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Rekordalacsony vízállást mértek a Dunán
A molinón:
Szankovits Tibor
és Örs

Utcafórumok után

16. oldal

3. oldal

Apa és ﬁa különleges és
kiváló minőségű késeit
a Dumtsa utcai
Késesházban
csodálhatjuk meg

Interjú
Verseghi-Nagy Miklós
polgármesterrel
az októberben zárult
Párbeszéd Szentendréért
utcafórum-sorozatról
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pályázat

Ingatlanpályázat

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.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető át és innen tölthető
le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

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,-

közérdekű

álláspályázat
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet közterület-felügyelői
feladatok ellátására.
Ellátandó feladatok:

• A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
LXIII. törvény 1.§ (4) bekezdésében foglalt
feladatok, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása
• A városban működő térﬁgyelő kamerák
kezelése
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony,
próbaidő 6 hónap
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. november 30.

További információ: Bella Péter szolgálatvezető, 06-20/943-7939

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába december 5. 10 óra
00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető át és innen tölthető
le.
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Éles lőgyakorlatok
novemberben
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
novemberben is tart éles lőgyakorlatokat
Izbégen. Az érintett napokon a lőtér területére 06:00 órától 24:00 óráig belépni
tilos és életveszélyes!
A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
izbégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak
2018. november 5., 6., 7., 8-án; 14., 15-én;
20., 21., 22-én és 27., 28., 29-én.

A fenti napokon a lőtér területére 06:00
órától 24:00 óráig belépni tilos és életveszélyes!

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

Utcafórumok után
2018 | november 12.
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Interjú verseghi-nagy miklós polgármesterrel

2018-ban már második alkalommal rendezte meg a város a városrészek utcafórumait. mi a mérlege ennek a második konzultációsorozatnak?
Városrészenkénti bontásban a második ilyen sorozat zárult le októberben, de az első, 2015-ös Párbeszéd Szentendréért fórumokkal együtt
már a harmadik konzultációsorozatot bonyolítottuk le. A lényeg
ugyanaz: kötetlen formában, a városháza falain kívül, a szentendreiek
lakókörnyezetében folytattunk párbeszédet a polgárokkal közös ügyeinkről.

ez a forma sokkal időigényesebb, és a több alkalommal több órás személyes jelenlét miatt a városvezetés számára jóval nagyobb megterhelést is jelent, mint közvélemény-kutatás, fogadóórák vagy
közmeghallgatás útján szerezni visszajelzéseket a lakosságtól. miért
tartanak mégis viszonylag gyakran utcafórumokat?
Amilyen energiaigényes, olyan hasznos is ez a forma, mindenekelőtt a
kötetlensége, a szemtől szembe, azonnali visszajelzést biztosító módozat miatt. A közmeghallgatás inkább a város nagy, közös ügyeinek,
problémáinak terepe. Ezeken az alkalmakon viszont felszínre kerül sok
kisebb megoldandó ügy, ami miatt az emberek nem mennek be a hivatalba, nem tartják elég fontosnak, hogy egy közmeghallgatáson felvessék, pedig a mindennapok hangulatát ezek a kis dolgok nagyon is
befolyásolják. A saját lakókörnyezetükben, többségükben szintén ott
élők között bátrabban vetik fel azokat az apróbb problémákat is, amelyek a hétköznapokban újra és újra előkerülve bosszantóak lehetnek.
A másik ilyen közvetlen haszna az utcafórumoknak, hogy jó alkalmat
adnak arra, hogy pozitív visszajelzéseket kapjunk a munkánkról. Ahogy
a kisebb problémákkal sem feltétlenül keresik meg az önkormányzatot
az emberek, úgy a megoldott gondok, elkészült fejlesztések nyugtázására se jönnek be a városházára vagy emelik fel a telefont. Utcafórumokon viszont gyakran halljuk, hogy amit tavaly, tavalyelőtt kértek
hasonló alkalmakon, az elkészült, a környéken lakók megelégedésére
működik, és ezt jó hallani. A hétköznapok forgatagában a megoldott
problémák elfelejtődnek, ami működik, az természetes; tervezzük is,
hogy két fórum között az egyes városrészek kisebb-nagyobb megoldott ügyeiről listát készítünk majd. érdekes egyébként, hogy a fórumokon nem annyira városfejlesztési, mint városüzemeltetési témák
kerülnek terítékre, ez is arra utal, hogy jó terep ez a mindennapok ügyeinek megtárgyalására.

voltak-e visszatérő témák az utcafórumokon?
Hogyne, vannak visszatérő motívumok, a több városrészt érintő, vagy
például a közlekedés miatt mindenki életére kiható, komolyabb befektetéssel, időigényesen megoldható ügyek, mint az útépítések, a csapadékvíz-elvezetés, különösen a hegyvidéken. A nagy témák
tekintetében segítenek az utcafórumok a prioritások meghatározásában és megtartásában. Arra is alkalmat adnak, hogy ismertessük azokat a körülményeket, befolyásoló tényezőket, amelyek meghatározzák

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/

az önkormányzat lehetőségeit, megszabják a munkánk kereteit.
Gyakori felvetés, hogy a város megtelt, nem fér el több autó és épület.
Ez így van, az utóbbi években Szentendre népszerű lakóhely lett, sokan
költöztek a városba és alapítottak itt családot. A háztartások jelentős
arányában van két vagy akár több gépkocsi, az úthálózatunk pedig nem
ekkora forgalomra készült. Ezek a tényezők erős hatással vannak a
város jelenlegi életére, de döntően korábbi folyamatok hatására alakultak ki. Nem a mi döntéseink nyomán, de nekünk adva feladatot. Mint
ahogy a korábban, az akkori szabályok szerint kiadott építési engedélyek alapján most zajló építkezésekkel is mi szembesülünk. Ezeket
nem lehet leállítani, de meg lehet változtatni az építési szabályokat,
hogy a város a jövőben ne terhelődjön tovább. A fórumokon át
lehet beszélni ezeket a rajtunk kívül álló, de ránk erősen ható körülményeket is.
Ilyen például az a tény, hogy a megnövekedett építési forgalom erősebben rongálja az utakat. Erre épp egy utcafórumon kerestük közösen a
megoldást, s a helyzetre adott válaszként készül az a súlykorlátozó
rendelet, amivel megakadályozhatjuk az ilyen utak túlterhelését,
tönkretételét.
A fórumok hozadéka annak a sok kisebb zöldterületnek a megújulása,
ami napi szinten egy-egy városrész lakóinak jelent barátságos, rendezett találkozási pontot, pihenőhelyet, de összességében hozzájárul az
egész város rendezettebb, zöldebb képéhez.
Összegezve elmondható, hogy mára a szentendreiek megismerték az
utcafórumok lehetőségét, ez egy bejáratott formája lett a párbeszédnek, igénylik és élnek vele. Minden alkalommal vannak állandó szereplők, ismert és ismeretlen arcok is. Ezek a találkozások friss és azonnali
visszajelzéseket biztosítanak számunkra arról, miben tudtunk haladni,
mit kell a prioritások között tartani, valódi párbeszédet jelent a város
lakói és vezetői között. S ebben a párbeszédben egyre inkább értjük
egymást.
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
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forgalomtechnikai
fejlesztések

Az alábbi forgalomtechnikai változások
bevezetése várható városunkban a közeljövőben.

Az Il Basilico előtti területen: virágládákat helyeznek át és útelzáró pollereket helyeznek
ki, valamint Várakozóhely jelzőtáblát és
Járdán várakozás teljes felállással (jobb)
jelző-táblákat helyeznek ki, illetve X és Várakozóhely burkolati jeleket festenek fel.

A Nap és Pacsirta utca kereszteződésénél:
közlekedési tükröt helyeznek ki.
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Távvezeték-javítás

október végétől december elejéig zajlik a
távvezetékek javításának, cseréjének idei
harmadik, záró üteme. A munka a távfűtést
és a használati melegvíz-szolgáltatást nem
érinti, forgalomkorlátozással nem jár.

2018-ban három ütemben tervezték a távvezeték javítását, cseréjét a városban. Az I. és
a II. ütem rendben lezajlott, a javítás III.
üteme a napokban vált esedékessé.
Az ősszel sorra kerülő szakasz a Kálvária
utca 65-67. és a Kondor Béla utca 3-5-7.
szám alatti társasházak mögötti zöldterületet érinti.
A cserénél 4 vezetéket fektetnek le 70 folyóméter hosszan (fűtés előremenő vezeték,
fűtés visszatérő vezeték, használati meleg
víz előremenő vezetéke, cirkulációs vezeték).
A javítás nem érint sem utat, sem járdát,
csak zöldterületi helyreállítást kell végezni,
ami tavasszal lesz esedékes.

A munka időtartama: 2018. október 302018. december 03. közötti időszak.
Az Erdősor és Bagoly utcák kereszteződésénél: közlekedési tükröt helyeznek ki.

A munka a távfűtést és a használati melegvíz-szolgáltatást nem érinti.

parkosítás
pismányban, a régi
buszfordulónál

A Duna korzón: kötelező megállás helyét
jelző vonalat és SToP feliratot festenek fel.

A Kun utca és római sánc kereszteződésénél: kötelező megállás helyét jelző vonalat és
SToP feliratot festenek fel (Kun utcában).

A Kőris utca és Barackos út kereszteződésénél: közlekedési tükröt helyeznek ki.

Lakossági igényként merült fel Pismány
városrészben, a Barackos út mellett, a régi
buszforduló zöldfelületének megújítása,
parkbútorok kihelyezése. A körzet képviselője, Gyürk Dorottya kezdeményezésére a
projekt keretében megújítják a zöldfelület,
sövényt telepítenek a Barackos út felől, tipegőt építenek ki, illetve asztalt és padot helyeznek ki.
Az október végén kezdődő munka befejezésének várható időpontja november 30. A pro-

jekt önkormányzati forrásból való meg, az
éves költségvetési keretből. A beruházás
költsége bruttó 688 ezer Ft. Felelős kivitelező a Boróka 98 Kft.

megújul az Izbégi
iskola tornaterme

Az október 25-i rendkívüli testületi ülésen a
képviselő-testület jóváhagyta Szentendre
Város Önkormányzat, a Magyar Kézilabda
Szövetség és a Váci Tankerületi Központ közötti háromoldalú megállapodást az Izbégi
általános Iskola tornaterem felújítása érdekében. A felújítását a Magyar Kézilabda Szövetség országos Tornaterem Felújítási
Programban végzik el, melynek során a tornaterem padlóburkolatát cserélik ki mintegy
17,5 millió Ft + áFA értékben. A rendkívüli
ülés összehívására a megállapodás mielőbbi
aláírása volt szükség, hogy felújítási munkát
már az őszi szünetben elkezdhessék.
Az izbégi iskola tornatermének padlózata a
megnövekedett diáklétszám és a nagymértékű igénybevétel miatt megkopott, elavult
és már rendszeresen javítani kellett a balesetveszély elhárítása végett. A felújítás
során a régi burkolat bontását és a betonaljzat javítását követően korszerű, a mai
követelményeknek megfelelő PVC-sportburkolatot alakítanak ki.
Az ingatlan értékében bekövetkező növekményt a Váci Tankerületi Központ téríti meg
a Magyar Kézilabda Szövetség részére úgy,
hogy 5,24 millió Ft + áFA összeget átutalással teljesít, másrészt a fennmaradó összegnek megfelelő értékben bérleti jogot biztosít
a Magyar Kézilabda Szövetség részére a tornaterem használatára.
A képviselő-testület a megállapodás aláírását azzal a feltétellel hagyta jóvá, hogy a Váci
Tankerületi Központ írásban nyilatkozzon
arról, hogy ha az Önkormányzatnak ﬁzetési
kötelezettsége keletkezne a Magyar Kézilabda Szövetség részére, akkor azt az összeget a Váci Tankerületi Központ megtéríti.

megújult a Kornissház kapuja

Határidőben elkészült a Bogdányi u. 41.
szám alatti lakóház kőkeret- és kapu restaurálása. A műemlék lakóház copf stílusban
épült az 1800-as évek körül, az építéskori értékeit máig őrző épületben élt Korniss Dezső
(1908 –1984) szentendrei festőművész is. A
műemlék épület bejáratának kőkerete és
fából készült kapuja az idők folyamán megkopott, elhasználódott, szükségessé vált felújítása. A restaurálására 1 millió Ft
támogatást nyert az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumától, melyet 1,3 millió Ft saját forrással
egészített ki.

Hídavatás
hordógurítással
2018 | november 12.

október 27-én, egy szombati piacnapon adták át ünnepélyes keretek
között a piactéri átjárónál lévő megújult hidat – és ahogy az egy hídavatáshoz illik: hordógurítással. A hordót verseghi-nagy miklós polgármester és a helyi Kőhegybor képviseletében Solymosi András
gurította át, utalva arra a hagyományra, hogy aki elsőként kel át egy
új hídon, azt balszerencse éri, ami a hordó esetében azt jelenti, hogy
csapra verik. ez most is így történt: a jelenlévőket Kőhegyborral és
pogácsával kínálták a szervezők.

VÁROS

vasúti villasor és p+R
parkoló felújítás

november 13-án kezdődik a vasúti villasor felújítása a 11-es út
és Attila utca közötti 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 hidat október közepén cserélték újra, mivel a régi híd fa elemei olyan
mértékben elöregedtek, elkorhadtak, hogy már nem volt lehetséges a
javítása. Az új híd szerkezete a meglévővel nagyrészt azonos keresztmetszettel, nagyrészt vörösfenyő felhasználásával készült, és egy darabban szállították a helyszínre. A beruházás mintegy hatmillió forintos
költségeit a város saját forrásból ﬁnanszírozza.
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 vásárlói és a P+r parkoló felújítására, a
belső körforgalom kiépítésére, a közvilágítási hálózat bővítésére.
A projekt önkormányzati forrásból való meg, az éves költségvetési
keretből. A beruházás bruttó költsége 182.443.952 Ft millió Ft.

A polgármester rövid köszöntőjében meghirdette a szavazást a híd elnevezésére is, ugyanis tudomása szerint korábban nem volt a hídnak
neve. A városvezetés hasonló elnevezést szeretne, mint például a szintén Bükkös-patakon átívelő Mókus hídé. A javaslatokat a sajto@szentendre.hu címre várják november 5-ig.
Az átadó után a polgármester és Gyürk Dorottya alpolgármester a piac
logójával díszített vászon táskákat ajándékoztak a vásárlóknak.

A projekt felelős kivitelezője a Penta általános építőipari Kft.

forgalomkorlátozás az építkezés miatt

A kivitelezés 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 11-es
főútról nem lehet bekanyarodni a Vasúti villasorra, a lezárást a
rózsa és a Kőzúzó utca, vagy a római sánc utca felé lehet kikerülni. A teherautóforgalom a rózsa utca – Közúzó 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.
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TSzT és SzÉSz módosítás

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

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

Az eljárás kapcsán meghirdetem a pARTneRSÉGI eGyezTeTÉST 2018. október 19. – november 21. közötti időszakra.

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

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

phil Gungor férﬁagy, női agy. Isten hozott egy jobb házasságban! című előadása először magyarországon! előadások, szekcióbeszélgetések a család
témakörében. A Családok Éve Szentendre éves programsorozatának kiemelkedő eseménye a „fókuszban a család” konferencia november 17-én, szombaton a Szentendre barátai egyesület szervezésében. Az egésznapos
eseménysorozat üzenete, hogy családban élni jó, családban élni érdemes.
A szervezők célja, hogy ezzel az üzenettel minden korosztályt megszólítsanak.

A 10 órától kezdődő konferencia egy előadássorozattal indul. A meghívott
neves előadók 15-20 perces rövid, gondolatébresztő előadásokkal bevezetnek
minden résztvevőt a Szerepek a családban, Generációk és A médiába keveredett család témakörökbe. Az előadássorozat kiemelt előadója Phil Gungor,
házassági motivációs előadó, tréner, lelkipásztor, akinek előadása a hazánkban is nagy népszerűségnek örvendő „Férﬁagy, női agy. Isten hozott egy jobb
házasságban!” címmel először hallható Magyarországon!

Délután szekcióbeszélgetésekkel folytatódik a konferencia. A felkért együttműködő szervezetek – a 777blog.hu, Aranykor Központ, Három Királyﬁ, Három
Királylány Mozgalom – szervezésében interaktív beszélgetések, workshopok
várják az érdeklődőket.

A konferencia részvételi díja: 2500 Ft/fő

Jegyekről bővebben az alábbi honlapon található regisztrációs felületen tájékozódhat!
www.szentendrebaratai.hu

HÉv: a könnyebb, gyorsabb jegy- és bérletvásárlásért
2018 | november 12.
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biztató eredményekkel zárult verseghi-nagy
miklós polgármester és a bKK zrt. vezérigazgatója között zajló egyeztetés a HÉv-vonalakon bevezetett új jegyvásárlási szabályok
ügyében. mint a tárgyaláson elhangzott, a
budapesti Közlekedési Központ olyan fejlesztéseket készít elő, melyekkel a HÉv-jegyek és
bérletek vásárlása könnyebbé, gyorsabbá
válik.
A HéV jegyvásárlási lehetőségeinek bővítéséről tárgyalt hétfőn a Budapesti Közlekedési
Központ székhelyén Verseghi-Nagy Miklós
polgármester, akit az BKK Zrt. vezérigazgatója, dr. Dabóczi Kálmán fogadott.

A megbeszélésen Verseghi-Nagy Miklós tolmácsolta a szentendrei HéV utasainak hozzá
érkezett, jegyvásárlással kapcsolatos kéréseit, panaszait, és a városvezetés ezek alapján
alkotott javaslatait.

Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató elmondta,
hogy a BKK nyitott a jegyvásárlási lehetőségek
bővítésére. A vállalat elkötelezett a legmodernebb telekommunikációs eszközök alkalmazása tekintetében, erre folyamatban vannak
az előkészületek, a fejlesztések forgatókönyve már készül. Ez azt is jelenti, hogy –
amint azt sokan kérték – a BKK nem zárkózik
el az applikációs jegyértékesítéstől a HéV-vonalakra, de ennek megvalósítása az üzemeltető MáV-HéV Nzrt.-vel történő egyeztetést és
informatikai fejlesztést igényel. A vezérigazgató úgy fogalmazott: a BKK örömmel fogadja
és technológiai-informatikai fejlesztésekkel
igyekszik kiszolgálni a megnövekedett utasérdeklődést.

A megbeszélésen részt vett dr. Kormányos
László kereskedelmi igazgató is, aki beszámolt az új jegyvásárlási szabályok bevezetése
után tapasztaltakról és a közeljövő terveiről.

2018. szeptember 1-jétől, a MáV-HéV által bevezetett üzletszabályzat-módosítás eredményeképpen, új jegyvásárlási szabályok léptek
életbe a HéV-vonalakon: a Budapest közigazgatási határán kívüli megállókban csak előre
megváltott kiegészítő jeggyel vagy bérlettel
lehet felszállni a szerelvényekre. Aki ezt elmulasztja, a vonaton csak pótdíj ﬁzetése mellett
vásárolhat kiegészítő jegyet. olyan, közigazgatási határon kívül eső megállónál felszállva,
ahol nincs pénztár vagy jegy- és bérletkiadó
automata, továbbra is pótdíjazás nélkül lehet
megvenni a jegyet a HéV-en.
Az utazási szabály megváltozására a MáV és
a BKK minden rendelkezésére álló módon és
kommunikációs felületen – sajtóközleményben, a társaságok honlapján, a közösségi médiában, élőszavas helyszíni, illetve a
járműveken elhangzó hangos utastájékoztatással, szórólapokon, plakátokon – felhívta és
folyamatosan felhívja a ﬁgyelmet. Az új szabály szeptember 1-jei hatályba lépésétől szeptember végéig türelmi időszakot alkalmaztak;
mely időszak alatt az ellenőrök még nem
szabtak ki pótdíjat, de már felhívták a ﬁgyelmet az elővételi jegyvásárlás kötelezettségére.

Mint a kereskedelmi igazgató elmondta, a
jegyvásárlási szabályok változása után jelentősen nőtt a bérletet, jegyet váltók száma,
ezzel az automatákra jutó terhelés is. Ugyanakkor érzékelhető, hogy az elmúlt hetekben
sokan kitapasztalták az automaták használatát, a kezdetben hosszú sorok rövidebbé váltak, a jegyvásárlásnál csökkent a várakozási
idő. Ez az automatáknál folyamatosan jelenlévő segítő alkalmazottaknak és diákmunkásoknak is köszönhető. Szentendrén a korábbi
két automata mellett telepítettek még egyet,
továbbá Pomázon is telepítésre került további
egy automata.

A bérletváltások szokásos idején, hó elején, és
hó közben, az utasforgalmi csúcsidőszakokban mindkét kiemelt forgalmú állomáson még
a felszállás előtt, jegyellenőröknél is lehet
jegyeket vásárolni. Az ilyenkor megnövekedő
forgalom kezelésére Szentendre és Pomáz
között az aktuális igényekhez alkalmazkodva
a BKK mobil jegyértékesítési pontja is segíti
az utasok kiszolgálását.

Megjegyezte, hogy az utasok is tehetnek
azért, hogy ne legyen hosszas várakozás az
automatáknál: jegyet elővételben több nappal
későbbre is lehet váltani, a bérletet pedig érdemes nem a reggeli csúcsforgalomban,
hanem egy másik időpontban megvenni.

A HéV jegyek és bérletek elővételben történő
megvásárlására a BKK Budapesten és az agglomerációban telepített több mint 360 db jegykiadó automatáján, továbbá a személyes
értékesítési pontokon is van lehetőség. A BKK
www.bkk.hu/pontkereso címen elérhető térképes értékesítésipont-keresőjében akár helyszínre, akár nyitvatartási időre is keresve
könnyen, gyorsan megtalálható a legközelebbi
ügyfélközpont, pénztár vagy automata.

„Tapasztalataink azt mutatják, hogy egyre
több ügyfelünk veszi igénybe az elővételi
lehetőséget, mely szintén hozzájárul a HéVállomásokon csúcsidőszakban tapasztalható
vásárlási igények csökkenéséhez” – mondta
a kereskedelmi igazgató. Dr. Kormányos
László beszámolt arról, hogy a BKK és a jegykiadó automatákat üzemeltető partnere
kiemelt ﬁgyelemmel kezeli a HéV mentén
telepített automaták üzemkészségének biztosítását, az esetleges meghibásodások gyors
elhárítását, továbbá az elmúlt időszak tapasztalatai alapján már azonosította és speciﬁkálta azokat az automata fejlesztési irányokat,
melyek megvalósításával a HéV-jegyek és
bérletek vásárlása könnyebbé, gyorsabbá
válik az ügyfelek részére.

A fejlesztési célkitűzések kitérnek a menürendszer olyan módosítására, amely az új
felhasználók számára átláthatóbbá, egyszerűbbé teszik a HéV jegyek vásárlását, továbbá
lehetővé teszi a HéV kiegészítő jegyek esetében az egy tranzakcióban vásárolható díjtermékek számának növelését, hozzájárulva a
csoportos jegyvásárlás megkönnyítéséhez.

A szállítóval speciﬁkálásra került egy ún. dinamikus gyorsmenü struktúra kialakítását célzó
fejlesztés is, amely a leggyakrabban vásárolt
díjtermékek főképernyőn történő megjelenítését teszi majd lehetővé.
A fejlesztések megvalósítása során a BKK
arra törekszik, hogy a fenti megoldási lehetőségek közül a rövid távon bevezethető megoldások a lehető leghamarabb bevezetésre
kerüljenek.
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Kútja van? – engedélyeztetni kell
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lyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási
igények kielégítését szolgálja,
- nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

minden egyéb esetben a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárása.

Tisztelt Polgárok!

Az elmúlt időszakban számos alkalommal
foglalkozott a média az engedély nélkül létesített kutak engedélyezésének kérdéskörével. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény (a továbbiakban Vgtv.) módosított rendelkezései értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megﬁzetése alól az a létesítő,
aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély
nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített
vízkivételt biztosító vízilétesítményt (azaz
kutat), ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi
és az engedély megadásának feltételei fennállnak. bár az országgyűlés elé benyújtásra
került egy törvénymódosítási javaslat, amely
ezt a határidőt két évvel meghosszabbítaná,
ezt egyelőre még nem fogadták el.
A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi
engedély szükséges. Abban az esetben, ha a
vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül, vagy attól eltérően került megépítésre,
fennmaradási engedélyt kell kérni.
Fennmaradási engedélyezési eljárást kell lefolytatni, mind az ásott, mind a fúrt kutakra,
vagyis minden olyan kútra, amit engedély nélkül létesítettek.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet
24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez,
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen
lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül, és
500m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
- épülettel, vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és a magánszemé-

A kutak üzemeltetéséhez és fennmaradásához vízjogi engedéllyel kapcsolatos kérelem
benyújtásakor csatolni kell:
- a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM
rendelet 13. §-ban leírtak szerinti, a képesítést
igazoló okirat másolatát;
- a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017.
(XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. fejezetének 6.7. pontja szerinti fényképfelvételt a kútról és környezetéről.

2018. év december 31. napjáig a vízkivételt
biztosító vízilétesítmények fennmaradási engedélyezési eljárása mentes az igazgatási
szolgáltatási díjﬁzetési kötelezettség alól.
2018. december 31. napját követően az illetékekről szóló törvény szerinti, környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági eljárásokra meghatározott 5000
Ft összegű illeték beﬁzetése szükséges.

A kérelem letölthető honlapunkról, valamint
átvehető a Városi Ügyfélszolgálaton (2000
Szentendre, Duna korzó 25. I emelet) és Hivatalunk Hatósági Irodájában (2000 Szentendre,
Városház tér 3.) ügyfélfogadási időben.

Amennyiben a 2018. december 31-ig benyújtott fennmaradási engedély kérelem alapján a
fennmaradási engedély megadásának feltételei egyébként fennállnak és az kiadható, úgy a
Vgtv. 29. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a vízgazdálkodási bírság ﬁzetése alól
mentesülnek azok a létesítők, akik 2018. január 1. napját megelőzően vízjogi engedély
nélkül létesítettek vízkivételt biztosító vízilétesítményt.

Amennyiben az engedély nélkül megvalósított
vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi
szempontból káros és ez átalakítással sem
szüntethető meg, a vízjogi fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmet el kell utasítani, és emellett az építtetőt a létesítmény
megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.
Aki 2018. december 31-ig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt vagy
ásott kútra, annak 2019. január 01. napját követően vízgazdálkodási bírságot kell ﬁzetnie.
A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000
forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg
a 300 000 forintot.
Dr. GErENDáS GáBor
JEGyZő

Közmeghallgatások
MEGHÍVó

Szentendre Város román Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 19-én (hétfőn) 9.00 órai
kezdettel KÖZMEGHALLGATáST tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Helyszín: Városháza (2000 Szentendre,
Városház tér 3.) Kistárgyaló terme

MEGHÍVó

Vaskóné Pántya Júlia
elnök

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 19-én (hétfőn) 13.00 órai
kezdettel KÖZMEGHALLGATáST tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Helyszín: Városháza (2000 Szentendre,
Városház tér 3.) Kistárgyaló terme

MEGHÍVó

Heintz - Valentin éva
elnök

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 21-én (szerdán) 16.00 órai
kezdettel KÖZMEGHALLGATáST tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Helyszín: Városháza (2000 Szentendre,
Városház tér 3.) Kistárgyaló terme
Német Vince
elnök
MEGHÍVó

Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2018. december 16-án (vasárnap) 16:00 órai
kezdettel KÖZMEGHALLGATáST tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Helyszín: ofﬂine Center
(2000 Szentendre, 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

Fotó: Paraszkay György
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városi ünnepség és díjátadások az 1956-os
forradalom és Szabadságharc emléknapján
Az október 23-i városi ünnepséget idén is Hamvas béla pest megyei
Könyvtár színháztermében rendezték meg, A műsor kezdetén márai
Sándor mennyből az angyal című verse hangzott el erdélyi Anna tolmácsolásában. A Himnusz közös eléneklése után – a lanner Kvartett
kíséretével – verseghi-nagy miklós polgármester mondott köszöntőt.
beszédében a magyar nép szabadságszeretetét emelte ki, és megemlékezett azokról, akik „többet tettek a szabadságért, mint bármelyik nép a világon”. mint mondta: „legyünk büszkék az 1956-os
örökségre, azokra a ﬁatalokra és idősekre, professzorokra és diákokra, katonákra és kétkezi munkásokra, akik addig szinte példátlan
összefogással, egy nagy eufórikus pillanatban összekapaszkodtak,
és Dávidként szembeszálltak az orosz Góliáttal. nem kaptunk segítséget, így Góliát végül felállt, és letaposta Dávidot, de a világ szeme
rajtunk volt, és a nyomot hagytunk a világtörténelemben”.

Szentendre Barátai Egyesületnek, akikkel városi és jótékonysági programokat szerveznek.

Szentendre város Közművelődésért Díj

Az ünnep hagyományos és szép része a városi kitüntetések átadása:
a közösségért tevékenykedők részesülnek ilyenkor megkülönböztetett
ﬁgyelemben, elismerésben, a díjakat Verseghi-Nagy Miklós adta át. Az
1956-os ünnepség egyik fénypontja az ’56-os emlékérem átadása, melyet idén posztumusz díjként adtak át.
Szintén hagyomány, hogy október 23-án adják át a Jó tanuló – jó sportoló és a Talentum díjakat. A díjak átadása és a méltatások után az ünnepség a Lanner Kvartett ünnepi műsorával folytatódott, és a Szózat
közös eléneklésével fejeződött be.

DR. boDonyI emőKe művészettörténész (Ferenczy Múzeum)
Dr. Bodonyi Emőke 1989 óta dolgozik a mai Ferenczy Múzeumi Centrumnál, művészettörténész-főmuzeológus munkakörben. A Kossuth
Lajos Tudományegyetemen magyar-történelem szakon tanult, majd az
ELTé-n szerzett történelem-művészettörténet szakos diplomát, illetve
posztgraduális képzés keretében művészettörténet tudományi tanulmányokat folytatott. 2008-ban PhD (doktori) fokozatot szerzett, diszszertációját „A szentendrei művészet fogalmának kialakulásáról” írta.
Szakterülete a kortárs képzőművészet, a szentendrei művészet és a
kortárs magyar üvegművészet. rendkívüli ﬁgyelmet szentel Czóbel
Béla és Modok Mária munkásságának kutatására. Szívügye a szentendrei kortárs iparművészet gondozása, több mint két évtizede foglalkozik a Szentendrén és környékén élő iparművészekkel és
munkásságuk bemutatásával. A Ferenczy Múzeumi Centrum által
2016-tól elindított Art Capital művészeti fesztiválsorozatban kurátori
koncepciója alapján olyan tematikus tárlatokat rendez, amelyek a kortárs szentendrei képzőművészetet nemzetközi kontextusba helyezik.
rendszeresen publikál, számos kiállítás-katalógust írt és szerkesztett.
Kutatásai és szakmai munkássága középpontjában kiemelten a
szentendrei művészet szolgálata áll.

HIDeGKUTI DoRoTTyA, a TDM/Tourinform Iroda vezetője
Hidegkuti Dorottya több mint egy évtizede dolgozik Szentendrén a
turizmus, illetve a város imázsának fellendítésén különböző munkakörökben. Kezdetekben marketing munkatársként erősítette a csapatot,
és részt vett a Dumtsa Korzó, illetve a fesztiválok szervezésében is.
Plakátokon, kiadványokon számos alkalommal találkozhatunk az ő
munkáival. Az önkormányzat megbízásából elkészítette a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, majd visszatért a TDM-hez vezetőként.
Neki köszönhetően elkészült többek között a „Hurrá Szentendre” című
ismeretterjesztő mesekönyv gyermekek számára, a „Szentendre ízei”
című szakácskönyv, és számos egyéb, várost népszerűsítő kiadvány.
A Tourinform Iroda mára izgalmas tematikus sétákat is szervez több
nyelven, valamint kincskereső és csapatépítő programok szervezését
is vállalja.
A közelmúltban megszépült az iroda és a környezete is Dorottya vezetésével. A polcokon – szintén az ő kezdeményezésére – egyre több a
különleges helyi termék. Számos önkéntes közösségi feladatot is
végez, tagja volt a Péter-Pál Egyházközség vezetőségének, több pályázatot nyert a számukra. A Szent András Szülői Egyesület vezetőségének tagja, az iskolai programok szervezője évek óta. Alelnöke a

DR. bARACSKA JózSef háziorvos, sportorvos
(Külföldi tartózkodása miatt a asszisztense: Váradi Erika vette át a díjat.)
Dr. Baracska József két évtizeden át szervezte és irányította az orvosi
Ügyeleti szolgálatot Szentendrén és Pilisszentlászlón. ő volt felelős
az orvosi ügyeleti szolgálat megszervezéséért és működtetéséért,
amelyet lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint végzett.
Baracska doktor orvosi diplomát 1987-ben szerzett Budapesten, majd
2007-ig katonaorvosként dolgozott Szentendrén, a Katonai Főiskolán
és jogutód intézményeiben. 1993-tól háziorvosként praktizál. Kevés
szabadidejét folyamatos tanulással töltötte, négy szakvizsgával rendelkezik (házi orvostan, üzemorvostan, sportorvostan és katasztrófa
orvostan). Szentendre közismert személyisége. A folyamatos, 24 órás
ügyelet szervezését háziorvosi munkája és más feladatai mellett már
nem tudta tovább vállalni, de a szolgálattól ma sem vált meg; az átszervezés óta továbbra is hetente vállal szolgálatot a Bükkös-patak
partján lévő orvosi ügyeleten, és sportorvosként is tevékenykedik.
A betegek segítőkészségéről és sokoldalú szakmai tudásáról ismerik.
Telefonja soha nincs kikapcsolva, bármikor hívható. A gyógyító munka
iránt elkötelezett, orvosi esküje szellemének megfelelően dolgozó,
hivatását szerető és kiváló emberi tulajdonságokkal rendelkező személyiség.

Szentendre város Szolgálatáért Díj

Szentendre város Közegészségügyi Díj

2018 | november 12.

Szentendre város Testnevelési és Sportdíj:

vURA zSolT, a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sport Egyesület elnöke
Volt katonaemberről van szó, akinél nem kérdés a fegyelem, a szabályosság és a felelősségtudat. Egészségügyi problémái miatt leszázalékolták, de a sporttevékenységet továbbra is folytatja edzőként, az
egyesület elnökeként. Neki köszönhető, hogy az SZKHSE szakosztályainak száma megsokszorozódott.
Munkatársai szerint élete a sport. Legyen szó bármilyen sportrendezvényről, ő nem a munkát, hanem a lehetőséget látja benne. Nagyon sok
feladatot elvállal, teljesen önzetlenül. Maga is sportol, több sportágban
jeleskedik. Példamutató vezető, mindig megtalálja a hangot a gyerekekkel, az edzőkkel és a szülőkkel. A városi rendezvények társszervezője vagy főszervezője, mint például Nyuszifutás, Mikulás futás,
sportágválasztó. Munkáját mindig maximális felelősséggel végzi, és
mindent megtesz, hogy a lehető legjobbat hozza ki az eseményből.

Szentendre város Tisztes Iparosa Díj

GoTTlASz zolTán vállalkozó, kisteher-fuvarozó
Gottlasz Zoltán igazi szentendrei polgár, itt született, nőtt fel, itt is tevékenykedik. 1987 óta egyéni vállalkozó. 1996 óta segíti a szentendrei
Karitasz Szolgálat és élelem Segélyezés munkáját pénzbeli és természetbeni adományokkal, szállítással.
2002-ben kezdett a MűvészetMalomnak szállítani, ettől kezdve belépett a szentendrei művészeti és kulturális életbe. Megbízták a Szentendrei Teátrum színpadának építésével, ekkortól gyakorlatilag a
legtöbb szentendrei rendezvény lebonyolításában részt vesz, azóta
már a többi városi intézménynél is. A kiállítások, fesztiválok és egyéb
rendezvények felépítése mellett számos projektben az önkormányzat
rendelkezésére áll. A szentendrei művészeknek, a zeneiskolának, a református Gimnáziumnak, illetve a szentendrei egyházközségnek, iskoláknak kedvezményes szállítmányozást biztosít, ezzel segítve azok
munkáját. A Ferenczy Múzeumi Centrum, a MANK, a legtöbb szentendrei múzeum és galéria, valamint a Szentendrei Kulturális Központ Kft.
„kedvenc” fuvarozója; megbízható, szolgálatkész, minden hirtelen és
extra kérést azonnal teljesít, mindig lehet rá számítani.

Szentendre város Közbiztonságáért Díj

SImonyI zSolT, a Polgárőrség elnöke
Simonyi Zsolt Veszprémben született, ma Szentendrén él családjával.
Katonai és egyéb fegyveres testületi múlttal rendelkezik, így a polgárőrség célja és feladata közel áll hozzá. A szentendrei egyesület alapító
tagja (1997). Az egyesület életében mindig aktív szerepet vállalt, és
2012 decembere óta tölti be az elnöki pozíciót. Nagy hangsúlyt fektet
a szakmai hozzáértésre és a tagok képzésére. Támogatja a ﬁatal generációt, és legjobb tudása szerint segíti őket munkájukban. Határozott, magabiztos vezetőnek tartják, ugyanakkor egyenrangú félként
tekint a beosztottakra. Soha nem panaszkodik, teljes erőbedobással
jelen van, és a megbízást mindig 100%-osan teljesíti. Törekszik a jó
kapcsolatok kialakítására, mind a városvezetés, mind a rendőrség irányában. Ennek egyik eredménye, hogy a városi rendőrkapitány, Kovács
László r. alezredes kiemelt munkájukra tekintettel felterjesztette az
egyesületet a Pest Megyei rendőr-főkapitánynál elismerésre, amelyet
2014 őszén ünnepélyes állománygyűlés keretén belül meg is kapott.

Szentendre város Civil Szervezete Díj

SzenTenDRe nyUGDÍJAS polGáRI eGyeSüleT
Az érmet az egyesület mindenkori tiszteletbeli elnöke, Bödecs László,
illetve az elnök özvegye, Fekete Gabriella vették át, mivel az egyesület
elnöke, Fekete Miklós a közelmúltban hunyt el hirtelen betegség következtében. A közönség egyperces néma főhajtással emlékezett az
elhunyt elnökre.
Az egyesület korábban dr. Bödecs László elnök vezetésével 2002-től
2016-ig az országos Nyugdíjas Polgári Egyesület helyi szervezete, illetve tagjaként működött, majd 2017-ben önálló helyi szervezetté alakult Fekete Miklós elnökletével, vezetésével, 28 fős tagsággal. A
Szentendre Nyugdíjas Polgári Egyesület éves munka-programterv
alapján, havonta egy-két alkalommal tart összejöveteleket, ahol az
aktuális napi események és a helyi problémák megbeszélése mellett
eszmecseréket folytatnak, előadókat hívnak: közéleti, politikai és tudományos kérdésekben. A tagok részt vesznek a város által szervezett
rendezvényeken, és közös kirándulásokra járnak.
Az egyesület aktív résztvevője Szentendre életének, szívesen segíti a
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helyi nyugdíjas lakosokat és együttműködik a civil szervezetekkel pl.
Szentendre Gyökerei Egyesülettel, a Szentendrei Kossuth Klubbal, a
Kolping Egyesülettel.

’56-os emlékérem:

GeRÉnyI ISTván
A posztumusz díjat testvére, Lipcsikné Gerényi Erzsébet vette át.
A ﬁatal Gerényi Istvánra nagy hatást gyakoroltak 1956 októberének
eseményei. Tetlák Pál nemzetőr közeli ismerőse volt. A Duna-parton
„TT pisztolyt” és több tucat lőszert talált. A fegyvert és a lőszereket
nem adta le, pedig tisztában volt azzal, hogy a statáriális rendelet értelmében be kellett volna szolgáltatni a hatóságnak. Gerényi István és
három vádlott társa előzetes letartóztatásba került. A forradalmat követő megtorlás idején a Budapesti Katonai Bíróság bűnösnek találta
fegyver- és lőszerrejtegetés bűntettében. Öt év börtönre ítélték. A büntetést a sátoraljaújhelyi börtönben letöltötte. Az 56-os események után
élete során őt és családját is jelentős hátrányok érték. 1961 szeptemberében, rövid idővel szabadulása után elhunyt, a Dunába fulladt.

Jó tanuló – jó sportoló díj, 1-4. osztály

KoKAS fAnnI vIKTóRIA úszó (Barcsay Jenő általános Iskola)
Kokas Fanni barátságos, kedves, példamutató magatartású és szorgalmas gyermek, kitűnő tanuló. Közösségi munkába is szívesen kapcsolódik be, segíti lemaradókat. Úszásban jeleskedik, idén a
diákolimpia megyei döntőjében például az 50 méter hátúszásban elért
első helyével kvaliﬁkálta magát az országos döntőre, ahol ezüstérmet
szerzett. A korosztályos országos ranglista 3-8 helyezései alapján is
érdemes a díjra, edzője – Gelencsér András szerint –rendkívül tehetséges, szorgalmas, ragyogó jövő előtt álló sportoló.

Jó tanuló – jó sportoló díj, 5-8. osztály

vezÉnyI bAlázS Bendegúz vízilabdázó (Barcsay Jenő ált. Iskola)
Vezényi Balázs kitűnő, jeles tanuló. Az iskolai munkája céltudatos, sikerorientált, az esetenként gyengébb teljesítménybe nem nyugszik
bele: javít, újra felkészül. Az osztályfőnök szerint edzője szava nagyon
sokat számít, edzésmunkája nagyon alapos. Bendegúz a KóPé Dunakanyar leigazolt játékosa, és tagja a 2017/18-as idényben országos
Gyerek Bajnokságban bronzérmet szerzett vízilabda csapatuknak. Edzője: Petőváry Zsolt, a KóPé szakosztályvezetője.

Jó tanuló – jó sportoló díj, 9-12. osztály

TUSCHeR TÍmeA strandkézilabdázó (rákóczi Ferenc általános Iskola
és Gimnázium)
Tímea rendkívül kitartó, szorgalmas, nem csak sportban, de a tanulásban is kiváló: évekig volt kitűnő tanuló, tavaly jeles lett. Mindig a maximumra törekszik, mindent megtesz azért, hogy elérje azt a célt, amit
maga elé kitűzött. Mindig lehet számítani a tudására, az együttműködésére, az iskolában ugyanúgy, ahogy a sportban is. Egyenrangú kihívásnak éli meg a sportot és a tanulást is, és mindkettőnek kiválóan
megfelel. Timi mindezt a családjának is köszönheti: a testvérei kiváló
teljesítménnyel büszkélkedhetnek mind a sportban, mind a tanulásban.
Tímea a junior- illetve ifjúsági strandkézilabda válogatott keret tagja,
a sportban sok kiváló eredménnyel dicsekedhet.
A nyertesek mindhárman 10 000 forintos könyvutalványt és 10 000
forintos Decathlon-utalványt vehettek át.

A TALENTUM – Szentendre Jövőjéért Alapítvány pályázatának nyertesei egy évig havi rendszeres ösztöndíjban részesülnek.
A középiskolás kategória nyertese mÉSzáRoS KATAlIn. Katalin
Szentendrén él szüleivel és három testvérével. A szentendrei Agy Tanodába járt, jelenleg a Veres Péter Gimnázium 10. osztályos tanulója.
Szeret tanulni, kedvence a matematika és a ﬁzika. A tanulás mellett
fuvolázik a Szentendrei Zeneiskola fuvolazenekarában, és táncol a No
Comment hiphop formációban és az iskolai néptánc csoportban. A
Corvinus Egyetemre készül.
A felsőoktatási kategória győztese: mAJoR AnDRáS. András a Templomdombról indult, majd a Veres Péter Gimnázium 8 osztályos évfolyamán érettségizett. Számos országos versenyen ért el kiemelkedő
eredményeket. Jelenleg az ELTE Fizika BSc szakán tanul. olyan területen dolgozna, ahol ﬁzikusként kvantitatív modellezési képességeivel
segítheti az orvostudomány előrehaladását. Több hangszeren is játszik, illetve kisgyermek kora óra táncol.
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faültetés hete
a bükkös-parton
KÖRNYEZET

Szentendre Város Önkormányzata és a Bükkös Egyesület együttműködésében, a faültetés hetén, november 5-9. között 20 új égerfával gazdagodott a Bükkös-patak partja. Az akció a hét elején kezdődött az
ültetőgödrök előkészítésével, a hét végén, péntektől vasárnapig lehetett
csatlakozni az ültetéshez. A Bükkös Egyesület szervezői, Fülöp-Pocsai
Berta és Zakar ágnes fogadta a helyszínen az örökbefogadókat. Az ültetésben a Kerekerdő Kertépítő Kft. szakemberei segédkeztek, és az
akcióhoz egy hasznos kiadvány, a „Faápolási kisokos” is járt, hiszen
nem elég elültetni a facsemetét, gondozni, öntözni is kell megfelelően.
A faültetést az önkormányzat, a VSZ Nzrt., a Borháló Borkereskedés, a
Heim Sütöde és az édeni édességek Csokibolt támogatta.
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zöldhulladék-elszállítás:
december 8-9.

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:

bővül a Duna-parti
közvilágítás

Két kandeláber kihelyezésével bővül a Duna-parti közvilágítás a révátkelő irányába, melynek az alapozási munkáit október 26-án kezdték,
és az időjárás függvényében a hónap végéig befejezik. A projekt decemberben folytatódik a kandeláberek kihelyezésével és a közvilágítási
hálózatba való bekötésével.

Két éve kérte fel az önkormányzat az észak-Budai Zrt.-t a Duna-parti
kandelábersor bővítésének megtervezésére. Morva Máriusz főmérnök
tervei alapján október 26-án kezdték el a kandeláberek helyének alapozását és a közöttük lévő védőcsövek elhelyezését.
A kétkarú kandelábereket december elejére gyártják le, és azok kihelyezésével egyidőben húzzák be a közvilágítási kábelt a most lefektetett
csövekbe, és kapcsolják rá a hálózatra. A szerződés szerint december
31-ig tartó projekt két ütemre való bontására azért volt szükség, mert
az előírások szerint november 15-től nem lehet földmunkát végezni.

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

parkolás téli üzemben

A szentendrei parkolás, mint minden évben, idén ősszel is átállt a nyáron érvényes üzemidőről a téli üzemidőre október végén. Az átálláson
a ﬁzetési időszak csökkenése értendő, a díjköteles időszak 9:0020:00-ról, 9:00-18:00-ra módosult. Az átállás során a ﬁzető parkolók
tájékoztató tábláinak cseréje, illetve a parkolóautomaták üzemidejének
átállítása is megtörtént.

Kincsek a Dunából
2018 | november 12.
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Emberemlékezet óta nem volt ilyen alacsony a Duna. Ennek „köszönhető”, hogy a nagy folyam újabb rejtett titkai kerülnek nap mint nap felszínre. Az érdi Duna-parton például egy Szent György-ábrázolással
díszített réz kolompot találtak. értesítésükre ment a helyszínre a Ferenczy Múzeumi Centrum egyik önkéntes fémkeresője, aki már az első
napon több tucat pénzérmét talált. A leletmentő feltárás a múzeum régészeinek közreműködésével folytatódik, versenyt futva a Duna növekvő vízállásával.
A hajóroncs felkutatása a búvárrégészek feladata lesz.
Az eddig talált, 1665 és 1743 között kibocsátott mintegy 2000 ezüstpénz (krajcárok és tallérok), 10 aranypénz, és további 500 vasfegyver
és hajószerkezeti darab vélhetően egy, az 1750-es években balesetet
szenvedett kereskedőhajóról származik. A kincslelet összetételére jellemző, hogy többségben vannak a külföldi veretek, s közöttük ritkaságszámba menő érmék – például XII. Kelemen pápa Vatikáni verete
– is találhatók.
A Ferenczy Múzeumi Centrum numizmatikai gyűjteménye ezzel a különleges lelettel országosan is a legjelentősebbek közé kerül.

Rekordalacsony vízállást mértek a Dunán
rAPPAI ZSUZSA

Fotó: Balázs Gergely

Fotók: Paraszkay György

rekordalacsony vízállás-értékeket mértek idén októberben a Dunán. Az alacsony vízállás oka a folyó teljes vízgyűjtő területén tapasztalható
csapadékmentes időjárás. A vizhiány természetesen nemcsak Magyarországra, hanem a fenti szakaszokra – tehát Ausztria és Németország
területére – is érvényes. A Duna vízszintje így október közepére történelmi mélypontra süllyedt. A rekord alacsony vízállás sokakat csábított a
folyóhoz, a medréből szárazra került szakaszokat turisták lepték el az elmúlt hetekben Szentendrén is. Az ökológiai krízishelyzet nemcsak a
térségben kirándulóknak, de a régészeknek is tartogatott kellemes meglepetéseket is. Lásd fenti írásunk.
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Szendrey Júlia nyomában

2018 szeptemberében a VSzC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 12. V
osztályával három nagyon szép napot töltöttünk Keszthelyen Tímár Emőke osztályfőnök
szervezésében.
Megismerkedtünk a város nevezetességeivel, melynek rangját híres birtokosai, a Festeticsek
teremtették meg. Festetics György alapította Európa első mezőgazdasági főiskoláját Keszthelyen. A barokk kastélyuk fő látnivalója a Kastélymúzeum és annak angol parkja a növényritkaságokkal.
A harmadik napon kerestük fel a Keszthely melletti Szendrey-majorban a Szendrey Júlia
emlékszobát, a kettős évforduló alkalmából. Hiszen Júlia halálának 150. évfordulójára emlékeztünk szeptember 6-án, és 190 évvel ezelőtt, ezen a helyen született 1828. december
utolsó napjaiban, ugyanúgy, mint Petőﬁ Sándor 195 éve, de a keresztelési anyakönyvi kivonatban a bejegyzés dátuma: 1829. január 1.
1923 óta emléktábla jelöli ezt a helyet: „Ebben a házban született 1928. december 29-én
Szendrey Júlia. Emléke örökké él halhatatlan férje, Petőﬁ Sándor költészetében...” „Egy személyben Te vagy mindenem nekem /Lányom, anyám, húgom, szeretőm, hitvesem…”
Itt kapott helyet 2009-ben egy kis kiállítás Szendrey Ignác és Gálovics Anna elsőszülött lányáról. Az édesapa ebben az időben gazdatiszt volt a Festetics-birtokon. Az emlékszobácska
a Pannon Egyetem Georgikon Karának támogatásával jött létre. Lukács Gábor Professzor Úr
várta csapatunkat, aki kezdetektől fogva a kiállítás lelkes segédrendezője is volt. Igazán érdekes, izgalmas, átfogó képet kaptunk Szendrey Júlia életéről, és új információkat is hallhattunk a közel egyórás tárlatvezetés alatt. Jó volt érezni a lelkesedést, Júlia emlékének
ápolását. Magyarország első Szendrey Júlia-szobra itt áll az emlékszoba előtt. Az emlékezés
koszorújának elhelyezése után, gyalogtúránk Keszthely városába vezetett vissza.
Köztudott tény, hogy Szendrey Ignác és Petőﬁ Sándor kapcsolata nem volt felhőtlen. Nem
adta áldását Júlia és Petőﬁ Sándor házasságára. De amikor az apa, Júlia halotti ágya fölött
megpillantotta az aranykeretes Petőﬁ-képet, megvilágosodott benne a sejtelem: szerelmük
elrendelés volt. Júlia nem halt meg igazán. A költő oldalán él. Most és mindörökké. „S megbocsátotta Petőﬁnek, hogy milliók közül az ő lánya homlokára tűzte az örök szerelem hófehér mirtuszkoszorúját.”
PáLINé SZAPPANoS ZSUZSANNA
MAGyArTANár, KULTUráLIS ANTroPoLóGUS

bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat

Az emberi erőforrások minisztériumának
döntése értelmében a bursa Hungarica felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2019. évi fordulójában meghosszabbították
a pályázat beadására rendelkezésre álló időt.
A pályázatok benyújtásának módosított
határideje 2018. november 13.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén is
kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulóját, melynek célja a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló ﬁatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Szentendre
önkormányzata 2001-től kezdődően minden
évben részt vett a pályázatban, melynek keretében jelenleg nyolc felsőoktatásban részt
vevő hallgatót támogat havi 5000 Ft-tal,
amelyhez ugyanilyen összegű támogatást
nyújt a pályázat kiírója is. A testület úgy döntött, hogy 2019. évre is kiírja a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot, melyhez az ideivel
megegyező összeget, 400 ezer Ft-ot biztosít.
A pályázat benyújtására biztosított eredeti határidő 2018. november 6. volt, amit a minisztérium november 13-ra módosított.

„Az ember Isten kertjében él” – Hamvas bélára
emlékeztünk
2018 | november 12.

Hamvas béla halálának 50. évfordulója alkalmából az Ars et vita Alapítvány és a Hamvas
béla pest megyei Könyvtár 2018. november
7-én és 8-án nagyszabású rendezvénysorozattal tisztelgett az író géniusz életműve
előtt. nemzetközi konferenciával, fotópályázattal, gyertyagyújtással, koncerttel, színházi
előadással emlékeztek meg a Szentendréhez
ezer szállal kötődő íróról.

A Hamvas Béla emléknapok programsorozata a
Városháza dísztermében megrendezett nemzetközi konferenciával kezdődött november 7-én.
Az eseménysort Verseghi-Nagy Miklós polgármester nyitotta meg köszöntőbeszédével.
„Az idei kerek évforduló különleges alkalom,
természetesen különleges programokkal emlékezünk, köszönöm, hogy a mai napot én
nyithatom meg. Ha megengedik, privát élménnyel kezdem: eredetileg mérnök vagyok,
de teológiát is tanultam, így egyszerre tudom
a kézzelfogható anyagi világot, de a szellemit
is értékelni. A kert, mint téma Istennel összekötve – érthető számomra is, nagy érdeklődéssel vártam és néztem végig a fotókiállítást
is a Városház Galériában. Megérintett a cím,
elgondolkodtatott, és egy kicsit elmélyedtem
Hamvas Béla természettel foglalkozó írásaiban is. A Fák című művét ismertem, de hamar
rátaláltam a Babérligetkönyvre, A virágszedés
lélektanára és a Konyhakertre, hogy csak egy
párat említsek. Nekünk, keresztényeknek a
Paradicsom, Isten kertje vágyott hely, emelkedett fogalom – az a hely, ahova el szeretnénk
jutni. és akkor itt van Hamvas Béla, aki arra
ébreszt rá, hogy mindez itt van körülöttünk, részei vagyunk Istennel együtt a nagy egésznek.
Hamvasnál a levesbe való zöldség pucolása
is felmagasztosul. Csoda, az isteni akarat pillanatnyi megtestesülése a paradicsom, a petrezselyem, vagy a teljesség kedvéért a bab.
Neki ugyanolyan teljesség a babérligetben borozni, vagy letépni egy virágot – a természetben lenni, a természettel egyesülni maga a
teljesség. Istennel való találkozás.” – mondta
el köszöntőbeszédében Szentendre polgármestere, Verseghi-Nagy Miklós.
A konferencián Dr. Beer Miklós váci püspök,
Dr. Primoz repar ﬁlozófus, a ljubljanai Apoka-
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lipsa főszerkesztője, Johann Göttel, az Europahaus Burgenland – Akademie Pannonien
igazgatója és Dr. Thiel Katalin ﬁlozófus tartott
előadást. A konferencia alaptémája Hamvas
Béla gondolata volt: „Az ember Isten kertjében
él”. A kertet, melyet Istentől ajándékba kaptunk, közös felelősségünk óvni, tiszteletben
tartani. Az előadók nemcsak Hamvas természetfelfogását, a világpolgárság kertjeinek ﬁlozóﬁai kérdéseit tárták fel, de az ökológiai
válság több évtizede időszerű kérdéseire is rávilágítottak.
Az eseménysor délután gyertyagyújtással
folytatódott Hamvas Béla sírjánál, a Sztaravodai úti köztemetőben. áldást mondott Horváth-Hegyi olivér evangélikus lelkész,
Szentendre középiskolás diákjai pedig Hamvas Béla szövegeket idéztek. Ezután ismét a
Városháza dísztermében, ünnepi megemlékezés keretében hirdettek eredményt a Hamvas
Béla Pest Megyei Könyvtár kert tematikával indított fotópályázatának résztvevői között.
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester köszöntőjében Nagy Barbara képzőművész kertdeﬁnícióiból idézett. „Nagyon érdekesen
alakult az idei év, olyan szempontból, hogy két
jelentős eseményünk is a kert tematika köré
szerveződött. Az édenkert nyomában volt az
idei Art Capital képzőművészeti fesztiválunk
címe, 'Az ember Isten kertjében él' pedig Hamvas Béla halálának 50. évfordulója alkalmából
rendezett kétnapos eseménysorozat címe.
Ugyanezzel a címmel hirdettek meg a szervezők fotópályázatot is. A kert a természetből
kikerített terület, és hogy ki, mit kerít ki magának, az már az emberre, az alkotóra jellemző.
A kert sokat elmond arról, hogy építője, tervezője mit gondol a világról. A kiállítás-megnyitó
kapcsán engedjék meg, hogy egy másik műalkotást idézzek meg: Nagy Barbara Kerthálózatok című installációját, amely a Bizottság
ligetben valósult meg az Art Capital fesztivál
keretében. Barbara az internet segítségével
feltette a kérdést: kinek, mit jelent az ideális
kert. Néhány az összegyűjtött és az installációban megjelenített kert-deﬁníciók közül:
'A kert halvány mása a bibliai őskertnek, a Paradicsomnak, ahol Isten jelen volt a fák között.'
'Összességében én azt hiszem, hogy a kert a

létezés legélhetőbb helye, pont a paradoxona
által: közel lehet az ember a természethez, de
mégis biztonságban van. A kert nekem az elvonulás, a nyugalom és a nyitott ég felé nyújtózás helye is. Egyaránt a szabadság és a
megzabolázottság terepe'.”
A fotópályázat zsűritagjai Muladi Brigitta művészettörténész, a Ferenczy Múzeumi Centrum
kurátora, Egyed Dalma, a Ferenczy Múzeumi
Centrum munkatársa és Dulai Dávid fotóművész voltak. 94 alkotótól 240 fotó érkezett a pályázatra, így a zsűrinek nehéz dolga volt az
értékelésnél. Különdíjat kapott Szabó Ferenc
Összeérő című fotója, a közönségdíjas, a Facebookon 227 like-ot kapott alkotás Szabó Szilárd Ima című képe, a könyvtár különdíjasa
Körmendi Zizi Bélabá kakasa című munkája
lett. A III. díjat Juhász László reﬂexió, a II. díjat
Gerő Lolita Monokróm földeken, és az I. díjat
Süli János Lélek című fotográﬁája nyerte el. A
díjakat Werner ákos könyvtárigazgató adta át.
Az eredményhirdetés után Dr. Zlinszky János,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense
„Elnézed néki, mint kontárkodik?” – Tudósok
és egyházak ﬁgyelmeztetései magatartásunk
(fenn)tarthatatlanságáról címmel tartott előadást.
A konferencianapot ünnepi zongorakoncert
zárta. Debussy legszebb dallamait Bellus
Csilla, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanára
adta elő.
November 8-án Hamvas Béla egyetlen színpadra szánt művét mutatta be a Lendvai Magyar Művelődési Intézet mellett működő
amatőr színjátszó csoport, a LESZSZ Társulat
a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében, Formanek Csaba rendezésében. A
Nem mind arany, ami réz című vígjáték műfaja
Hamvastól ugyan szokatlan, de mondanivalója ma is aktuális politika- és társadalomﬁlozóﬁai gondolatokat tartalmaz. A könnyed(nek
mutatkozó), zenés mese kíméletlen tükröt tart
az uralkodó és udvartartása elé. A darab éteribb megfogalmazásban, de hasonlóan groteszk képet formál a hatalomról, akárcsak
Alfred Jarry az Übü király című abszurdjában.
Lehet, hogy ezért pihent ﬁókban eddig Hamvas alkotása?
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A molinón: Szankovits
Tibor és Örs
VÁROS

Szankovits Tibor és Örs – apa és ﬁa – különleges és kiváló minőségű
késeit, melyet a médiában a kések Rolls-Royce-ának is neveznek, a
Dumtsa utcai Késesházbancsodálhatjuk meg. minden késük minősített népi iparművészeti termék, a díszítés formavilága pedig magán
viseli a magyarság szinte teljes szimbólumrendszerét.

A Dumtsa utcai múzeumban, mely egyúttal alkotóműhely is, az érdeklődők megismerhetik az egyedi kések, bicskák készítésének műhelytitkait. Négy vitrin mutatja be a díjnyertes bicskákat, az antik késeket,
a családi ereklyéket, a késkészítéssel kapcsolatos szerszámokat. A
műhelyben most elsősorban hagyományos magyar bicskákat készítenek, melyeknek hazánkban nagyon komoly múltja van. Szankovits
Tibor és Örs e szép formáknak és díszítéseknek a megőrzését tartják
a legfontosabb céljuknak.

Hallott már a látni és látszani kampány
InGyeneS szolgáltatásairól?

Jól látni azt jelenti, hogy a sofőr képes egyidejűleg távolra, közelre és
a perifériára jól látni! Az autóvezetéshez szükséges döntések és mozdulatok több, mint 90 százaléka a látásunktól függ. Az olyan külső tényezők, mint a sötétség vagy a rossz időjárási viszonyok, rontják a
látást.
Mi a megoldás? Ellenőriztesse látását évente legalább egyszer optometristával, akkor is, ha úgy gondolja, nincs szüksége látáskorrekcióra.
Jól látszani. rendszeresen ellenőrizze az autót, ezen belül azokat az
alkatrészeket, amelyek arra szolgálnak, hogy Ön lásson és látszódjon:
Lámpák megfelelő működése: az izzók elhasználódnak, tehát évente
többször is ellenőrizni kell őket. Ha egy izzó kiég, túlfeszültséget idéz
elő és emiatt a másik izzó is tönkremegy, ezért célszerű a kettőt együtt
kicserélni. Mindig legyen izzókészlet az autójában!
Fényszórók beállítása : ha a fényszórók rosszul vannak beállítva, ha
csak egyetlen fokkal is feljebb hordanak a kelleténél, a szembe jövő
gépjármű vezetőit hússzor jobban vakítják! Ha a fényszórók csak
egyetlen fokkal is lejjebb hordanak, a világítás hatékonysága huszad
részére csökken, ami 30 méteres látáscsökkenést jelent.
Fényszórók tisztasága: a szennyezett fényszóró világítási teljesítményének legalább 30 százalékát elveszíti.
Szélvédő és ablakok: a különböző külső és belső szennyeződések
szürkés réteget képeznek, ami rontja a látásminőséget. A felverődő kavicsok okozta repedések továbbá nemcsak a szabad kilátást akadályozzák, hanem egyéb veszélyforrást is jelenthetnek a gépkocsi utasai
számára.
A résztvevő optikák és Autószervízek listáját a www.latnieslatszani.hu
kampány oldalon olvashatják.

METZGEr ALEXANDrA
oPToMETrISTA- LáTSZEréSZ
MáTé FoTó-oPTIKA,
SZTArAVoDAI ÚT 54.
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Szankovits Tibor pro Cultura díjas népművészet
mestere

kovácsműhely mellett nőtt fel, és a híres Börcsök késes mester leányát
vette feleségül. A család egyik őse 1883-ban nyitotta meg műhelyét, s
ma már a hatodik generáció viszi tovább az örökséget. Szankovits
Tibor tudását, hagyományőrző munkásságát a vásárlókon kívül a
szakma is elismeri. A Népművészet Mestere cím mellett számos egyéb
elismerés és díj birtokosa, kései kivétel nélkül zsűrizettek. Legutóbb a
Magyar Kézművességért Alapítvány által kiírt pályázaton – mintegy
300 alkotás közül – ismerte el munkáit alkotói nagydíjjal a néprajzkutatókból és iparművészekből álló zsűri. A méltatásban kiemelték az
alkotások egyedi tervezését és formavilágát, a kiváló minőséget és
kivitelezést, valamint azt, hogy ezek a kések az esztétikum mellett
használati értékkel is rendelkeznek.
A Magyar Kézművesség – 2016 és Menyegző és kézművesség címmel
meghirdetett országos pályázatra Menyegzői kések (Jegyajándék)
címmel beadott készlete az Emberi Erőforrások Minisztériuma alkotói
nagydíját érdemelte ki. Szankovits Tibort a Művészeti Akadémia nem
akadémikus köztestületi tagként nyilvántartásba vette, mint a „magyar
művészeti és kulturális élet jeles képviselőjét".

Szankovits Örsnépi iparművész

1976-ban született. Mesterségbeli tudását édesapjától, Szankovits Tibortól tanulta. 2008-ban Népi Iparművész címet kapott. 2015-ben a
Néprajzi Múzeumban az élő Népművészet kiállításon Arany oklevelet,
2016-ban Debrecenben Magyar Kézműves remek címet nyert.
A háromévente megrendezésre kerülő, legrangosabb népi iparművészeti pályázaton idén – XII. országos Népi Mesterségek Művészete
Pályázat – Nagydíjat kapott.
A Magyar Kézművességért Alapítvány 2017-ben a Duna Palotában rendezte meg nyári országos kiállítását Magyar kézművesség; 2017 és
Arany János költészete – kézműves szemmel, címmel. A kiállításra
összesen mintegy 50 kézműves szakma, mesterség közel 230 képviselőjének munkái kerültek be. Szankovits Örs „Bence Csillagos Bicskája” (Toldi) című pályázati anyagának elismeréseként Budapest
Főváros Önkormányzat Alkotói Nagydíját vehette át.

2018 | november 12.

Szavazz a vujicsics
együttesre!

A 2018-as prima primissima magyar népművészet, közművelődés
kategória díjáért verseng a vujicsics együttes! A közönségdíj SmSszavazással dől el. Szavazni december 5-én éjfélig lehet a +36 70 707
7000-es telefonszámra küldött SmS kóddal. A vujicsics együttes
sms-kódja: 27.

Idén már tizenhatodik alkalommal adják át a Prima Primissima díjakat,
amelyre tavaly óta határon túli magánszemélyek, illetve alkotóközösségek is jelölést kaphatnak. A nívós díj jelöltjeire idén is szavazhat a
közönség. A közönségdíj összege 15 millió Ft, és a szerencsés nyertes
egy Mercedes-Benz A-osztály személygépkocsival gazdagodhat, amelyet a Mercedes-Benz Hungária Kft. és a Pappas Auto Magyarország
Kft. jóvoltából sorsolnak ki december 6-án a szavazók között.
Az idei jelöltek kategóriánként: www.primaprimissima.hu/jeloltek

KULTÚRA

Szavazz a Szentendre
Táncegyüttesre!

A fölszállott a páva új évadának, a Döntők Döntőjében a Szentendre
Táncegyüttes a Duna Televízión. A Döntők Döntőjében az eddigi
évadok legjobbjai mérik össze tudásukat. november 23-án a Szentendre Táncegyüttesnek drukkolhatunk, és az élő műsor alatt lehet
sms-ben szavazni rájuk a 39-es kóddal az alapdíjas, +36-20/30/704422-999-es számon vagy a médiaKlikk plusz applikáción keresztül.

A Szentendre Táncegyüttes 2012-ben a Fölszállott a páva versenyében
már a középdöntőig jutott. Az együttes csodálatos módon leképezi a
Kárpát-medencét, hisz a társulatban a szentendrei ﬁatalokon kívül van
székely, csángó, dél-vidéki, felvidéki, matyó, rábaközi, dél-alföldi, sárközi, somogyi, zalai származású táncos is. Ezt a sok színt pedig Kocsis
Enikő és Fitos Dezső viszi vászonra. A mottójuk pedig: Tanuld meg –
éld át – Add tovább! és pontosan így is tesznek.
További infók a versenyről: www.mediaklikk.hu
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Kulturális
csereprogram
KULTÚRA

egy tavaly áprilisban kötött egyezmény értelmében az izraeli einHod településen élő
Gideon Sella fotóművész látogatott városunkba, Szentendréről pedig pacsika Rudolf
képzőművész einHod-ba. A program lényege
és célja, hogy a művészek minél több benyomást, élményt szerezzenek a cseretelepülésről, bepillantást nyerjenek a művészeti élet
minél több területére.
A Magyar-Izraeli Baráti Társaság Kulturális
Egyesület – melynek elnöke Vajda János –
kezdeményezte az együttműködést EinHoddal, a Haifa közelében lévő művészfaluval.
A szerződést tavaly áprilisban kötötte meg a
két fél, szentendrei részről az önkormányzat,
a baráti társaság és a Vajda Lajos Stúdió volt
az aláíró. Az egyezmény értelmében évente
egy alkalommal „művészcsere” történik oly
módon, hogy a szállást a vendéglátó biztosítja, az utazás és az étkezés költségeit pedig
a művészek állják.

Az izraeli fotóművészt Kóbor Edit protokollvezető fogadta a Városházán október 30-án.
Gideon Sella köszönetet mondott a városvezetésnek a szállásért, illetve Vajda Jánosnak,
hogy szinte őrangyalként kísérte őt a megérkezésétől. Itt tartózkodása alatt részt vett
több kiállítás-megnyitón és ﬁnisszázson,
meglátogatta a régi Művésztelepet, a VLS
kiállítótermét, járt a MűvészetMalomban, a
Barcsay és a Czóbel Múzeumban, a Skanzenben, megismerkedett több művésszel is, de
volt például a Happy Dead Band koncertjén
Budapesten.
A beszélgetés során elmondta, hogy szerinte
a művészet lényege, hogy erőteljes hatást tegyen az emberekre, az esztétikum mellett elgondolkodtassa, felrázza, meghökkentse a
nézőket. A városunkban eltöltött idő alatt
megtapasztalta a sokoldalú művészeti életet,
és gratulált a városvezetésnek azért, hogy van
bátorsága helyet adni, lehetőséget biztosítani
a különféle irányzatoknak. Mint mondta, négy
kiállítás-megnyitón vett részt, és mindegyik
más irányzathoz tartozott, más stílust mutatott be. Szerinte egyedülálló, hogy ennyi múzeum és galéria van egy helyen, ez még
Budapesten vagy Tel Aviv-ban is ritkaságszámba megy.
Hozzátette, hogy a veszélyt abban látja, hogy
Szentendrén is – mint ahogy sok más hasonló
adottságú városban – a minőségi turizmus
háttérbe szorulhat, és a turisták zöme csupán
a szuvenírok vásárlása miatt jön a városba, és
nem ﬁgyelnek fel azokra a szellemi értékekre,
amelyeket a város nyújtani tud.
A két település közötti együttműködés jövőre
folytatódik.
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Az eltévedt
űrhajós
bécsben

A tavalyi Art Capital egyik legsikeresebb köztéri alkotása, Szabó (Robotto) ottó eltévedt
űrhajós című műve idén ősszel bécsben, a
Sigmund freud parkban látható október 20.
– november 20. között. Az ünnepélyes átadóra október 28-án került sor. A vendégeket
Gulyás Gábor, a ferenczy múzeumi Centrum
igazgatója üdvözölte, a kiállítást Gyürk Dorottya, Szentendre kulturális alpolgármestere
nyitotta meg német nyelven elmondott köszöntőjével.

A szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum hagyományává vált, hogy azok a köztéri művek,
amelyek az évente megrendezett Art Capital
képzőművészeti fesztiválon láthatóak először,
később fontos európai kulturális központokban is bemutatkoznak. Tavaly, 2017 nyarán a
Velencei Biennáléhoz kapcsolódó programként Vincze ottó vízi installációjával, a riverpool-lal találkozhattak a Biennálé látogatói a
Guidecca sziget mellett.

Idén ősszel Szabó ottó (robotto) szobra Bécs
egyik frekventált helyszínére, a Városházától
nem messze, a Botanikus Kert és az Universität Wien között lévő Sigmund Freud parkba látogat el. A több mint három méter magas,
térképét zavartan vizsgáló króm „turista” a nevezetes bécsi Fogadalmi templom előtt szélesen elnyúló téren helyezi kontrasztba a
múltat és a jövőt.

Szabó ottó 2012-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakán.
2008-tól Budapesten és számos magyar városban nyílt kiállítása, Eltévedt űrhajósa pedig
a 2017-es Art Capital – Public Art eseményének volt része Szentendrén. 2012-ben Kogartdíjat nyert, 2015-ben pedig a Semmelweis Art
Award díját kapta a Nemmivoltunk csoport

Fotók: Deim Balázs
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tagjaként. Hatalmas méretű szerkezetei, robotszobrai és installációi különféle háttértörténettel egészülnek ki, és ezek a sajátos
mitológiák nem csak külsődleges, hanem
belső antropomorf minőséget is kölcsönöznek különleges ﬁguráinak.

A művész eltévedt űrhajósát saját élettapasztalata ihlette. A szobor az otthonkeresés
szimbóluma is: ahogy diplomája után Londonban maga a művész, az űrhajós is a helyét keresi, közben azon morfondírozik, vajon hol van
az otthon, mi számít annak és egyáltalán…
mitől válik otthonná az otthon? Manapság, a
tömeges kivándorlás, elvándorlás éveiben –
akár egy háború elől menekülve, akár a jobb
megélhetést keresve – ez aktuálisabb és mindenki számára személyesebb kérdéssé vált,
mint valaha.

világok között – vajda lajos élete és művészete
KULTÚRA

2018 | november 12.

A modern festészet főműve, a felmutató
ikonos önarckép is látható lesz Szentendrén,
vajda lajos nagy kiállításán. Több mint
két évnyi szakmai előkészítés után 2018.
november 10-én nyílt meg a szentendrei
ferenczy múzeumban a világok között –
vajda lajos élete és művészete című nagyszabású kiállítás.

Az 1908–1941 között élt Vajda – a hazai művészettörténészek konszenzusos megítélése
szerint – a modern magyar képzőművészet
meghatározó, sokak szerint legfontosabb
képviselője, aki szorosan kötődött Szentendréhez.
Vajda Lajos életművének egyik legismertebb,
páratlan darabja a Felmutató ikonos önarckép,
amely a modern magyar festészet legfontosabb alkotásai közé tartozik. A hét elején ez a
mű is megérkezett a készülő kiállítás helyszínére, a Ferenczy Múzeumba: a képen a sűrű
pontokból szőtt ﬁgurában ott van egy rajta át-

tetsző másik, a festő a pravoszláv Krisztusábrázolást önarcképével komponálta egybe
– a rajzok egyszerű, tiszta ritmikájától a pasztellszínek sötét derengéséig felbukkan benne
minden, ami korábbi formaképzését jellemezte.
A Felmutató ikonos önarckép, amely nem szerepelhetett a tíz évvel ezelőtti, budapesti centenáriumi Vajda-kiállításon, most megérkezett
Szentendrére. A képet, amelyet a KoGArT
(Kovács Gábor Alapítvány) kölcsönzött a mostani tárlatra, tulajdonosa tíz évvel ezelőtt egymillió svájci frankért – mintegy 220 millió
forintért – vásárolta meg.

A november 10-én nyíló, eddigi legteljesebb,
nemzetközi jelentőségű Vajda Lajos kiállításon a rövidre szabott életút mintegy százötven alkotását láthatja a közönség – köztük
többet első alkalommal.
A tárlat kurátora Petőcz György és Szabó
Noémi művészettörténész.

Szobortárlat 2.0

A Szentendrei lakástárlat Alapítvány hacsak egy hétre is, de újra
visszaadta eredeti funkcióját a Kerényi-pavilonnak. A jelenleg ofﬂine
Centerként, korábban Cafe Rodin Galériaként ismert szentendrei
helyszín egy hétig fogadta be szentendrei művészek szobrait és
kisplasztikáit a Szobortárlat 2.0 rendezvény keretein belül.

A Lakástárlat Alapítvány tavaly hagyományteremtő céllal hozta létre a
Szobortárlat 1.0 rendezvényét, mert feladatul tűzték ki a méltatlanul
háttérbe szoruló képzőművészeti ág, a szobrászat népszerűsítését.

A tavalyi egynapos pop-up tárlaton hat művész alkotásai voltak jelen
egy szentendrei műkedvelő gyönyörű kertjében. A Nemzeti Kulturális
Alap támogatásának köszönhetően, idén már egyhetes volt a kiállítás,
13 művész 64 szobrával, illetve kisplasztikájával.

Kiállító művészek voltak: Asszonyi Tamás, Csíkszentmihályi róbert,
efZámbó István, Farkas ádám, Farkas Zsóﬁa, Ligeti Erika, Lukács Tibor,
Márkus Péter, Páljános Ervin, Pistyur Imre, Szabó Tamás, Szentirmai
Zoltán, Tzortzoglou Georgios.

Az október 28-i megnyitó is fantasztikusan sikerült, pazar vendéglátásban volt részük az odalátogatóknak, de különleges élmény volt a
csodálatos novemberi napsütésben megrendezett rendhagyó, vasárnap délelőtti pezsgős-réteses ﬁnisszázs. Számos vendég mellett jelen
volt az összes kiállító művész, illetve örököseik, akiket Kanyó Erika –
az egész egyhetes rendezvény háziasszonya, az ex-Cafe rodin tulajdonosa – kérdezett jelenlegi munkájukról, alkotásaikról.

A kiállítás vernisszázsáról és ﬁnisszázsáról készült kisﬁlmet megtekinthetik az Alapítvány honlapján: www.lakastarlat.hu

Köszönet a Lakástárlat Alapítványnak, hogy a zártkörű hagyományos
lakástárlataikon túl, időről időre városi szintű rendezvényeket is megvalósítanak, és mindenki számára elérhetővé teszik a szentendrei
képzőművészet megismerését!
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elhunyt Szentendre díszpolgára, dr. Sziráki ferenc
Életének 93. évében, 2018. október
3-án elhunyt Szentendre díszpolgára,
a város volt tanácselnöke, Dr. Sziráki
ferenc. búcsúztatása szűk családi
körben, október 24én volt a szekszárdi
újvárosi temetőben.

Dr. Sziráki Ferenc Győrben született, 1925. november 12-én. Félárvaként, 10 éves korától
árva gyerekként nőtt fel. édesanyja, Hütter
Mária Kisbéren uradalmi szakácsnő volt.
Három idősebb testvérével éltek együtt, de
édesapját már nem ismerhette.

1935-ben édesanyja is meghalt, így a nála 14
évvel idősebb, már nős, csepeli gyári munkás
bátyja lett a gyámja. Iskoláit Csepelen végezte, majd a Weiss Manfréd Acél- és Fémművek repülőgép-szerelő osztályán, később
pedig Tökölön, a Dunai repülőgépgyárban
mint repülőgép-szerelő tanult, majd dolgozott.
1944 áprilisában a gyár lebombázását követően a Magyar Királyi Honvéd Légierő repülő
Kísérleti Intézetében, majd a Várpalotán és
Fertőszentmiklóson lévő repülőtereken polgári alkalmazottként dolgozott.
1945 tavaszán a Debrecenben megalakult
Ideiglenes Nemzeti Kormány felhívására,
volt sporttársaival – akikkel együtt kajakozott
– jelentkezett az új magyar hadseregbe.
rövid kiképzés után Ausztriába került. A háború végével társai többsége leszerelt, ő azonban – a tábori lelkész ezredes javaslatára –
hivatásos katona maradt. Az újoncok bevonulása után, a Baranya Megyei Határvadász század megalakulásakor Mohács térségébe
került őrmesteri rendfokozatban. Innen jelentkezett tiszti iskolára, ahol 1947-ben alhadnagyként avatták. Ezt követően különböző
műszaki alakulatoknál teljesített szolgálatot
Baján és Háros szigeten, majd a szentendrei

műszaki tiszti iskolába került parancsnokhelyettesnek.
Az 1956-os forradalom után a „Tiszti Nyilatkozatot” csak az alábbi megjegyzéssel írta
alá: „Népellenes parancsot nem hajtok végre,
annak teljesítését megtagadom”. Mint korábbi
csepeli ifjúmunkás, nem kívánt részt venni
tüntetések leverésében. Ennek következményeként az akkori Honvédelmi Minisztérium
döntése alapján – őrnagyi rendfokozatát meghagyva – a hadseregből eltávolították.
Még hivatásos parancsnok-helyettesként – a
honvédtisztek kiképzésének keretében –
Szentendre város számára számtalan alkalommal hasznos tevékenységet folytatott, és
irányításával a műszaki alakulatok részt vettek a város és környéke fejlesztésében, árkokat és utakat javítottak, hidakat építettek.
Leszerelése után – ezt a munkáját elismerve
– ajánlott számára a város szervezési és irányítási feladatot a szentendrei Városházán.
Kiemelkedő szervező- és kapcsolatteremtő
képességének köszönhetően 1957-től 1967-ig
mint Szentendre Város tanácselnöke tevékenykedett.
Felelős munkája mellett végezte el a jogi
egyetemet. Ez idő alatt részt vett az „új gazdasági mechanizmus” kidolgozásában is.
olaszországi útján tanulmányozta az önkormányzati igazgatás kérdéseit, a városfejlesztési koncepciókat.
Az 1957-ben, a dr. Sziráki Ferenc irányításával
megfogalmazott várospolitikai elvekben elsősorban Szentendre természeti, földrajzi adottságaiból indultak ki: magából a tájból, a Pilis
hegyeiből, a Dunából, és abból az adottságból,
hogy ez a Budapesthez közeli táj neves festőket vonzott ide. Ezért határoztak úgy, hogy a
várost műemléki-kulturális központtá, üdülőhellyé, idegenforgalmi centrummá fejlesztik
úgy, hogy e fejlődés egyben az itt élő emberek
életét szebbé, otthonukat, portájukat kulturáltabbá tegye. Ezért vált elkerülhetetlenné az
utak javítása, korszerűsítése, a vízhálózat fejlesztése, a fásítás és parkosítás, a köztisztaság fokozása, a vendéglátás és a keres-

„voltunk mint ti, lesztek mint mi”

A nagycenki temető bejáratánál olvasható szavakat idézte beszédében Horváth Kornél főhadnagy, katolikus tábori lelkész az mH Altiszti
Akadémián mindenszentek és Halottak napja alkalmából tartott emlékezésen és gyertyagyújtáson. A csendes megemlékezés helyszíne
az újonnan kialakított Aradi vértanúk emlékparkja volt. Az eseményen
részt vett boda Anikó, Szentendre város képviselője is.

Ünnepi beszédében Bozó Tibor dandártábornok, az akadémia parancsnoka elmondta: „A világon mindenütt megemlékeznek ezekben a napokban halottainkról. A lélek ápolásra szorul, mert akire emlékezünk,
az örökké élni fog. Emelkedett pillanat a mai, hiszen mindannyian veszítettünk el már valakit, akit szerettünk, aki közel állt hozzánk. A fáklyák és gyertyák fényében megemlékezünk ezekről az emberekről, akik
valamilyen módon fontosak voltak számunkra.”
A halottak napi megemlékezésen elhunyt barátaik, kollégáik, bajtársaik
emléke előtt tisztelegve gyertyát gyújtott az alakulat állománya is.
FoTó éS SZÖVEG:
DUrUCZNé TéGLáS DórA SZDS.

kedelem hálózatának kiépítése. Konkrét fejlesztési irányként fogalmazódott meg a tanácselnök írásában a Pap-sziget mind
turisztikai bázis fejlesztése, a Duna és a 11-es
út közötti üdülők és csónakházak sora, a
Castrum feltárása. Csak ezeket követően ejtett röviden szót a hagyományos szentendrei
szőlő- és gyümölcskultúra lehetséges fejlesztéséről a Pismányon és a Kőhegyen – azaz a
nemsokára vegyes, majd belterületi besorolás
alá kerülő részein a városnak.
Dr. Sziráki Ferenc sokat tett a szentendrei
kulturális intézményrendszer fejlődésért is:
1964-ben ő harcolta ki, hogy a Püspöki Palota
mellett megnyílhasson a Szerb Egyházművészeti Múzeum. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum
alapítását megelőzően – a korban általános
szokásokkal ellentétben – nem az erőszakos
kisajátítás eszközeivel élt, hanem minden
érintett telektulajdonossal tárgyalt és konszenzusos megállapodást kötött velük a területek átadása érdekében.
1967-ben, városvezetői, városfejlesztési eredményeit elismerése mellett vált meg a tanácselnökségtől. Ezután Szentendre Város Baráti
Körében és a Dunakanyar Intéző Bizottságában végzett munkát, az országos Idegenforgalmi Hivatalban dolgozott, annak megszüntetéséig.
1969-től a Közalkalmazottak Szakszervezete
fejlesztési osztályán fejlesztési koncepciók
kidolgozásában vett részt. Szakterülete a tanácsok és az igazgatási munka korszerűsítése és gépesítése volt.
Időközben családjával Pécsre költözött, és
a Közalkalmazottak Szakszervezete Baranya
megyei Szervezetének titkára, valamint a
Szakszervezetek országos Központjának
számvizsgáló bizottságának elnöke lett.
Nyugdíjazása után is sok éven át a közalkalmazottak szakszervezetének munkáját segítette.
A Szentendre Város Díszpolgára kitüntetést
1984-ben vette át.
Forrás: Dr. Sziráki Ferenc magnóra mondott
visszaemlékezései, Szerk. Sziráki Péter

Gubbio: szerelem első látásra
– és más olasz csodák
2018 | november 12.

Szentendre nemzetközi Kapcsolatai egyesületének 16 tagja – Jolanda Willemse elnök
vezetésével – ismét nyakába vette a világot
2018. szeptember 22-én. 2015-ben ugyanis
elhatároztuk, hogy évről évre sorra végiglátogatjuk testvérvárosainkat. első alkalommal erdélybe, zilahra és Kézdivásárhelyre
utaztunk, 2016-ban Salon de provence-ot és
környékét fedeztük fel. Tavaly – jelentkezők
híján – elmaradt a Huntingdon / Godmanchester látogatás (erről azért még nem
mondtunk le!). Idei úti célunk Gubbio,
legújabb testvérvárosunk volt, polgármestereink a most már 12 partnervárosunk közül a
legkésőbb, 2016 májusában írták alá a szerződést.

Az egyesület által szervezett kirándulások –
már bevált hagyományaink szerint – nem
szokványos, „laza” üdülő-körutak. Fő célunk
természetesen az, hogy megismerjük testvérvárosunkat, lehetőség szerint kapcsolatba
lépjünk az ottani partneregyesületekkel, de
ami látnivaló útba esik, vagy a testvérváros
környékén van, azt nem hagyjuk ki.
Így az indulás estéjén már Velence sikátoraiban kószáltunk, hajókáztunk a Canal Grandén,
s mivel az olasz Múzeumok éjszakáját éppen
„kifogtuk”, este fél nyolckor még a Dózse palotába is bejutottunk.

Második napunkat a korai reneszánsz festészet aranyozta be: a 13. századi könyörtelen
padovai bankár és uzsorás, rinaldo Scrovegni
neve talán örökre elfelejtődött volna, ha a ﬁa
által neki emelt kápolnát nem Giotto csodálatos freskói díszítenék! Persze Padovában kihagyhatatlan
Donatello
Gattamelata
hadvezérről készült szobra és a Szent Antal
bazilika is, ahol hosszú sor áll, hogy megérinthesse a szegények védőszentje hamvait rejtő
koporsót. Ezen a napon délután még Ferrarába is bekukkantottunk, s a d’Esték – és Luc-

rezia Borgia – monumentális téglapalotája tövében egy igazi helyi specialitást, a cappellaci
di zuccát, egy 1584-ben, a hercegek szakácsa
receptgyűjteményében már említett, sütőtökkel töltött ravioli-félét is megkóstoltuk. Este
érthetően fáradtan érkeztünk Gubbióba, ahol
nagy örömmel állapítottuk meg, hogy a nagyon családias, középkori épületből átalakított szállónk a belvárosban, a Palazzo dei
Consolitól alig néhány lépésre helyezkedik el.
Gubbióról csak felsőfokon lehet beszélni! A
várost még a római kor előtt az umberek alapították, e korszak kivételes értékű emléke az
a 7 db rézből öntött eugubiumi tábla, melyeken az etruszkhoz – és a magyar rovásíráshoz
– rendkívül hasonló vésett betűkkel szertartás
szövegek olvashatók. Képzeljenek el egy várost, ahol mintha a középkor végén megállt
volna az idő! Az Ignino-hegy oldalára felkapaszkodó, vakolatlan kőházai között meredek
vagy számtalan lépcsős, zegzugos utcák húzódnak, titokzatos boltíves átjárókkal, apró,
intim terekkel és kertecskékkel. A gubbióiak
mai – modern – életét is át- meg átszövik a
tudatosan életben tartott hagyományok. Védőszentjük, Szent Ubaldo püspök 1160-ban
bekövetkezett halála óta – tehát immár 858
éve – minden májusban megtartják a Festa
dei Cerit, melynek során három, egyenként
300 kilós fa gyertyát futva felvisznek a város
felett magasodó Ignino-hegy tetején lévő San
Ubaldo bazilikába.

Gubbio szépségeit és érdekességeit nem magunknak kellett felfedezzük, egész napos
programunkról – Laura Zampagli reggeltől
délutánig tartó alapos idegenvezetéstől, a várost és a híres gyertyaünnepet ﬁlmen is bemutató előadáson át az esti, baráti találkozóval
egybekötött, a partneregyesület tagjai által főzött vacsoráig – vendéglátóink gondoskodtak. Más formákban is tanújelét kaptuk annak,
hogy itt számon tartják testvérvárosi kapcsolatunkat: a Gubbióban közlekedő városnéző
kisvonat tulajdonosa nem fogadta el tőlünk a
viteldíjat, amikor megtudta, hogy a szentendrei egyesület tagjai vagyunk, egy vendéglőben
pedig különleges – grátisz – előétellel lepték
meg a csoport nyolc tagját.

Másnap két, az Appenninek keleti lejtőin megbúvó hegyi városba látogattunk el. Gubbiótól
alig 60 km-re van Urbino, raffaello szülővárosa. A magas fallal körülzárt óvárosban álló
csodálatos hercegi palotát az a – Gubbióban,
1422-ben született – Federico da Montefeltro
alakította az itáliai reneszánsz művészet
egyik fellegvárává, akinek jellegzetes, karvalyorrú proﬁlképét Piero della Francesca festményéről ismerhetjük. Délután San Marinóba,
Európa legrégebbi köztársaságába és egyik
legkisebb független állmába utaztunk, ahol a
történelmi arculatát máig őrző főváros két középkori várkastélyának meglátogatása sem
feledtette velünk, hogy vámszabad területen
járunk, itt a kedvező alkalom az emléktárgyak,
ajándékok megvásárlására.

KULTÚRA
Utolsó napunkon a testvérvárosunktól déli
irányban mindössze 50 km-re fekvő Assisibe,
Szent Ferenc városába látogattunk el. A kereszténység talán legnagyobb hatású és leginkább tisztelt személyisége, Ferenc halála
után öt évvel, 1228-ban kezdték el építeni az
épületkomplexumot, mely a szent hamvait befogadó kriptából, valamint az alsó és a felső
templomból áll. Assisi – a bazilikával, a Porziuncula és a Transito kápolnát (Ferenc halálának helyszínét) befogadó Santa Maria degli
Angeli és a Szent Klára templomokkal együtt
– egy olyan hely a világban, ahol a hívők semmihez nem hasonlítható spirituális élményt élhetnek át, de még a megrögzött ateistákat is
megérinti a szakralitás! A művészettörténet
iránt érdeklődők pedig a korai reneszánsz festészet valódi csodáiban, Cimabue, Giotto, Pietro Lorenzetti és Simone Martini freskóiban
gyönyörködhetnek!
Assisi varázslatos utcácskáiban és templomaiban napokat el lehetne tölteni, délután mi
mégis továbbindultunk Perugiába, a 12 etruszk város egyikébe. A város határában a
mélybe szálltunk: az Hypogeno dei Volunni
egy a Kr.e. 2. század közepétől a Kr.e. 1. sz.
végéig használt, a római átriumos házak mintájára épült sírkamra, mely egy már rómaivá
vált etruszk család hagyományos temetkező
helye volt. A hamvakat befogadó szarkofágok
tetején a könyökükre támaszkodó, félig fekvő
alakok mintha nem is egy szomorú temetésen, hanem egy vidám lakomán vennének
részt!

Perugia óvárosa egy sziklaplatóra épült, ma
már lifttel és siklóval is megközelíthető, s mint
minden olasz város, ez is egy összehasonlíthatatlanul egyedi, külön világ. A titokzatos
eredetű etruszkok érdekes emlékei, a gótikus
és reneszánsz műemlékek mellett egy igazi
különlegessége is van a városnak: a rocca
Paolina, a 16. század derekán III. Pál pápa parancsára épített erőd, ami valójában egy a
pápai fennhatóság elleni lázadás miatt a földilletve vaskos boltívek alá száműzött városrész, ma is felismerhető házakkal, templomokkal. Ezen a napon elkísért bennünket a
gubbiói testvérvárosi egyesület titkára, az Assisiről mindent tudó Mariella Baldinelli is, s
délután – már Perugiában – Laura ismét felbukkant, egy igen nagy tudású idegenvezetővel az oldalán!

Perugiától – s ezzel együtt másnap olaszországtól – egy csókkal a zsebünkben távoztunk: a bacio di perugia (perugiai csók) egy
étcsokoládéból és mogyorós csokiból gyúrt
ﬁnom édesség, a méltán híres olasz cukrászat
egyik csúcsa.

Talán ebből a beszámolóból is kiderült, de a
16 résztvevő ennél jobban tudja, hogy egy élményekkel zsúfolt, fárasztó utazásban volt részünk, s reméljük, hogy a későbbiekben –
nem is feltétlenül az egyesület tagjainak – hasonlóan gazdag kirándulásokat szervezhetünk! A mi jövő évi úti célunkról télen döntünk:
nagy súllyal került szóba Stari Grad vagy
Wertheim.
BáNyAI éVA éS KrIZBAINé SZABó éVA
SZErVEZőK
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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

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
„Mégis legyen kiállítás…”
vAJDA JÚlIA ÉleTe ÉS mŰvÉSzeTe
november 23. péntek 18.00
KURáToRI TáRlATvezeTÉS
Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György u. 1.
KIállÍTáS KováCS mARGIT
KeRámIAmŰvÉSz mUnKáIból

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
vIláGoK KÖzÖTT
Vajda Lajos élete és művészete
november 16. péntek 18.00
november 30. péntek 18.00
KURáToRI TáRlATvezeTÉS

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ÚJRAGonDolT Czóbel
Fókuszban Czóbel expresszionizmusa

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
21 GRAmm
rényi Katalin kiállítása
november 21. szerda 11.00
SzenIoR SzeRDA:
Muladi Brigitta kurátor tárlatvezetése
november 24. szombat 18.00
boRDáIG veTKőzve
Juhász Anna estje a művész
részvételével
Belépőjegy: 1000 Ft

Szentendrei Képtár
Helytörténeti kiállítóhely
Fő tér 5.
mÚlT A mÉlyben
Mozaikok Szentendre történetéből

előADáS

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
november 21. szerda 18.00
CSeveJ
Csorba László történésszel Kellár F.
János Immánuel beszélget

Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
november 16. péntek 18.00
CSURKA ISTván
Domonkos László könyvbemutató előadása
november 23. péntek 18.00
Az eURópAI UnIó bIzTonSáGpolITIKAI KÉRDÉSeI A 2019-eS eURópAI
pARlAmenTI válASzTáS előTT
Kelemen András biztonságpolitikai
szakértő előadása
november 30. péntek 18.00
offSHoRe A SzoCIAlIzmUSbAn
Borvendég Zsuzsanna történész előadása

otthon.Magadnál Központ
Dumtsa u. 13/A, 2. em
www.otthonmagadnal.hu
facebook.com/pszichologus.szentendre
Egész novemberben hétfő- szerda-csütörtöki napokon
GeRInCJóGA
általános, kezdő és haladó szint
Lipták Margit gerincjóga-oktatóval
november 13. kedd 18:00- 19:30
HAnGolóDáS - AUToGÉn TRÉnInG
RelAxáCIóS TAnfolyAm
Vezeti: Bányász réka klinikai szakpszichológus, relaxációs és szimbólumterapeuta
november 17. szombat 14:00-16:30
páRoS SzülÉSfelKÉSzÍTő máSKÉpp
Vezeti: Ibolya Emese jógaterapeuta, női
jóga- és kismamajóga oktató, dúla
november 17. szombat 11:00-12:30
KÖzÉpponTbAn A meGeRőSÍTÉS,
ÖnbIzAlom-feJleSzTÉS, RAGyoGáS
Alkotó-fejlesztő meseterápia 8-11 éves
korú gyermekek részére
Vezeti: Boros Luca alkotó-fejlesztő metamorphoses meseterapeuta
november 20. kedd 18:00-19.30
meSeKÖR: „SemmI ne lÉGy, CSAK
Az, AmI volTál!"
Vezeti: Boros Luca alkotó-fejlesztő metamorphoses meseterapeuta
november 25. vasárnap 10:00 -18:00
CSAláDállÍTáS beRnáTH
IlDIKóvAl
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

Frangipani Stúdió
Bartók B. u. 5.
november 17. szombat 9-00–18.00
nyIToTT KÉpzÉS vARGA KATIvAl
ÉS máTyóK GyÖRGyIvel
Témáink: az őszi évszakkör archetípusai: Szűz, Mérleg és Skorpió küldetése,
útja és sajátosságai. Elmélyítjük a mazochisztikus karakterstruktúra jellegzetességeinek megértését és a férﬁ
kontinens jellemzőit. Az elméleti ismereteket gyakorlatokkal és művészeti feladatokkal kísérjük.
részvétel előzetes jelentkezés alapján:
studio@frangipani.hu, 06-30-488-7332
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Művész étterem
Dumtsa u. 7.
TeRemKonCeRTeK
November a zene és a gasztronómia
jegyében!
november 17. szombat 19.30
KRoKoDIll DUó
Vidám latin dallamok késő őszi borongásűzőnek forralt borral és ízletes sajtválogatással
november 24. szombat 19.30
fARKAS lAJoS
CImbAlomKonCeRTJe
Az autentikus zene mellé autentikus
étel ajánlatunk: Harcsapaprikás sztrapacskával

GyeReKpRoGRAm

DMH Barlang
Duna korzó 18.
november 13. kedd 19.30
CITeRA JAzzKlUb – fIlmzene
Pest megyei zeneiskolák térnek el a
tantervtől
november 15. csütörtök 20.00
oTT vAn A nyelveD HeGyÉn
Irodalmi (k)őrjárat a Barlangban
november 16. péntek 20.00
DJ SpACeCoWboy

mozI

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

november 12. hétfő
16.15 EGy NAP (99’)(12)
18.00 UTAM AZ ISKoLáBA (75’) (6)
19.30 GyÚJToGATóK (148’)(16)
november 13. kedd
16.30 DoNyECI TÖrTéNETEK (110’)(16)
18.30 SÖTéT ELMéK (105’)(16) CINEBooK SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 EGy NAP (99’)(12)
november 14. szerda
16.30 X - A rENDSZErBőL TÖrÖLVE
(114’) (16) Ujj Mészáros Károly ﬁlmje
18.30 rUBEN BrANDT, A GyűJTő
(97’)(12) Milorad Kristic ﬁlmje
20.15 DoNyECI TÖrTéNETEK (110’)(16)

november 15. csütörtök
17.15 A BELLEVILLE-I ZSArU (101’)(12)
vígjáték, főszereplő: omar Sy
19.00 LADy BIrD (94’)(12) NyISD KI A
SZEMED! SoroZAT
20.45 BoHéM rAPSZóDIA (130’)(12) A
november 16. péntek
16.00 rUBEN BrANDT A GyűJTő
(97’)(12) Milorad Kristic ﬁlmje
17.45 A BELLEVILLE-I ZSArU (101’)(12)
19.30 AMI NEM ÖL MEG-A TEToVáLT
LáNy VISSZATér (111’)(16)
november 17. szombat
14.00 X - A rENDSZErBőL TÖrÖLVE
(114’)(16) Ujj Mészáros Károly ﬁlmje
16.00 AMI NEM ÖL MEG-A TEToVáLT
LáNy VISSZATér (111’)(16E)
18.00 rUBEN BrANDT A GyűJTő
(97’)(12) Milorad Kristic ﬁlmje
19.45 A BELLEVILLE-I ZSArU (101’)(12)
CINEMA NorD november 18- 21- ig
november 18. vasárnap
13.00 PELyHES-KALANDrA FEL!
(83’)(6) izlandi-belga animációs ﬁlm
14.30 KÖNyVESBoLT A TENGErPArToN (113’)(12) f: Emily Mortimer
16.30 TErMéSZETESEN rENDELLENES
(97’) utána beszélgetés Schramkó Péter
magántanárral
18.15 NAGyI ProJEKT (97’)(12)
19. 50 A HáZ AMIT JACK éPíTETT
(155’)(18)
november 19. hétfő
16.00 AZ éLET NAPoS oLDALA (104’)
(12) svéd vígjáték
18.30 A VADáSZAT (115’)(16) dán ﬁlm a
vetítés után beszélgetés: Tari Ann
november 20. kedd
16.30 AMI NEM ÖL MEG - A TEToVáLT
LáNy VISSZATér (111’)(16)
18.30 A BűNÖS (85’)(16) LéLEKMoZI
SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.00 KEDVES EMBErEK (96’) - a BIDF
díjnyertes ﬁlmje
november 21. szerda
17.00 UToyA, JÚLIUS 22. (90’)(16) norvég dráma a tömegmészárlásról r: Eric
Poppe
18.35 BErGMAN 100 (117’)(12) a vetítés után beszélgetés Szarka Judit ﬁlmesztétával
20.40. LáNy (109’)(16)
november 22. csütörtök
15.45 CINEMA PArADISo (123’)(12) Giuseppe Tornetore oscar díjas alkotása
17.55 LEGENDáS áLLAToK-GrINDELWALD BűNTETTEI (135’)(12) f: Johnny
Depp
20.20 NyUGHATATLAN ÖZVEGyEK

KonCeRT

DMH Barlang
Duna korzó 18.
november 16. péntek 20.00
november 17. szombat 00.00
fRIDAy nIGHT bASS&bReAKS by
SpACeCoWboy
november 17. szombat 19.00–23.00
nÉpzeneI mŰHely ÉS TánCHáz
TÍmáR SáRávAl
Vendég: Lázár Enikő
november 20. kedd 19.30–22.30
UnDeRGRoUnD JAzzKlUb x TIToKzAToSTelepeSeK
november 23. péntek 21.00–00.00
IvAn & THe pARAzol
november 29. csütörtök 20.00–22.00
ÖTÖDIK ÉvSzAK KlUb

Gyalogló Idősek Klubja monspart Sarolta vezetésével

November 17-én 11.30 perckor a HBPMK-ban elindul a szentendrei
Gyalogló Idősek Klubja. Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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KULTÚRA

Hálaadó zenés áhítat

Hálaadó zenés áhítatot tartottak a szentendrei református templomban a gyülekezeti kórus 20 éves újjáalakulására emlékezve 2018. október 28-án 18 órától. áhítattal dr. P. Tóth Béla nyugalmazott lelkész
szolgált, áldást mondott dr. Harmathy András, a gyülekezet lelkipásztora. A kórus acapella és orgonakíséretes műveket énekelt, melyeket
a kórustagok javasoltak. A protestáns graduáltól kezdve Goudimel
zsoltáron és J.S.Bach korálján át egészen a 20. századi szerzők művéig szakrális kórusművekkel dicsérték Istent. Közreműködött Szotyori Nagy Gábor orgonaművész, dr. Farkas Zoltán zenetörténész és
Bokor Zsóﬁa szólóénekkel, Bokor Anna furulyán. A sok szép istentiszteleti szolgálatra emlékezve a meghívott partnerkórus tagjaival kiegészülve Gárdonyi Zoltán: Légy hív mindhalálig kánonját énekelték,
vezényelt Bokorné Forró ágnes. Az alkalmat szeretetvendégség zárta.
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visszahódította
a kupát Szentendre
SPORT

2015 után újra Szentendre csapatáé a strandkézilabda bajnokok Kupája, miután a döntőben szétlövésben verte a portugál csapatot a szicíliai Cataniában megrendezett versenyen.

V. STrANDKéZILABDA BAJNoKoK KUPáJA, DÖNTő, CATANIA
Multichem Szentendrei NKE – GrD LECA-apostaganha.com (portugál)
2-1 (16-21, 22-6, 6-2)
Játékvezetők: Tea Vidović, Nataša Višnjić (horvátok)
A Szentendre egyetlen szettet vesztett az eddigi öt mérkőzésén. A
csoportmeccsek keretében már legyőzte mai portugál ellenfelét.
A legjobb kapus: Kókai ágnes
A legjobb védőjátékos: Tóth Emese Szilvia
A Multichem Szentendrei NKE csapata: Csiki renáta, Friebesz Fanni,
Gróz Kitti, Kókai ágnes, Kovács rebecca, Kövi Kata, Kretz Fruzsina,
Szücs Fanni, Tóth Emese Szilvia, Virág Noémi, Vitovszki Veronika.

bronzérmes
szentendrei lányok

benzsay Rebeka, Gajdos Dorottya fanni és léránt Sára ifjúsági olimpiai bronzérmes! A szentendrei lányok az U18-as strandkézilabda válogatott tagjaiként bronzérmet szereztek buenos Aires-ben, az
Ifjúsági olimpián.

A végső győzelemre is esélyesnek tartott csapat hibátlanul menetelt előre, legyőzve Amerikai Szamoát, Mauritiust,
oroszországot, Horvátországot, Tajvant, csoportjukban elsők lettek. A középdöntőben Paraguayt és Hollandiát
múlták felül, majd a házigazda argentin
csapattól egy hajszállal ugyan, de vereséget szenvedtek. A legjobb négy között az elődöntők keresztjátékainak
sajátosságából adódóan a döntőbe kerüléshez ismét Argentína következett
ellenfélnek. A teltház előtt, lelkes hazai
szurkolás mellett vívott – döntőnek is
beillő – meccs hihetetlen izgalmakat
hozott, de a végjáték sajnos újra nem a
magyar lányoknak kedvezett. A szétlövésben egy ponttal lemaradtak
az olimpiai döntőről. rövid szomorúság után a csapat igazi bajnokhoz
méltóan megrázta magát és a bronzmérkőzést már meggyőző fölénynyel nyerte meg Hollandiával szemben.
Magyarország sportolói nagyszerű teljesítménnyel 12 arany, 7 ezüst
és 5 bronzérmet szereztek a III. Ifjúsági olimpiai Játékokon, ezzel 79
ország közül a 4. helyen végeztek az éremtáblán.

Gratulálunk a lányoknak, az egész csapatnak és Pinizsi Zoltán szövetségi edzőnek!
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Idén is v8 KUpA
2018 | november 12.

A v8 Uszoda és Szabadidőközpont november 24-25-én kilencedik alkalommal rendezi meg az ép és fogyatékkal élő gyermekek számára integrált, amatőr ifjúsági úszóversenyét, a v8 KUpá-t.

miről és kiknek szól a v8 KUpA?
Wildner Mártont, a V8 Uszoda ügyvezetőjét kérdeztük a novemberi úszóversenyről:
„Az amatőr ifjúsági úszóverseny fő üzenete az, hogy a mindennapi sport
rendkívül fontos az életünkben már gyermekként is, elsősorban a magunk
egészsége érdekében, de önmagában a sport szeretetéért és öröméért is.
Nem kell feltétlenül igazolt sportolónak lenni ahhoz, hogy sikereket érjünk
el a vízben. Célunk, hogy minél több ﬁatalnak népszerűsítsük az úszást,
és megszerettessük velük ezt a sportot, valamint versenyzési lehetőséget
teremtsünk nekik.”
Hozzátette: „A V8 Uszoda mindenkié, a sport is mindenkié. A V8 KUPA integrált úszóverseny, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a fogyatékkal élő
gyerekeket és ﬁatalokat is, hogy vegyenek részt az úszóversenyen, próbálják ki magukat, éljék át ők is, hogy sportolni, versenyezni, önmagunkat legyőzni, ezáltal fejlődni mennyire jó.”
A V8 uszoda nagy ﬁgyelmet szentel a mindennapi hobbi és a versenysportnak, gyerekeket és felnőtteket egyaránt megszólítva. Az uszoda tizennégy,
gyerekeket és felnőtteket foglalkoztató vizi sportegyesületnek ad otthon,
a ﬁtness részlegen számtalan edzéstípus várja a sportolni, mozogni,
egészséges életmódra vágyókat, a bowling és biliárd a szabadidő tartalmas eltöltését kínálja a felnőtteknek is és a gyerekeknek is.
v8 KUpA információk: jelentkezés, korosztályok, úszásnemek
A kétnapos V8 KUPá-ra 2 és 18 év közötti ép és fogyatékkal élő ﬁatalokat
várnak, olyan amatőr versenyzőket és sportolókat, akik úszás, vízilabda,
öttusa és triatlon sportágban nem igazolt versenyzők. Szombaton, november 24-én az iskolások, vasárnap, 25-én pedig a manó és óvodáskorúak
versenyeznek majd. A gyerekek egyéni versenyszámokban, hat korcsoportban, három távon és három úszásnemben: mell-, gyors- és hátúszásban mérhetik össze a tudásukat. Jelentkezési határidő és regisztráció:
november 19., éjfél. Jelentkezni a V8 Uszoda honlapján és facebook oldalán keresztül, valamint az uszoda pénztárában személyesen is lehet.
További információ: V8kupa@gmail.com, Mattesz Csilla: +36 20 9448533.

lengyel függetlenségi
Staféta
SPORT

Az esővel dacoló lelkes megemlékezők egy 1918 méteres emlékkör
lefutásával tisztelegtek október 27-én a lengyel függetlenségi Staféta
elnevezésű országos eseménysorozat szentendrei rendezvényén, melyen a lengyel függetlenség visszaszerzésének centenáriumát ünnepelték. A futókat a célban verseghi-nagy miklós polgármester fogadta.

A szitáló eső sem riasztotta vissza a Lengyel Függetlenségi Staféta
résztvevőit október 27-én, amikorra az országos rendezvénysorozat
szentendrei eseményét meghirdették. A Staféta, melyet a lengyel függetlenség visszaszerzése (1918) évfordulója tiszteletére rendeznek
meg, Derenk faluból indult, és 2018. július 29. és 2018. november 11.
között összesen 23 települést (Derenk, Szögliget, Ládbesenyő, Edelény,
Múcsony, Miskolc, Eger, Szolnok, Kecskemét, Békéscsaba, Szeged,
Pécs, Kaposvár, Balatonboglár, Keszthely, Sárvár, Veszprém, Székesfehérvár, Tatabánya, Győr, Esztergom, Szentendre) érintve Budapesten ért
célba. Minden érintett városban szimbolikusan 1918 métert futottak le
a résztvevők.
A rendezvény fővédnöke Stanisław Karczewski, a lengyel szenátus elnöke, magyarországi kezdeményezője Ewa rónay, lengyel nemzetiségi
szószóló.
A Függetlenségi Staféta szentendrei fordulóján a futók – köztük apró
és nagyobbacska gyermekek – a szentendrei Pásztor-révtől a Dunaparti sétányon és a Bükkös-patak melletti töltésen át haladva a SZEI-t,
a Városházát, a Fő teret és a Dumtsa Jenő utcát érintve jutottak el a
Péter-Pál templomig. A templom előtti téren, II. János Pál pápa szobránál volt a célállomás és az ünnepi megemlékezés.
A futókat a templomnál Verseghi-Nagy Miklós polgármester fogadta,
aki a megemlékezőket köszöntő szavai után felkötötte a város címeres
szalagját a stafétabotra. A fogadtatást Papiewska-Csapó Alina, Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese és
Szarkowicz Krzysztof Grzegorz, Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke köszönte meg a polgármesternek a résztvevők
nevében.

panorámafutás
Szentendrén

November 4-én második alkalommal rendezték meg Szentendrén a Panorámafutást. A tavalyi sikeres verseny után idén is közel ezren futottak,
köztük sok szentendrei lakossal.
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HIRDETÉS

XXXII. évf. | 21. szám

2018 | november 12.
ADáSvÉTel

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

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

Idős édesanyám alkalmankénti felügyeletére (nem ﬁzikai munkára)
nyugdíjas hölgyet keresek Pismányban. Tel. 06-70-431-0147.

Stroke-tól magatehetetlenné vált
édesanyám mellé keresek tapasztalattal rendelkező 24 órás bentlakásos ápolót/gondozót, váltás
megegyezés szerint. Tel. 06-70222-2794, Jármy orsi.

Kőműves munkák elvégzésére keresek építőiparban jártas, megbízható munkatársat. Lehet beugró is.
Tel. 06-30-341-3423.
eGÉSzSÉG

érszűkület, pedikűr-manikűr,
körömgomba-eltávolítás 10
nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.
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HIRDETÉS
InGATlAn

Szentendrén eladó 55 nm-es, saját
tulajdonú lakás. Csere is érdekel.
Tel. 06-20-959-7001.

pénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket, aranyakat, szobrokat,
porcelánokat. Kiszállás díjtalan:
06-1-789-1693, 06-30-898-5720.

KIADó lAKáS

SzolGálTATáS

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

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

Német korrepetálás, érettségire,
nyelvvizsgára készítés. Tel. 06-30571-4995.
RÉGISÉG

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

GáBor ESZMErALDA műgyűjtőnő
– múzeumok számára is – kész-

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.
06-30-340-1392.
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép,
mikrohullámsütő javítása. Tel. (26)
788-367, 06-30-950-4187, Mezei
Sándor.
üDülÉS

Hévízen, a centrumban apartman garázzsal 2 fő részére
(3000 Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 0620-494-2550.

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

