, kitüntetést, régi pénzt, bizsukat,
borostyánt, ékszert, törtaranyat, ezüstöt,
teljes hagyatékot díjtalan kiszállással,
hétvégén is. Tel. 06-30-308-9148.

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.
Tűzifaszállítás behordással, felrakással
megegyezés szerint. Tel. 06-20-9940956.

ÜdÜlés

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

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Rendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,
péntek 17:00 – 19:00

2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178

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

TArTáS, NyÚJTáS, EGéSZSéG,
éLETErŐ
www.jogaszentendre.com

2018. december 8-án

