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Esküt tett az új képviselő-testület
szentendrei
pingpong-gondok

„A fő probléma a pénz,
amiből sosincs elég.”
– Beszélgetés az Eurokapu
Sportegyesület vezetőjével,
Nagy Róberttel.
13. oldal

Hamvas Béla
emléknapok

Hamvas Béla halálának 51.
évfordulóján, november
6-án megemlékezés lesz a
Városháza dísztermében,
november 7-én emlékestet
és könyvbemutatót tartanak a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtárban.
11. oldal
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pályázat
álláspályázatok a szEi-ben
szentendre város Egészségügyi intézményei szonográfus szakasszisztenst,
radiológus szakorvost, bőrgyógyász
szakorvost, gyermekszemész szakorvost, nőgyógyász szakorvost keres.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő
megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok utca 1. )

Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.
További információt Dr. Pázmány Annamária intézményvezető nyújt, a
0626/501-440-es telefonszámon, valamint a szei@szeirendelo.hu email címen.

Részletek: https://szentendre.hu/allaspalyazatok-a-szei-ben-3/

éles lőgyakorlatok

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
izbégi lőterén éles lőgyakorlatot tartanak
2019. november 4., 5., 6-án; 7-én és 8-án;
12., 13-án és 14-én, valamint 19-én és 20án.

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

szentendre
és vidékE
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közérdekű

általános segélyhívó 112
mentők 104

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

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

rendőrség 107

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

polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110, titkár: Simonyi Zsolt
szentendrei Járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu
dmrv +36 27 511 511

ElmŰ hibabejelentés: 06-80-38-39-40

émász hibabejelentés: 06-80-42-43-44
tiGáz +36 26 501 100

magyar telekom nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198
fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646

városháza általános ügyfélfogadás helye:
Szentendre, Városház tér 3.
telefon: +36 26 300 407

szentendrei közös önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
H: 13-17 óra, Sz: 8-16 óra, P: 8-12 óra
Ebédidő: 12-13 óra

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Városi Ügyfélszolgálati Iroda, Duna korzó 25.
telefon: +36 26 300 407

e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
H: 8-20 óráig, K-Sz-Cs: 8-16 óráig, P: 8-13 óráig
tourinform Szentendre +36 26 317 966
közterület felügyelet
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

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

Gyógyszertári ügyelet
ÜGyELETI DÍJ 21:00 óRáTóL 380 FT
Hétköznap (a Kálvária Gyógyszertár nyitva 21:00 óráig)
21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét) készenléti telefonszám
Hétfő
Ulcisia Gyógyszertár
Dózsa Gy u.1.
T: 500-248
06-30-214-1091
Szent Endre Gyógyszertár
kedd
Kanonok u. 4.
T: 310-868
06-30-564-9201
szerda
Pismány Gyógyszertár
06-20-327-7971
Fiastyúk u. 11. T: 505-779
Csütörtök Vasvári Patika
Sas u. 10.
T: 303-825
06-20-547-0463
péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 20. T: 319-354
06-26-319-354
szombat Kálvária Gyógyszertár
T: 787-796
06-26-787-796
Kálvária u. 33.
vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 21:00 óráig
21:00 – 24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét)
készenléti telefonszám
november 10. Napvirág-csepp Gyógyszertár
Dózsa Gy. u. 20. T:319-354 06-26-319-354
november 17. Szent Endre Gyógyszertár
Kanonok u.4. T:310-868
06-30-564-9201
november 24. Vasvári Patika
Sas u.10.
T:303-825
06-20-547-0463
Készenléti idő alatt a gyógyszertár neve mellett megadott készenléti telefonszám hívását követően legkésőbb fél órán
belül a gyógyszerész megkezdi az ellátást.
Legközelebbi állandó ügyeletet tartó gyógyszertár:
Mátyás Király Patika (Csillaghegy)
Cím:1039 Budapest, Mátyás király út 2.
telefonszám:+36-1-240-4320
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
NoN-SToP GyóGySZERTáR, PILISVöRöSVáR
Cím:2085 Pilisvörösvár, Fő u.109.
Telefon:+36-26-593-953
idősellátás Gondozási Központ Tel.: +36 26 311-964

állatorvos mindig hívható: +36 30 415 9060

árvácska állatvédő Egyesület +36 20 571 6502
Gyepmester +36 20 931 6948

szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

ingatlanpályázat

felhívás szentendre város önkormányzat tulajdonában lévő 0576/10, 11, 12 hrsz-ú
(dömörkapu) ingatlanok pályázat útján, egyben történő értékesítésére

Cím (szentendre) 0576/10 hrsz.
Terület 732 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése fásított terület és gazdasági épület (Natura 2000 védettség)
övezeti besorolás K-Re/1
Cím (szentendre) 0576/11 hrsz.
Terület 236 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése fásított terület és gazdasági épület (Natura 2000 védettség)
övezeti besorolás K-Re/1
Cím (szentendre) 0576/12 hrsz.
Terület 639 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése fásított terület és gazdasági épület (Natura 2000 védettség)
övezeti besorolás K-Re/1
Bruttó induló (licit) ár 19.875.000,-ft
Pályázati biztosíték 1.000.000,-Ft

A pályázatokat a hivatal iktatójába november 5. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal
Vagyongazdálkodási Irodáján vehető át, illetve a innen tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

megalakult az új képviselő-testület
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október 30-án, szerda délután tartották az önkormányzati választást
követően az első, alakuló képviselő-testületi ülést a városháza dísztermében ünnepélyes körülmények között, sok vendég, köztük Hadházy sándor országgyűlési képviselő részvételével. a bő egyórás
ülést követően fülöp zsolt polgármester – a képviselők nevében is –
beszélgetésre, koccintásra hívta a jelenlévőket.

VÁROS

A képviselők ezek után a polgármester illetményéről szavaztak, ami
formális határozathozatal volt, mert a főállású polgármester törvényben megállapított díjazásától a képviselő-testület nem térhet el.

alpolgármester-választás

Következő napirendi pontban az alpolgármester megválasztására, valamint illetményének megállapítására került sor. Alpolgármesternek –
a polgármester javaslatára, titkos szavazással – Pilis Dániel képviselőt
választották meg a képviselő-testület megbízatásának időtartamára.
A szavazás után az új alpolgármester ünnepélyes eskütétele következett, majd Pilis Dániel elmondta, hogy az ábrányi Emil-program megvalósításáért fog dolgozni, melynek főbb pontjai: közösségi tervezés,
a városrészi költségvetés bevezetése, a SZéSZ (Szentendre építési
Szabályzata) és a városi közlekedés felülvizsgálata.

Fotó: Deim Balázs

szmsz-módosítás

képviselők eskütétele

Az ülés Horváth ákos, a Helyi Választási Biztosság tagjának beszámolójával kezdődött, aki részletesen ismertette a választás eredményét,
mely öt évre meghatározza Szentendre jövőjét. Tíz képviselő az egyéni
választókerületekből jutott be a TESZ jelöltjeként, négyen pedig a kompenzációs listán szereztek mandátumot a Fidesz-KDNP színeiben. (október 22-én lemondott kompenzációs listán szerzett mandátumáról
Sólyomné Gyürk Dorottya, helyére az új képviselő-testületbe Laárné
Szaniszló éva lépett.) A testület létszáma – a polgármesterrel együtt
– 15 fő. Horváth ákos beszámolója után Zakar ágnes (Fidesz-KDNP)
megköszönte mindenki munkáját, aki a választáson közreműködött,
valamint a korábbi városvezetés munkáját. Elmondta, hogy tiszta helyzet állt elő, hiszen mind a tíz egyéni körzetben az új polgármester csapata jutott a testületbe, és ez, tapasztalatból is tudja, szép, de nagy
felelősséggel járó feladat, melyhez sok sikert kívánt. Egyúttal bejelentette, hogy négyen frakciót alkotnak, melynek vezetője Laárné Szaniszló éva lesz. Hozzátette, hogy konstruktív ellenzék szeretnének
lenni, és minden, a város érdekében hozott intézkedést megszavaznak
Szentendre szépülése, gyarapodása érdekében.
Következett a képviselők közös eskütétele, illetve a képviselői megbízólevelek átvétele ABC-sorrendben: dr. Almási Csilla (TESZ), Boda
Anna (Fidesz-KDNP), Drávucz Zsolt (TESZ), Helyes Imre (TESZ),
Hernádi Krisztina Nóra (TESZ), Kiss Károly Andrásné (Fidesz-KDNP),
Laárné Szaniszló éva (Fidesz-KDNP), Lang András (TESZ), Magyar
Judit (TESZ), Pál Gábor (TESZ), Szegedi István (TESZ), Szűcs Katalin
(TESZ), Zakar ágnes (Fidesz-KDNP).

polgármesteri eskütétel

A képviselők után Fülöp Zsolt polgármester mondta el esküjét, majd –
kicsit elérzékenyülten – megköszönte családja segítségét, támogatását az elmúlt időszakban. Bejelentette, hogy a képviselők mostantól
egy kerekasztal körül ülnek (egyelőre kör alakban elhelyezett asztaloknál), ami az összekapcsolódás szimbolikája, mert mindenkire szükség
van az asztal körül, és együtt kell szolgálni Szentendrét. Szeretné, ha
ez a jelkép végigkísérné az ötéves együttműködésüket, ezért a megbízólevelek mellett minden képviselő Szentendre-kitűzőt is kapott. Tisztában van azzal, hogy lesznek viták, nem lesz mindig egyetértés, de a
feladatuk, hogy elsősorban ne egymásra ﬁgyeljenek, hanem arra, amit
a szentendreiek mondanak. Majd megköszönte azok bizalmát, akik rá
szavaztak, a többieknek pedig üzente, hogy jó kezekbe került a város,
és szeretne együtt dolgozni mind a 14 képviselővel, mert ők nem pártokat, érdekcsoportokat, hanem embereket képviselnek.

Következő napirendi pontban került sor az SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat) felülvizsgálatára, de még a szavazásra bocsátás
előtt – mivel a tervezett módosítás többek között az ülésrendet is érintette – Laárné Szaniszló éva (Fidesz-KDNP) kérte, hogy a négytagú
frakciójuk egy blokkban maradhasson. Fülöp Zsolt válaszában elmondta, hogy a városban is egymás mellett élnek a különböző világnézetű emberek, és az általuk javasolt ABC-rend alapú ülésrend – mint
ahogyan a körasztal is – egy jelkép, amelynek szellemében szeretne a
városért dolgozni. Zakar ágnes kérte, hogy a polgármester vegye
ﬁgyelembe a kérésüket, mert szerinte ez beleférhet az együttműködésbe, és nem veszélyezteti a működést.
Végül a határozati javaslatról az eredeti szöveggel szavaztak, és 11
igennel elfogadták az SZMSZ-módosításokat, melynek hatályba lépését követően kerül sor az új bizottságok tagjainak megválasztására.

testületi ülések 2019-ben

A képviselők utolsó napirendi pontként megszavazták a 2019. évi munkatervet, mely alapján az alábbi időpontokban tartják az idei testületi
üléseket: november 13. szerda, december 11. szerda. A 15 órakor kezdődő testületi ülések továbbra is nyitottak, az érdeklődők a karzatról
kísérhetik ﬁgyelemmel a képviselői munkát és döntéshozatalt.

Új ügyvezető
a kulturális központban

október 31-én reggel rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület egy
napirendi pont tárgyalásával. A testület megszüntette Solymosi Heléna, a Kulturális Központ Nonproﬁt Kft. általános ügyvezetői megbízatását 2019. október 31. napjával közös megegyezéssel,
egyúttal megbízta Lakatos Juditot az ügyvezetői feladatok ellátásával 2019. november 1-jétől megbízásos jogviszonyban, majd január 1-jétől, miután Lakatos Judit munkaviszonya megszűnik a
Szabadtéri Néprajzi Múzeumnál, határozatlan időre szóló munkaviszonyban.
A Kulturális Központnak kettős ügyvezetése van. Az előadóművészeti tevékenységet Vasvári Csaba irányítja, az általános ügyvezető
feladatai pedig a következők: kulturális marketing, üzleti terv kidolgozása és végrehajtása, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és
ápolása, külső források, pályázatok, szponzorok bevonása a működtetésbe, valamint a közművelődési megállapodásokban és az
alapítói határozatokban rögzített, előadó-művészeti tevékenységeken felüli feladatok ellátása, például a Dunaparti Művelődési Ház,
a P’Art Mozi és a Szentendre és Vidéke című lap működtetése.
A szavazás előtt néhány kérdés hangzott el Lakatos Judit kinevezésével kapcsolatban, melyekre Fülöp Zsolt polgármester azt válaszolta, hogy a városvezetés a Kulturális Központban valóban más
jellegű kulturális programokat szeretne megvalósítani mint korábban, nem gigafesztiválokat, hanem több kisebb rendezvényt, amelyről majd várják az új ügyvezető elképzeléseit, de most gyors
döntésre van szükség a működőképesség érdekében.
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városi ünnepség és díjátadások október 23-án
az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján, 2019. október 23-án a városháza dísztermében rendezték a hagyományos városi
ünnepséget, melyen fülöp zsolt, szentendre város újonnan megválasztott polgármestere mondott ünnepi köszöntőt.

Az ünnepség keretében adták át a városi kitüntető díjakat. Fekete Mária
Ilona, a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal dolgozója Szentendre
Város Szolgálatáért Díjat, Rédei István Józsefné, az MH Altiszti Akadémia Művelődési Központ vezetője Szentendre Város Közművelődési
Díját, dr. Hasitz ágnes háziorvos Szentendre Város Közegészségügyi
Díját, Adolf Balázs kenuversenyző Szentendre Város Testnevelési és
Sportdíját, Balogh Sándor víz-gáz-központifűtés-szerelő mester Szentendre Város Tisztes Iparosa Díját, Bella Péter, a Szentendrei Rendészeti

Fotók: Széles Nóra
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Igazgatóság szolgálati igazgatóhelyettese Szentendre Város Közbiztonságáért Díját vehette át.
Idén első alkalommal adták át Szentendre Város Kucsera Díját, melyet
olyan 15-27 év közötti személyek részére ítélnek oda, akik a közösség,
a város iránti felelősséggel, önkéntes, aktív tevékenységükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Ebben az évben a díjat Szentgyörgyi
Máté, az ofﬂine Center önkéntese kapta.
„Jó tanuló, jó sportoló” kitüntető címet nyert: Bubori Benedek, a II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium másodikos tanulója, Czifrik Virág, a II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium hetedik
osztályos tanulója, országh Adél, a Szentendrei Református Gimnázium 12-es tanulója, a Szentendrei Kötélugró Kenguru DSK sportolója.
Gratulálunk a díjazottaknak!

Az ünnepségen a Református Gimnázium adott műsort a Menni vagy maradni – vívódások című előadással. A diákok felkészítő tanára Sípos
Dávid volt.
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Az ünnepi eseménysort a Himnusz közös eléneklése nyitotta Döbrönte Petrával, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola diákjával. Ezután Kocsis Gergő,
a Ferences Gimnázium diákja mondott beszédet, majd Fülöp Zsolt, Szentendre Város újonnan megválasztott polgármestere mondta el ünnepi
köszöntőjét.

szEntEndrE város szolGálatáért dÍJ
fekete mária ilona – a szentendrei közös
önkormányzati Hivatal dolgozója
Nyugdíjazása után szerződéses jogviszonyban összesen 20 éve dolgozik a Szentendrei
Közös önkormányzati Hivatal építéshatósági
Irodáján.
Munkáját nagy kitartással, az ügyfelek és kollégák teljes megelégedésére végzi. Munkakörén felül a társirodákkal tartott kapcsolata
kiváló. Segítőkész, az ügyfelekkel minden
esetben körültekintően, a legapróbb részletekre kiterjedően ad felvilágosítást.
Végzettségéből adódóan nem csak a munkakörével összefüggő kérdésekre, hanem az ingatlannyilvántartással kapcsolatos ügyekben
is segítséget nyújt. Munkatársainak széleskörű ismeretével a napi munkában rendszeres
támogatást biztosít. Helyzetfelismerő és
megoldó képessége kiemelkedő, empátiával
fordul munkatársai és az ügyfelek felé.

szEntEndrE város közmŰvElŐdési dÍJ
rédei istván Józsefné – mH altiszti akadémia művelődési központ vezetője
1979-ben, 40 évvel ezelőtt kezdte népművelői
pályáját. 1984 óta dolgozik városunkban a
közművelődés területén. 2001 óta tölti be a
MH Altiszti Akadémia Művelődési Központ és
Könyvtár vezetői beosztását. Eddigi munkája
elismeréseként a Honvédelmi Miniszter 2015ben Tinódi Lantos Sebestyén-díjat adományozott részére, valamint 2018-ban főtanácsosi
címet kapott az Altiszti Akadémia parancsnokától.
Számtalan képzőművészeti kiállítást rendezett, ahol a Szentendrén élő és alkotó művészek is bemutatkozhattak alkotásaikkal. Az
évente megrendezett képzőművészeti alkotótábor fő szervezője. A „Kossuth Galéria” egyik
alapítója.
Rédeiné „Julika” a civil lakosság körében végzett honvédelmi nevelő munkában kiemelkedő szerepet vállal. A fúvószenekar városi
programjainak egyik szervezője.

szEntEndrE város
közEGészséGÜGyi dÍJ
dr. Hasitz ágnes körzeti háziorvos
1989-ben végzett a Semmelweis orvostudományi Egyetemen. Tizenkét éven át vezető
kórházi intézményekben belgyógyászként
dolgozott, 2002 óta Szentendrén háziorvosi
praxist vezet.
2010 májusa óta a Semmelweis Egyetem
Családorvosi Tanszék akkreditált oktatója.
„Az év praxisa a Kárpát-medencében” díj keretében, 2018-ban a Top 10 háziorvosa közé
választották. Több uniós pályázatban részt
vett, jelenleg az ő vezetésével működik a
Szentendre és Vidéke Praxisközösség, melyben a járásból hét felnőtt és egy gyermekorvos vesz részt. Praxisában egy szakorvost,
egy rezidenst és három szakasszisztenst foglalkoztat, valamint kislabort működtet a minőségi betegellátás biztosítása érdekében, saját
anyagi forrásból. Betegei számára nővérrendelést és betegklubokat is működtet, továbbá
felvilágosító előadásokat tart.
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szEntEndrE város
tEstnEvElési és sport dÍJ
adolf Balázs – kenu versenyző
1999-ben született, 2009 óta tagja a Szentendrei Kajak-Kenu Sport Egyesületnek, és a
kenu szakág kiválósága lett napjainkra. 2018ban a szentendrei Ferences Gimnáziumban
érettségizett, majd felvételt nyert az óbudai
Egyetemre, azonban a 2018-2019-es tanévben halasztást kért, hogy minden idejét a versenyfelkészülésekre fordíthassa. Fiatal kora
ellenére már számtalan magyar bajnoki cím
tulajdonosa. Iﬁ világbajnokságon aranyérmet
szerzett, és idén a felnőtt megmérettetésen is
csodálatos teljesítményt nyújtott. Legfrissebb
eredménye a szegedi Kajak-kenu VB-n szerzett ezüstérme pedig olimpiai kvótát is jelent,
tehát fényes esélyei vannak a jövő évben rendezendő 2020-as tokiói olimpián is az éremre.
Rendkívül tehetséges, elkötelezett, szerény
ﬁatalember, aki teljes erőbedobással dolgozik
a sikerekért, mindezt szerény anyagi bázis és
feltételek mellett.

iskolások
megemlékezése
a városházán

a városházánál tartotta 1956-os megemlékezését az izbégi általános iskola 5.b
osztálya. a gyerekek kis műsort adtak elő
a téren, majd mécseseket gyújtottak az
emlékfalnál.

Az izbégi iskola 5.b osztálya látogatott a
Városházára október 22-én az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékezve.
A gyerekek kis műsort tartottak a Városháza előtt, majd mécseseket gyújtottak az
1956-os emlékfal előtt Őze Noémi osztályfőnök és Filkoházi Zoltán angol tanáruk
kíséretében.
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szEntEndrE város tisztEs iparosa dÍJ
Balogh sándor víz-gáz-központi fűtés
szerelő mester
1992 januárjában állt Szentendre és környéke
lakosságának szolgálatába. Elsősorban családi házak, lakások gépészeti munkáival foglalkozik, de dolgozott a szentendrei óvodák és
iskolák felújításán is. Ő az a vállalkozó, akit kisebb munkákra is lehetett, lehet hívni a mai
napig. Apróbb csőtörések sürgős megszüntetését, csöpögő radiátorok megjavítását sem
tekinti méltóságán aluli feladatnak. Társadalmi felkérésekben is részt vesz. Becsületes,
precíz munkája miatt a megrendelői szeretik,
ajánlják őt egymásnak, kedvelt vállalkozó a
szentendrei lakosság körében. Az ipartestülethez az eddigi munkássága során panasz
nem érkezett. Mai napig nyugdíjas vállalkozóként, igaz már csak kisebb munkákkal, de továbbra is segíti a lakosság gépészeti
problémáit megoldani.

szEntEndrE város
közBiztonsáGáért dÍJ
Bella péter – szentendrei rendészeti
igazgatóság – szolgálati igazgatóhelyettes
Bella Péter 1998-tól a Fővárosi Közterületfelügyeleten különböző beosztásokban látott
el rendészeti feladatot, vezetői képességei és
szakmai tudása alapján alközpont vezetői
beosztásban a főváros köztisztaságáért felelős szakterületet vezette.
2011 óta dolgozik Szentendrén, ahol a tőle
korábban megszokott precizitással és szakmaisággal erősítette meg a Közterületfelügyeletet. Munkába állása óta mindig nagy
hangsúlyt fektetett arra, hogy a közterületek
ellenőrzése során minden helyzetben megoldást találjon a felmerült problémákra. Hivatástudata kiemelkedő. Emberségből kiválóan
vizsgázik minden egyes nap. A jogszabályok
útvesztőiben mindig a szakmai szabályok betartásával, maximális odaﬁgyeléssel igyekszik feladatát ellátni, a rá bízott szakterületet
vezetni.
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szEntEndrE város kuCsEra dÍJ
szentgyörgyi máté, az ofﬂine Center
önkéntese
Máté az ofﬂine Center önkéntese és a Szentendrei Református Gimnázium 12/b osztályos
tanulója. 2002-ben született, és fél éves kora
óta él Szentendrén. általános iskolai éveit a
Szent András általános Iskolában töltötte,
majd a Református Gimnáziumban folytatta
tanulmányait.
Az ofﬂine Center ifjúsági és családbarát helyhez közel két éve önkéntesként csatlakozott,
ahol a ﬁatalok és a közösség iránti elkötelezettsége, lelkesedése egészen hamar megnyilvánult. Számos jótékonysági rendezvényen komoly felelősséget vállalt. Keresztény ﬁatalként hitelesen képviseli Kucsera Ferenc örökségét hitével és közösségszervező
munkájával. öt évvel ezelőtti megalakulása
óta tagja a Szentendrei Református Gyülekezet ifjúságának, melyet zenei szolgálattal erősít. Hosszú évek óta részt vállal az Egyházközség napközis táborainak szervezésében és lebonyolításában. Nemzeti ünnepeinken vállalásaival, példamutató munkájával,
önkéntes szolgálataival, fáradhatatlan energiájával példát mutat a ﬁatal generáció számára.

VÁROS

Jó tanuló, Jó sportoló dÍJazottak

Czifrik virág a ii. rákóczi ferenc általános iskola és Gimnázium hetedik osztályos tanulója
Virág tanulmányi eredménye jó, testnevelésből mindig tantárgyi dicséretben részesül. óvodás kora óta kézilabdázik, tehetsége már korán megmutatkozott. okos, tisztelettudó, segítőkész, véleményeivel, hozzászólásaival a tanítási órák aktív résztvevője. Nem csak a
sportban, de a tanulásban is mindig a maximumra törekszik, mindent megtesz kitűzött céljai
eléréséért.

Bubori Benedek, a ii. rákóczi ferenc általános iskola és Gimnázium másodikos tanulója
Benedek a tanórákon aktív, társaival segítőkész, együttműködő, nevelőivel tisztelettudó. Magatartása példamutató. A gyerekek körében nagyon népszerű, mindenkivel megtalálja a közös
hangot. óvodás kora óta karatézik a Szentendrei Piramis Sportegyesületben. Az edzéseken
rendszeresen részt vesz, szorgalmas, kitartó, sportszerű viselkedésével sporttársainak is példaképként szolgál.

országh adél, a szentendrei református Gimnázium 12.-es tanulója, a szentendrei kötélugró
kenguró dsk sportolója
Adél kiskora óta él Szentendrén, ahol megtalálta álmai sportját és csapatát is. Nyolc éves korában megismerkedett az ugrálókötél adta lehetőségekkel, ez a szerelem azóta is tart. A legbüszkébb a 2019 es oslói VB-n nyert formációs gyorsasági aranyérmére. okos, tisztelettudó,
osztályközösségének oszlopos tagja. Segítőkész, sportszerű viselkedésével kitűnik társai közül.
Tanulásban és a sportban is példa tanulótársai előtt.
Szeretettel gratulálunk minden díjazottnak!

szentendrei gólkirály

a magyar labdarúgó szövetség pest megyei igazgatósága idén is
– immár nyolcadik alkalommal – nagyszabású ünnepség keretében
jutalmazta a 2018/2019-as versenyév pest megyei labdarúgó és
futsalbajnokságainak legeredményesebb góllövőit. a díjazottak között van timár-tóth marcell, a szentendrei református Gimnázium
8. a osztályának diákja. marci hat éve focizik a szEfi színeiben, és
a tavalyi, eredményes szezon alapján jutott a legjobbak közé.

Az ünnepi rendezvényen, október 10-én a Pest Megye önkormányzatának Kossuth Lajos-termében az U14-es korosztálytól kezdve az
ifjúsági és a felnőtt kategóriáig, a különböző Pest megyei korosztályos csapatok színeiben játszó gólkirályokat és gólkirálynőket köszöntötték. Az eseményen neves, a hazai színtéren valaha NB I-es
gólkirályi címet szerzett prominens vendégek adták át a díjakat.
Timár-Tóth Marci mellett dicséret illeti csapattársait is, hiszen a labdarúgás olyan csapatsport, ahol nem csak a góllövői poszton kell jól
teljesíteni ahhoz, hogy ilyen szép eredmények szülessenek.
A tavalyi szezonban a SZEFI U14-es és U15-ös csapatai egyaránt bajnokok
lettek, Marci mindkét korosztályban játszott és az U14-ben lett gólkirály.
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a valódi 24 órás szolgálat megteremtése a cél
VÁROS

2018 októberében döntött a képviselő-testület a rendészeti igazgatóság létesítéséről a
korábbi közterület-felügyelet helyett. a szervezet idén márciusban kezdte meg működését, júniusban költözött a Castrum Center
épületébe. vezetőjével, Jámbor ferenccel a
feladatokról, a célokról, a társadalmi megítélésükről beszélgettünk.

ön korábban szentendre Hivatásos tűzoltóság parancsnoka, majd néhány évig az önkormányzat közbiztonsági vezetője volt. nem
ismeretlen tehát ez a szerepkör, amivel most
megbízták...
2015-ig vezettem a közel 80 fős Szentendrei
Tűzoltóságot, illetve felsőfokú tűzvédelmi és
rendészeti vezetői végzettségem van, tehát
megvan a szakmai hátterem az Igazgatóság
vezetéséhez. E mellett fontosnak tartom azt
is, hogy szentendrei vagyok, erős a kötődésem a városhoz, mindig is itt éltem és dolgoztam. Úgy gondolom, ezért is kaptam bizalmat
a vezetői megbízatásra.

az igazgatóságnak milyen feladatai vannak?
Elsősorban a közterületi rend fenntartása a
feladatunk, melyet gyalogos és a gépjárművel
történő járőrszolgálattal, valamint a térﬁgyelő
kamerák üzemeltetetésével látunk el. Kiemelt
feladatként kezeljük a védett övezetekbe engedély nélküli behajtás, illetve a várakozási és
megállási szabály be nem tartásának szankcionálását, továbbá az önkormányzat és a
cégei által szervezett rendezvények biztosítását. Integráltuk az önkormányzati védelemmel
és biztonsággal összefüggő feladatokat, aminek két része van: a klasszikus rendvédelmi,
rendészeti feladat, a tulajdonképpeni közterület-felügyelet, valamint a védelmi-igazgatási
feladatrendszer.
Nagy változások nem történtek a feladatok
terén, az újdonság inkább a szolgálati idő radikális növekedése. A koncepció szerint idén
márciustól 7/24 órás szolgálatot tartunk, amit
részben el is értünk, és azon vagyunk, hogy
ténylegesen 24 órában lássuk el feladatainkat.

mi hiányzik ahhoz, hogy a hét minden napján
24 órában lássák el a szolgálatot?
Ezt egyelőre a létszámhiány miatt nem tudjuk
biztosítani. Jelenleg 12 órás szolgálati idővel
dolgozunk, csúsztatott kezdéssel és befejezéssel. A rendészek egy része hétköznap reggel héttől este hétig dolgozik, a többiek pedig
11-től 23-ig, éjszaka pedig telefonügyeletet
tartunk. Ebben az időszakban is intézkedünk
szükség esetén, tehát ügyelet van, de nincs
rendészeti jelenlét. Hétvégén, ünnepnapokon,
városi rendezvények idején 24 órás szolgálatot biztosítunk.

a létszámhiánynak mi az oka? szakképzetlenség, alacsony ﬁzetés vagy egyéb?
Versenyképes bért tudunk adni, hála az átgondolt fejlesztésnek, a képviselő-testületi döntésnek. Nagy elméleti és gyakorlati tudást
igényel ez a munka, fontos szempont a jó helyismeret is. Azt látjuk, hogy a jó szakembereket
a budapesti hatalmas munkaerőpiac elszívja,
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ezt a tendenciát próbáljuk megfordítani a rendészeti terület vonatkozásában. Humánpolitikai célkitűzésünk, hogy szakmailag megfelelő
színvonalon lássuk el a munkát, és a munkavállaló szeresse a munkáját, örömmel járjon
be hozzánk dolgozni. Fontos a bér, de fontosak a körülmények is, mely nem csak az elhelyezést, hanem a hatékony feladatellátáshoz
szükséges eszközöket is jelenti.

a munkájukhoz szükséges technológiai háttér mennyire biztosított?
A térﬁgyelő kamerák fejlesztése folyamatban
van. A városban mintegy negyven kamera van
felszerelve, de mivel a rendszert 8-9 éve építették ki, nagy részük elhasználódott, másrészt a technológia is sokat változott ennyi idő
alatt. A rendszer tehát folyamatos karbantartásra, illetve fejlesztésre szorul. A fejlesztés
az idei évben elkezdődött, ami jelenti a régiek
cseréjét és a darabszám növelését, valamint
a technológiai megújítást: az átviteli rendszer,
a feldolgozó szoftver és a szerver cseréjét. A
beruházás értéke 19 millió Ft.
A járőrszolgálat megerősítésére két új gépjárművet is vásároltunk, melyek rendszerbeállítása november hónapban megtörténik.
milyen feladatokat látnak el a térﬁgyelő kamerákkal?
A térﬁgyelő kamerarendszert elsősorban bűnmegelőzési célból építették ki – így kicsit
olyan, mintha további negyven szempárral
rendelkeznénk. Segítségükkel nagyobb az
esély arra, hogy időben meglássuk a szabálytalanságokat vagy a veszélyes helyzeteket, és
gyorsabban tudjunk intézkedni. A kamerarendszer másik feladata a bűnüldözés segítése: a rendőrség kérésére kiadjuk a konkrét
időszakra vonatkozó felvételeket.
olyan speciális kamerarendszerrel is rendelkezünk, amely a gépjármű-forgalmat ﬁgyeli,
és a felismert rendszámot megfelelteti a
kiadott engedélyekkel. Így folyamatosan, napi
24 órában tudjuk felügyelni a védett övezetekbe történő behajtást. Ennek fejlesztése is
folyamatban van.

a bírságokat önök szabják ki?
A legfontosabb, amit tisztázni kell, hogy a rendészet a kamerarendszeren keresztül észlelt
szabályszegések miatt nem szab ki bírságot.
A védett övezetekbe történő engedély nélküli
behajtóknak nem bírságot, hanem pótdíjat kell
ﬁzetniük, ami nagy különbség, egy teljesen
más rendszerről van szó. Mi ebben közreműködők vagyunk, a felelősségünk a kamerarendszer üzemeltetése. A pótdíj kiszabása az
önkormányzati rendelet alapján és automatikusan történik, önkormányzati hatáskörben.
A közterületen elkövetett szabályszegőkkel,
szabálysértőkkel szemben a helyszínen intézkedünk, a gépjárművel elkövetett szabályszegés, szabálysértés esetén a gépjárművezető
távollétében is szabhatunk ki bírságot. A gépjárművel elkövetett szabályszegés, szabálysértés szankcionálása során a kiszabott
bírságot nem mérlegelhetjük, nem tudjuk a
büntetést elengedni vagy részletﬁzetést adni.

milyen a kapcsolatuk a többi rendvédelmi
szervvel: rendőrséggel, polgárőrséggel?
A rendőrséggel szolgálati kapcsolatban vagyunk, kollegiális a viszonyunk, napi szinten
együtt dolgozunk. A polgárőrökkel is jó a kapcsolatunk, de úgy látjuk, hogy egyre kevesebben vannak az igazán aktívak. Nem vonzó a
lakosok számára ez a munka, pedig feladat
van bőven. A közlejövőben ebben is előrelépés lesz: a közös szolgálatot magasabb
szintre helyezzük. Ez olyan szimbiózis, ami
mindegyik félnek jó, bízunk benne, hogy többen csatlakoznak majd, mert alulról próbálunk
építkezni. Szeretnénk elfogadtatni a társadalommal a rendészeti szakmát. Nagyon fontos
lenne a társadalom pozitív hozzáállása, hogy
segítsék és támogassák a munkánkat, mert
minél többen segítenek, annál könnyebb tetten lehet érni azokat, akik nem tartják be a társadalmi együttélés szabályait.

a közösség részéről egyértelmű igény van
erre, a közbiztonság témája számtalan fórumon szóba került…
Ha baj van, akkor mindenki kiált, ha viszont
nincs, nem is gondolunk ilyesmire. Az itt élők
objektív és szubjektív biztonsága is jobb, ha a
rendészek jelen vannak a mindennapokban,
látszik a tevékenységük, és ﬁgyelnek azoknak
a szabályoknak a betartatására, amit tulajdonképpen a közösség hoz az általa választott
testület által. Az önkormányzatoknak 1984-től
van joga, illetve lehetősége a közterület-felügyelet, 2012-től a helyi rendészet működtetésére, és a tapasztalatok alapján ez egy jól
működő modell. Kicsit olyan ez, mint a gyereknevelés: ha a szülő nem fogja szorosan a
gyeplőt, akkor a gyerek nem tanulja meg, hogy
nem lehet bárhol, bármit megtenni.
milyen visszajelzéseket kaptak a lakosságtól
az elmúlt hónapokban?
Azt láttuk, hogy a lakosok megdöbbentek, amikor észrevették, hogy már nem tehetik meg
azt, amit korábban igen. Sokan drámának élték
meg, hogy a rossz szokásaikon változtatni kellett. Sokan viszont megköszönik, hogy tevekénységünkkel élhetőbbé tesszük a várost.
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tevékenységük másik nagy köre a rendezvények biztosítása. Ezzel kapcsolatban milyen
konkrét feladataik vannak?
Az önkormányzat vagy a cégei által szervezett
rendezvények komplex biztonsági felügyeletét
végezzük. átgondoljuk, hogy milyen kockázatok vannak, és ezeket hogyan lehet kezelni. A
biztonsági tervben meghatározzuk a feladatokat, a létszámot, részt veszünk a hatósági engedélyezési eljárásokban, végül pedig
irányítjuk a helyszínen lévő biztonsági szolgálatot, és betartatjuk a biztonsági tervben foglaltakat.

a belvárosban egyre több rendezvény van,
úgyhogy ez nem is kevés munka…
2016-tól Szentendrén egyre nagyobb rendezvények vannak, amelyeknél a kockázat is nagyobb. Ráadásul ezek helyszíne többségében
a sűrűn lakott belváros. A maximális biztonság a cél, az itt élők és a résztvevők számára
is, másrészt, hogy minél kevésbé zavarják a
programok a belvárosban élőket. Az utóbbi
időszakban nem volt olyan típusú rendbontás,
vagy szervezői hiányosságból fakadó sérülés,
rendkívüli esemény, hogy a mentő, rendészeti
vagy rendőrségi közbeavatkozásra lett volna
szükség.

mint említette, a kezdeti nehézségeken túl
vannak. Hogyan tovább?
Van egy út, amit be kell járni, és ezt mindig
lehet fejleszteni, lehet még jobban csinálni. A
szervezet létrejött szinte a nulláról, a rendészek létszámát megnöveltük, van irodánk,
gépjárművek, térﬁgyelő kamerák – az induláshoz szükséges személyi és technikai háttér
tehát megvan. Sok problémával megbirkóztunk a márciusi megalakulásunk óta, kialakult
a szolgálati struktúra, és sikerült a szervezetet
a fejlődés útjára állítani. Most a valódi 24 órás
szolgálat megteremtése a cél, melyhez megfelelő létszámú állomány szükséges. Ha ez
meglesz, olyan, látszólag kisebb fajsúlyú feladatokat is meg tudunk oldani, mint például a
csapadékvízelvezető-rendszer felülvizsgálata.
Már elkezdtük az árkok állapotának ellenőrzését, aminek a rendben tartása a helyi rendelet
szerint a lakók feladata.

milyen kapcsolatuk van a lakossággal, milyen
ügyekkel keresik meg önöket?
Van, aki segítséget kér, mert bajban van, vagy
esetleg jelzi nekünk, ha közterületen szabálytalanságot tapasztal. Sokaknak talán nem világos, hogy a különböző közterülettel
kapcsolatos engedélyeket nem mi adjuk ki.
Szeretnénk, ha a lakosok tisztában lennének
azzal, hogy intézkedéseink az ő érdekükben
történek, és hogy nem valaki ellen dolgozunk,
hanem azért, hogy Szentendre élhető és biztonságos város legyen. Hogy ne megijedjenek
tőlünk, hanem bízzanak bennünk. A mi feladatunk, hogy betartassuk a normákat, de ha nem
vagyunk kellően szigorúak, nem érjük el ezt a
célt. Ne gondolják kidobott pénznek a biztonságra költött összeget, mert nem tudhatjuk,
hogy egy perc múlva mi történik. Akkor tudunk
nyugodtan aludni, élni, ha van egy felkészült
csapat, akik azonnal tudnak megoldást adni a
bekövetkező problémákra.
NéMETH E.

árvízvédelmi védvonal
karbantartása

az altiszti akadémia mögötti gátszakaszon a november 1. és december 31. közötti időszakban az árvízvédelmi védmű védősávjának kialakítási, karbantartási munkái folynak.
a munkák idején időszakosan korlátozhatják a kerékpáros- és gyalogos forgalmat.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kezelői területén fekvő, Szentendre Város
önkormányzatának tulajdonában és fenntartásában lévő, elsőrendű árvízvédelmi védvonal
védősávjának kialakítása, a védmű karbantartása a város feladata. A védősáv kialakítását
a vonatkozó szakértői és faápolási jelentés alapján az elsőrendű árvízvédelmi védműre, valamint a NATURA 2000 területekre vonatkozó vízügyi és környezetvédelmi követelmények
ﬁgyelembevételével kell elvégezni.
A gát víz felőli oldalán és a gátkörömtől 10 méteres sávban fákat és fásszárú növényeket
vágnak ki, ezzel biztosítva a gát állékonyságát és vízmegtartó képességét. A munkálatokat
a Postás strand és a honvédségi harckocsilejáró közötti szakaszon, a nagyvízi mederben
végzik, a 2019. november 1. és december 31. közötti időszakban.
A munkavégzéshez a KDVVIZIG tulajdonosi, kezelői hozzájárulását megadta. A munkavégzés ideje alatt vízügyi, erdőmérnöki szakfelügyeletet kell biztosítani.
A munkavégzés idején a kerékpárúton időszakosan korlátozzák a kerékpáros- és gyalogos
forgalmat.

a katasztrófavédelmi igazgatóság hírei

n Két személygépkocsi ütközött össze október 26-án, szombaton a kora délutáni órákban
Szentendrén, a Rózsa utcában. Az ütközés következtében egy ember a roncsba szorult, az
összetört autók forgalmi akadályt okoztak. A szentendrei hivatásos tűzoltók feszítővágó
segítségével a beszorult embert kiszabadították, majd áramtalanították és átvizsgálták a
járműveket.
n Kigyulladt egy traktor október 28-án, hétfő délután Szigetmonostoron, a Deák Ferenc
utcában. A tűzoltók kiérkezésekor a jármű már teljes egészében égett. A tüzet a szentendrei
hivatásos és a leányfalui önkéntes tűzoltók eloltották, majd visszahűtötték a felhevült fém
alkatrészeket.
Forrás: Csámpai Attila tű. százados, megyei szóvivő Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fotó: PMKI Szentendre HTP
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kucsera-emlékkiállítás

„HŐsöm” – Hősök, példaképek az életemben

Fotó: Deim Balázs

10

IRoDALMI PáLyáZAT SZENTENDREI DIáKoKNAK

A Szentendre Barátai Egyesület „Hősöm” címmel irodalmi pályázatot
hirdet 7-12. évfolyamos diákok körében. Arra kérjük a ﬁatalokat, hogy
egy általuk írt történeten keresztül mutassák be egy igazi hősüket. Ki
az a létező vagy elképzelt személy, akit bátorsága, önzetlensége vagy
más rendkívüli tulajdonsága miatt tisztelnek, példaképként tekintenek
fel rá?
A pályázat üzenete: Egy jó célért, egy közösségért, másokért tenni jó!

Korosztályok: 7-8., 9-10., 11-12., évfolyamok
Díjazzuk a legtöbb nyertes diákot felkészítő tanárt is.

Nevezési díj nincs, de a kapcsolattartás érdekében a részvétel regisztrációhoz kötött!
REGISZTRáCIó: https://forms.gle/j7pyAUoBahx6CJVs8
Az alkotásokat az alábbi e-mail címre várjuk:
szentendrebarataiegyesulet@gmail.com
(Tárgy: „Hősöm” irodalmi pályázat)

október 25-én megnyílt az ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeumban
a Kucsera Ferenc életét feldolgozó Kucsera Ferenc mártíriuma – Történeti narratíva és kortárs reﬂexiók című kiállítás, ahol a tárgyi emlékek,
a vértanú káplán relikviái, forrásdokumentumok, korhű ruhák, bútorok,
plakátok és fegyverek mellett három kortárs képzőművész, Kőnig Frigyes, Mátrai Erik és Szabó ádám a mártírium és a dicsőség fogalmára
reﬂektáló munkái láthatóak.
Történész kurátor: Fábián Laura, művészeti kurátor: Muladi Brigitta,
tudományos munkatársak: Sz. Tóth Judit és Tyekvicska árpád.
A Ferenczy Múzeumi Centrum kiállítása 2020. március 29-ig látogatható a Bogdányi u. 10. szám alatti múzeumban.

öregdiákok találkozója

Beérkezési határidő: 2019. november 8., péntek,14:00

Izgalmas ötleteket és fantáziadús elmélkedést kívánunk!!!
A pályázat kiírója: Szentendre Barátai Egyesület

Hogyan lehet pályázni?
Magyar nyelvű alkotással, prózai műfaj (mese, novella, esszé) kategóriában, szóközzel számítva min. 3000, max. 7000 leütés terjedelemben (doc vagy docx formátum, sorkizárt, 12-es betűméret, Arial
betűtípus, mindegyik margó 3 cm, sorköz: szimpla)
értékelés és díjazás
A beérkezett pályaműveket 3 tagú zsűri értékeli, 3 kategóriában: 7-8,
9-10, 11-12 évfolyamok.
A 3 tagú zsűri az ötletesség mellett értékeli az alkotás üzenetét, mondanivalóját és a megvalósítás színvonalát, ezek alapján választja majd
ki a legjobb alkotásokat.
A beérkezett pályaművekből a zsűri kategóriánként 3-3 díjazottat választ ki, akiket értékes nyereményekkel jutalmazunk, a könyvutalvány,
írószercsomag mellett a fődíj egy-egy táblagép.
A zsűri tagjai: Lovász Andrea, irodalomtörténész, gyermekirodalomkutató; ott Anna kulturális menedzser, irodalomszervező; Werner ákos,
a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatója.

Eredményhirdetés és díjátadás lackﬁ Jánossal

Eredményhirdetés és díjátadás: 2019. november 16., 17:00
Helyszín: ofﬂine Center (2000 Szentendre, Ady Endre út 6/b)

az este díszvendége: laCkfi János író, költő, műfordító

Részletek és a jelentkezési lap: www.szentendrebarataiegyesulet.hu

október 25-én a Móricz Zsigmond Gimnázium könyvtárában tartotta soron következő rendezvényét a Szentendrei Móriczos öregdiákok Egyesülete (SZMöRE). A 60 éve végzett első évfolyam
diákjával, árvai Zoltán ny. vezérőrnaggyal beszélgetett volt diáktársunk, Major Béla ny. alezredes (1972-es évfolyam) a diákévekről,
illetve az azt követő életpályáról.
Az életpálya bemutatásának oka – egyebek mellett – az volt, hogy
most jelent meg árvai Zoltán társszerzőként jegyzett könyve, a
„100 éves az önálló katonai felderítés, hírszerzés és elhárítás 19182018”.
A rendezvényen jelen volt a másik szerző is: dr. Gyaraki Károly ny.
mérnök altábornagy, akitől szintén érdekes történeteket hallhattunk. Mindhárman a könyv címében említett szervezeteknek voltak
a tagjai.
A jelenlévőknek jó hangulatú, érdekes beszélgetésben volt részük.
Az Egyesület következő rendezvénye december 13-án lesz a gimnáziumban, amikor is a 60 éve végzett első évfolyam tagjait fogjuk
köszönteni egy kis ünnepséggel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
DR. BéKéSINé SZűCS IRéN
ALELNöK
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Hamvas-emléknap

levente Gála

a 20. jubileumi levente Gálára várnak
szeretettel mindenkit november 30-án,
szombaton 18 órakor a városháza dísztermében. a gálán fű levente volt iskolatársai adnak koncertet.

Műsor:
Varázsfuvola-nyitány
J.S.Bach: c-moll fúga
Mityusin Concertino
Richard Strauss:1.Kürtverseny
Kerry Turner:1.Quartet
Bruckner: Andante
Előadják:
Benyus János
Lakatos Péter
Molnár Gergő
Polyák Endre kürtművészek
Vezényel és zongorán közreműködik: Farkas Róbert karmester
Jegyárak: 1500 Ft
Támogatójegyek: 1000 Ft
A jegyek a helyszínen, az Izbégi Iskolában
és a Szent András Iskolában válthatóak.

Hamvas Béla Halálának
51. évfordulóJa alkalmáBól

november 6. szerda

16.00
Tiszteletadás, gyertyagyújtás Hamvas
Béla és Kemény Katalin sírjánál a Sztaravoda úti köztemetőben. Beszédet mond:
dr. Harmathy András református lelkész,
Szentendre középiskolás diákjai Hamvas
Béla írásaiból idéznek

17.00
Megemlékezés a Városháza dísztermében. Köszöntőt mond Werner ákos, a
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatója

17.10
„Láthatatlan történet 7 tételben” – Szemző
Tibor zeneszerző mozi-koncertje

17.45
Kerekasztal-beszélgetés „Hamvas Béla
jelenvalósága” címmel. Résztvevők:
Marghescu Mária, dr. Kurucz Anikó, Palkovics Tibor, Deréky Géza, moderátor:
dr. Thiel Katalin ﬁlozófus

Hamvas-emlékest
és könyvbemutató

november 7. csütörtök, 18:00–20:00
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
(Pátriárka u. 7.)

Ki volt Hamvas Béla? Melyek voltak legfontosabb művei? Milyen művei vesztek
el? Mik az életmű legfontosabb kérdései
és kijelentései? Milyen különös események történtek Hamvassal? Hogyan kötődött Szentendréhez?
Weiner Sennyey Tibor Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve című eszszékötete 2019 januárjában jelent meg, és
egy hét alatt elfogyott.
A könyv új, bővített kiadása most jelenik
meg és ez alkalomból tart összefoglaló
előadást a Szentendrén élő költő Hamvas
Béláról.

szent márton Újborfesztivál
és libator a skanzenben

november 9-10.
szent márton-napi népszokások mellett szent Hubertus alakja elevenedik meg a szentendrei skanzen márton-napi fesztiválján. Ebben
az évben a vadászok védőszentjének november 3-i ünnepnapjához is
kapcsolódik a múzeum - solymászokat, vadászokat és halászokat lát
vendégül. a skanzen étteremben márton-napi libaételek és családi
pincészetek borai várják a látogatókat. Őszbúcsúztató koncertek, gólyalábasok, mesék és táncház színesíti a programot.

A Szent Márton Újborfesztivál és Libatoron érdekességeket tudhatnak
meg Szent Márton életével és hazai tiszteletével, a liba-kultusz eredetével kapcsolatban. A Lajta-néptáncegyüttes Márton-napi népszokásokat és őszi mulatságok hangulatát eleveníti meg. Vidám társas
munkákba is belecsöppenhetnek az érdeklődők, hiszen Márton napján
fejeződtek be falun a kinti mezőgazdasági munkák, és elkezdődött a
téli kalákák, a toll- és kukoricafosztás időszaka. A kézműves foglalko-

Búcsú egy csupaszív embertől

Sok évvel ezelőtt költöztem a számomra idegen Szentendrére.
Tájékozatlanságom miatt, véletlenül kerültem a villamossági szaküzletbe, s kerültem kapcsolatba az üzlet vezetőjével, tulajdonosával,
Bálint pétererl, aki az első pillanattól kezdve mindenben a segítségemre sietett, s tette azt később, az évtizedek során is. Meglepő volt
a segítőkészsége, később szeretete, barátsága. Idővel megismertem
gyönyörű családját, munkatársait, akik hozzá hasonlóan emberbarátok! Szomorú szívvel, szeretettel és hálával búcsúzom (azt hiszem, sok sok ismerőse nevében is) egy CSUPASZÍV EMBERTŐL.
Nyugodjon békében!
Kertész Alice világ- és olimpiai bajnok

zások az őszhöz kapcsolódnak - szalmalibát, madáretetőt, üveglámpást, gyapjú- és termésállatkákat készíthetnek kicsik és nagyok. A vadászati hagyományok iránt érdeklődők vadászkutya bemutatón
vehetnek részt, kipróbálhatják az íjászkodást, de lesz szabaduló szobás játék trófeakiállítással.
A színpadi programok között gyerekkoncertek és mesemondók előadása színesíti a rendezvényt. Koncertet ad a Zűrös Banda, a Makám,
az ethno funk zenét játszó Kerekes Band is.
Részletek: www.skanzen.hu

Gyűjtés a ferences Gimnázium
orgonájáért

Elnémult a Ferences Gimnázium kápolnájában található – az elmúlt
években szolgálatát rendszeresen és hűségesen teljesítő – orgona.
A javításához szükséges, nagyjából félmillió forint költséget jelentő
munkálatokat a Ferences Alapítvány honlapján keresztül támogathatják: https://www.ferencesalapitvany.hu.
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Az ezerhétszázas években nagyon sok helyen neveztek el különálló,
terebélyes fákat (szil, tölgy, hárs) Rákóczi fájának, mert a vezérlő fejedelem járt arra, vagy megpihent a fák alatt.
Persze ültettek is „Rákóczi-fákat”, hogy éltessék a fejedelem szellemiségét. Ezekből a fákból ma már csak néhány él. Újakat kell ültetni, hogy
a folytonosság ne szakadjon meg.
Nos, ezt tettük 2019. október 18-án, Szentendrén a Skanzenben, a Néphagyományőrző óvodapedagógusok Egyesületének XVI. Teréz-napi
konferenciáján. Az országgyűlés által elfogadott Rákóczi-év kapcsán
témánk II. Rákóczi Ferenc, a kurucvilág éltető lelke volt.
A Szentendrei óvónők Néphagyományt éltető Közössége (SZóNéK) 16
éve a Teréz-napok, óvónői szakképzési napok szervezője, lebonyolítója, házigazdája.

XXXIII. évf. | 20. szám
Jeles alkalmunkra kétszázötven óvónő ötven óvodából jött össze.
Ebből, Dunaszerdahelyből kettő; Székelyudvarhelyből szintén kettő;
Vajdaságból négy óvoda küldöttei képviselték a határon túliakat. Velük
október 19-én szombat délelőtt a Kossuth téren még megkoszorúztuk
II. Rákóczi Ferenc lovas szobrát, és látogatást tettünk a Parlamentben.

Teréz-napunk jó alkalmat adott arra, hogy az összesereglő óvónők bepillantást nyerjenek a frissen elkészült „Mesevilág” 20 részes ﬁlmsorozatába. A feldolgozott élőszereplős népmesék és legendák
hamarosan hozzáférhetőek lesznek minden érdeklődő számára.

Itt is köszönetet mondunk rendezvényünk támogatóinak: a Szabadtéri
Néprajzi Múzeumnak, Szentendre Város önkormányzatának és a Rákóczi Szövetségnek.
PAPP KoRNéLIA

Az idei találkozó vezérfonala Benedek Elek gondolata volt: „A kurucvilágot idéző nép és műköltészet olyan szép termékeivel gazdagította a magyar nemzet szellemi kincsesházát, minőre nincs példa a
világtörténelemben.” Ebből a szellemi kincsesházból merítgettünk a
nap eseményeinek sorába: felcsendült a tárogató biztató, lelkesítő,
majd bánatos, szomorú hangja. Bende Péter zeneművész szólaltatta
meg.
Szívszorító Móra Ferenc elbeszélést hallhattunk a Kis kurucról a
szentendrei II. Rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium II. osztályos tanulójától, Tóth Barnabás Bendegúztól. Csáky Csongor elnök
bemutatta a Rákóczi szellemiségét éltető Rákóczi Szövetséget. Biztató
érzés volt hallani és látni a világban szétszórva élő magyar ﬁatalok
megtartó összefogását segítő Szövetség munkáját.
Szentendre két mesteróvodája, a Bimbó utcai és a Püspökmajori óvodák óvodásai és óvónői fergeteges ízelítőt adtak abból, hogyan is élhették meg annak idején a kurucvilágot a gyerekek. A mondókákban
elhangzó kis huncutságok, kiﬁgurázások, a jelenetekben megmutatkozó ügyességük, bátorságuk elsősorban a ﬁús jellemvonásokat erősítették. A gyerekek játéka átvezette a résztvevőket a Juhász Dénes
irányította kuruc-labanc hagyományőrző lovas harcosok jelenetébe.
Az élmény nem maradt el.
A kedves résztvevő óvónőket nemcsak passzív befogadásra hívtuk a
nap során, hiszen a délutáni órákban készíthettek fokost fából; kemény
kardot papírból; lódingot selyemből; lovacskákat zokniból; Rákóczi
érmét agyagból; dukátot sárgaréz lemezből. Senki nem maradt éhesen,
hiszen délelőtt „hamuban sült” pogácsát, délidőben kurucpecsenyét,
Rákóczi édességeket falatozhattak.
Rákóczi fájával kezdtem a beszámolót, ezzel is fejezném be. A találkozóra 60 darab konténeres, kislevelű hársfát vásároltunk. A Skanzen
területén, a Teréz-napon, a Rákóczi-év alkalmából négy nagyobb „Rákóczi-fát” ültetett el dr. Cseri Miklós, Verseghi-Nagy Miklós, Csáky
Csongor és Szigethy Miklósné. A kisebb fákat, egy-egy táblácskával
ellátva, óvodánként vihették haza, hogy óvodájuk udvarán egy kis ceremóniával egybekötve ültessék el. Hirdetve legalább háromszáz évig
Rákóczi szellemiségét.
október 23-án kaptuk a szívünket melengető hírt, hogy Székelyudvarhelyen a Kipi-kopi óvoda udvarán a legkisebb gyerekekkel elültették
és éltetni fogják a Rákóczi fácskát.

kocsis Enikő és Eredics Gábor
a fölszállott a páva zsűrijében

Elindult a fölszállott a páva új gyerekévada, amelyben a hagyományőrzés mellett a környezettudatosság is fontos szerepet kap.

Az évad első két adásában a válogatók legjobb pillanatait láthatták a Duna Televízió nézői. A két felvezető adásból derül ki,
hogy kikkel találkozhat a közönség a november 8-án induló élő
adásokban.
A gyerekek ezúttal is négy kategóriában – énekes szólisták és
énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncospárok; néptáncegyüttesek – mérhetik össze tudásukat. Az előző évekhez hasonlóan 48 produkció áll a Fölszállott
a páva színpadára, karácsony előtt pedig kiderül, kik lesznek a kategóriák legjobbjai és ki lesz 2019-ben a nézők kedvence.
A zsűri tagja Sebestyén Márta, Kossuth-díjas népdalénekes; Salamon Bea előadóművész, népi hegedű tanár, a népművészet ifjú
mestere, a Magyar Arany érdemkereszt birtokosa; Kocsis Enikő
Harangozó-díjas koreográfus, táncművész, a Szentendre Táncegyüttes, a Győri Lippentő és a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője; Eredics Gábor Kossuth-díjas népzenész, akadémikus, a
Vujicsics Együttes vezetője, a Zeneakadémia tanára; Zsuráfszky
Zoltán Kossuth-díjas koreográfus, táncművész, a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes művészeti igazgatója, a Honvéd Együttes igazgatója.
A MTVA és a Hagyományok Háza, valamint szakmai partnere,
az örökség Gyermek Népművészeti Egyesület népzenei és néptáncos tehetségkutatóját idén is Morvai Noémi és Novák Péter vezeti.
Forrás: MTI
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szentendrei pingpong-gondok

szeretek pingpongozni, ezért időnként elmentem az izbégi iskolába,
az Eurokapu sE edzéseire, ahonnan azóta is kapom az egyesületi
hírleveleket. az utóbbiak egyikére nemcsak én, hanem az egyesület
tagjai is felkapták a fejüket. a levél ugyanis a tagdíj megemeléséről
szólt. Ennek okáról beszélgettem a sportegyesület vezetőjével, nagy
róberttel.

• a hírlevelet olvasva úgy tűnik, hogy a nagy múltra visszatekintő egyesület anyagi gondokkal küzd. Jól látom?
1978-ban, még az akkori Papírgyárban alapítottak az ott dolgozók egy
pingpong sportkört, amely aztán csatlakozhatott a Petőﬁ városi sportegyesülethez. Ez az egyesület ugyan 1996-ban, kissé botrányos körülmények között megszűnt, de az alapítók folytatták tevékenységüket
önálló egyesületként. Azóta is ebben a formában és néven működik az
egyesület, és játszottunk már a nemzeti első osztályban is. Ma NB3-as
és megyei első osztályú csapataink versenyeznek. A fő probléma pedig
a pénz, amiből sosincs elég.
• pedig laikusként úgy látom, hogy a sportra sok pénzt költenek, kormányzati szinten is…
Az asztalitenisz kiemelt sportág, de nem látványsportág, tehát nem számíthat TAo-támogatásra. Hogy érzékeltessem a különbséget: a tavalyi
mérlegadatok alapján a város legnagyobb sportegyesülete, mely két látványsportág TAo-s forrásait is gyűjtheti, 259 millió forintból gazdálkodhat. A mi mérlegünkben ezzel szemben 1,8 millió forint volt. Ha tagjaink
jelentős társadalmi munkáját is hozzáadom, akkor sem érjük el a vezető
spotegyesület bevételének egy százalékát sem. Gyorsan tegyük hozzá,
hogy ez természetes állapot is lehet. 1992-ben, amikor a városi egyesület szakosztálya voltunk, a focisták már akkor is pénzért „rúgták a
bőrt”, az asztaliteniszezők premizálásáról viszont beszélni sem lehetett,
pedig magasabb osztályban versenyeztünk. A sportolási lehetőségeink
most viszont zárulni látszanak, mert forrás nélkül nem lehet fejlődni.

• az egyesület tagjai között vannak gyerekek, versenyzők, nyugdíjasok.
a tagdíj nem elegendő a kiadásokra?
Nem is létezhetnénk, ha nem lenne sokkal több hobbi-, mint igazolt játékosunk. Egy percet sem tudnánk a helyi gyerekekkel foglalkozni, ha
nem lenne tíz felett a nyugdíjas játékosaink száma, akik rendszeres beﬁzetéseikkel támogatják a csapatot. évente közel hetvenezer forintot
tesz be a közösbe egy nyugdíjas azért, hogy városunkban fenntartható
legyen ez a sportág. Egy versenyző, aki szintén a város hírnevét öregbíti,
126 000 Ft-ot ﬁzet, és ezért semmit sem kap cserébe, miközben más
településeken – gyengébb eredmények esetén is – legalább a benzint
kiﬁzetik, és adnak a kezébe ütőt, kap felszerelést. Mi a tagdíjak nagy részét terembérletre költjük, ami az elmúlt négy évben a duplájára nőtt.
Nem volt olcsó akkor sem, amikor a várostól béreltük a tornatermet, de
most, hogy a városi iskolák üzemeltetése a KK-hoz (korábban KLIK) került, magasabb lett a bérleti díj. Jelenleg éppen egy alku közepén járunk,
és túlzás nélkül mondhatom: ha nem tudjuk lealkudni a bérleti díjat, be
is zárhatunk.

• Ez azért is lenne nagy veszteség, és nemcsak az egyesületi tagoknak,
hanem a városnak is, mert az egyesület tevékenysége – különösen az
utóbbi időben – egyre szerteágazóbb…
A Gondozási Központban június óta egy nagyon érdekes időskori pingpongos programmal kísérletezünk. Nemrégiben pályázati pénzt nyer-
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tünk ovis pingpongra. Jó lenne még a pingpong doki által indított éjszakai pingpongot is újraindítani, ami ingyenes volt, kifejezetten a veszélyeztetett ﬁataloknak. Egyesületünk a versenyző- és az utánpótlásnevelés mellett a hobbi- és tömegsport igényeket is szeretné kiszolgálni.
Ezek a pénztől függetlenül is fontos értékek, és nyilvánvalóan önkormányzati célok is.

• lát esélyt a kompromisszumra? a méltányosabb bérleti díjra?
Cinikusan erre azt mondhatnám, hogy miért ne emeljen az, aki megteheti. Ha egy piac tele van vásárlóval, és a termék is szép, azt drágán szokás eladni. A sportolásra alkalmas helyszínek piacán is telítődés van.
Potenciálisan 80-90 egyesület, civil sport, tömegsportos csapat vagy
baráti kör áll sorba az elérhető kevés helyért. A környékünkre – a mérlegadatok alapján – kb. 1,2 milliárd forint „sportbevétel” érkezik, aminek
a 85%-a a TAo-s egyesületekhez folyik. Ráadásul ők is helyi gyerekekkel
foglalkoznak, ugyanolyan értékes céllal sportolnak, mint mi. Százszor
több pénzből a pályabérlet nem jelent nagy megterhelést. Ha mondjuk
a barátaimmal szeretnék focizni, röplabdázni, vagy kosarazni, a heti 1012 ezer forintos díjat is össze tudjuk dobni, mert csak 1-2 órás élményért
kell ﬁzetni. Senkit sem szeretnénk megbántani, de jól látszik, mitől kerül
két tűz közé egy kisebb egyesület még egy tehetős városban is.

• mi lehet a megoldás? az önkormányzatnak kellene kezelnie ezt a
helyzetet, és támogatni az egyesületeket?
Az önkormányzat a 2018-as mérlegadatok alapján tavaly kb. 40 millió
forintnyi támogatást adott a helyi sportegyesületeknek. A három legnagyobb látványsport egyesület kapott 37 millió Ft-t, a maradékon pedig
osztozott a többi egyesület. 2018-ban mi 500 ezer Ft támogatást kaptunk az önkormányzattól, idén pedig eddig 200 ezret, illetve természetben is segített a város, pl. eszközöket kaptunk egy rendezvényünkre.
Abban reménykedem, hogy az idei támogatás sem marad el a tavalyitól,
de a bérleti díj emelése sokkal többet visz el.

• mit vársz az új önkormányzattól?
Rendszerszemléletet és objektív sportkoncepciót. Vannak jelentős forrásokkal gazdálkodó egyesületek, és vannak sokan, amelyek felett nincs
jelentős önkormányzati védőernyő. Jó lenne, ha olyan együttműködés
alakulna ki az önkormányzatok és a helyi egyesületek között, mely segít
megoldani a gondokat, például a bérleti díjak, tornatermek, pályák témakörében, de egyéb téren is. Jó lenne pontosabban látnunk, hogy milyen mérőszámok alapján támogat vagy nem támogat egy egyesületet
az önkormányzat. Jó volna például mérni az egyesületi teljesítményeket,
hiszen minden versenyző sportági ranglistákon helyezkedik el, ami jó
kiindulási alapot jelentene. Ilyen objektív „sportranglista” kialakítását
várom akármely önkormányzattól.
• milyen anyagi forrásokra számíthat az egyesület a tagdíjon kívül?
Pályázunk, aktívan gyűjtjük az SZJA 1%-ot, reménykedünk abban, hogy
sokkal erőteljesebb önkormányzati fókusz lesz a kisebb helyi sportokon.
Sőt, próbáltuk természetben is ledolgozni, amit lehet, ezért takarítottuk
ki nyáron az Izbégi iskola kertjét is.
Elhatároztuk, hogy felkeressük a helyi vállalkozásokat is, akik képesek
lehetnek arra, hogy – számukra szinte ﬁlléres, számunkra életmentő –
támogatást adjanak. Tavaly 220 milliárd forint feletti bevallott árbevétel
keletkezett Szentendrén. évente száz-, kétszázezer forintos támogatással is lehet segíteni egy-egy kisebb sportegyesület fennmaradását.
Ennek érdekében hirdettük meg programunkat a helyi vállalkozások dolgozóinak, vezetőinek: 10 órányi ingyenes pingpongot kínálunk, ha számíthatunk arra, hogy anyagi támogatást nyújtanak számunkra.
N. E.
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művészcsere izraellel
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a magyar-izraeli Baráti társaság szentendre-dunakanyar kulturális
Egyesület – az önkormányzat és a vajda lajos stúdió támogatásával
– 2017-ben kötött együttműködést EinHod-dal, a Haifa közelében
lévő művészfaluval. Ennek értelmében évente egy alkalommal
„művészcsere” történik: tavaly Gideon sella fotóművész látogatott
városunkba, és pacsika rudolf szentendrei képzőművész utazott
EinHod-ba, idén pedig ziva kainer érkezett hozzánk. a magyar
származású festőművésszel a városi vendégházban rendezett kiállításán beszélgettünk.

A program lényege és célja, hogy a művészek minél több benyomást,
élményt szerezzenek a cseretelepülésről, bepillantást nyerjenek a művészeti élet minél több területére, és ennek érdekében a vendéglátó település biztosítja a szállást az érkező művésznek. Ziva Kainer három
hetet töltött városunkban, itt tartózkodása alatt több programon is
részt vett, találkozott régi ismerősökkel Leányfalun és a fővárosban
is. 1992-ben ugyanis kultúrattasé volt, és két nagy kiállítása is volt már
Magyarországon. Városunkban is járt már korábban, ezért is örült a
program nyújtotta lehetőségnek. A több nyelven – héber, angol, német,
lengyel, magyar – beszélő művész segített tavaly Pacsika Rudolfnak
EinHod-ban a nyelvi nehézségek leküzdésében, a település és a művészközösség megismerésében.
Ziva Kainer festőművész Győrben született, szülei ’56-ban disszidáltak,
és ’57-től, 10 éves korától él Izraelben. EinHodról elmondta, hogy a falu
eredetileg művésztelepnek indult, de időközben megváltozott, és ma
már a mintegy 500 művésznek a családjai is a településen él. Nem költözhet bárki oda, zsűri dönti el, hogy a jelentkezők a közösség tagjai
lehetnek-e.
Ziva, bár minden stílusban szeret festeni, legjobban az akvarell technikát szereti, mert úgy érzi, az az ő igazi nyelve. Szentendrei látogatása
alatt is kis méretű akvarelleket festett, valóságos miniatűröket apró és
sűrű ecsetvonásokkal.
„Nem festőnek szültettem, de már háromévesen is csak akkor voltam
csöndben, amikor fotóművész édesapám betett egy kádba, ahol a túlexponált képeket tartotta, és azokat színezhettem. Egy szót sem tudtam héberül, amikor kiköltöztünk Izraelbe, úgyhogy amit közölni

tizenkét pályaművet
díjaztak az ady-gálán

kilenc fődíj mellett három különdíjat osztottak ki az ady100 – ady arcai című pályázaton. a mank magyar alkotóművészeti
közhasznú nonproﬁt kft. felhívására több
mint 150 művész adta be pályázatát, az eredményhirdetés október 28-án volt a fővárosi
kódex könyvesboltban.

A legjobb előadóművészeti és irodalmi munkákat gálán, a képzőművészek kiemelkedő alkotásait pedig kiállításon mutatták be. Az
alkotásokat Ady Endre különleges személyisége és művei inspirálták.
„Nagy érdeklődéssel zártuk a pályázatot, ami
azt bizonyítja, hogy az Ady-élmény élő. összesen 256 új műalkotás született” – mondta az
eseményen Tardy-Molnár Anna, a MANK
ügyvezető igazgatója. Hozzátette: szakmai
összefogással jött létre a program, hiszen a
Nemzeti Kulturális Alap mellett a Magyar Naplóval közösen valósították meg.
Jánosi Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész, a zsűri tagja kiemelte: kíváncsiak
voltak arra, mennyire élő a költő üzenete napjainkban. „Valamennyi pályamű azt tanúsítja, hogy
aki tollat fogott a kezébe, mélyen beletekintett
Ady életébe”. Kitért arra, hogy a pályázatok többsége Ady nőkhöz fűződő viszonyát boncolgatta.

akartam, azt lerajzoltam. Tizenéves koromban a fotók még barna-fehérek voltak, de ha igény volt rá, beszíneztük – ez volt a mániám. A
hadseregben tanítónőként dolgoztam, nálunk ugyanis mindenkinek két
évet szolgálni kell az államot. A munkám során ismertem meg EinHodot is. Bár nagyon szerettem tanítani, és később igazgató is lettem, de
40 évesen mégis úgy döntöttem, hogy csak a festéssel szeretnék foglalkozni. A világon már több helyen is jártam a művészcseréknek köszönhetően, például Németországban, Horvátországban, de Európán
kívül is” – mesélte Ziva.
Hozzátette, hogy festői szemmel el van ragadtatva városunktól, a gyönyörű őszi tájtól, a mesevárosi hangulattól, a színek kavalkádjától. Szerinte Szentendrén az emberek nagyon kedvesek, és akiket megismert,
mindannyian segítőkészek és jóakaratúak voltak. A helyi művészi élettel kapcsolatban megjegyezte, hogy kicsit furcsának tartja, hogy Szentendrén nem látni az itt élő művészek munkáit, mint náluk, hogy nincs
közös galériájuk, ahol bemutathatnák alkotásaikat.

Vajda János, a Magyar-Izraeli Baráti Társaság Szentendre-Dunakanyar
Kulturális Egyesület elnöke elmondta, hogy a két település közötti
együttműködés jövőre is folytatódik.

Horváth Gergely rádiós műsorvezető, a zsűri
tagja arról beszélt, hogy a kiírás teljes alkotói
szabadságot adott. Megjegyezte, hogy a pályázati anyagok kiválasztása során visszanyúltak Adyhoz, hiszen a radikálisat, de nem a
felforgatót keresték, amint Ady hangja is korszakot formált. Baksai József, a zsűri tagja, a
Szentendrei Régi Művésztelep festőművésze
felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy a kiállított alkotások között szerepelt szobor, festmény és
képregény is.
Előadóművészet kategóriában első Szeberényi Gréta és Sándor Zsóka, a második Gedeon
András, a harmadik Matisz Flóra Lili lett, különdíjat kapott Horváth Florencia, a Resti Kornél zenekar, Stumpf András (Czutor & Stumpf
feat. Freddie Shuman). Az irodalmi művek között Szále László (dráma) bizonyult a legjobbnak, megelőzve Vass Tibort (vers) és Lennert
Móger Tímeát (vers). A képzőművészek között Palásti Erzsébet győzött, mögötte Németh Erika és oláh Sándor végzett, különdíjat
kapott Gyémánt László.
Az Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázat az alkotó- és előadóművészeket szólította meg, célja Ady
sokszínű életművének és szellemi örökségének bemutatása volt, kortárs megfogalmazásban. A pályázat célja a költő személyisége és
művei által inspirált új alkotások létrehozása,
a különböző művészeti területeken alkotó művészek (írók, költők, zeneszerzők, képző-, iparés előadóművészek) által készített művekből

összművészeti rendezvény megvalósítása.
A pályázatra határon innen és túl, életkori megkötés nélkül bárki jelentkezhetett érvényes,
friss, még sehol nem publikált pályaművel.
A zsűri a művek megítélésénél az esztétikai
értéket, a korszerűséget, az érvényességet, az
egyéni hangot, az átgondoltságot, valamint az
adott koncepció végigvitelének következetességét vizsgálta. A zsűri tagja volt még Konok
Tamás festő- és szobrászművész, Lombos
Márton dalszövegíró, énekes, könnyűzenei
producer, Nemes Attila, a Magyar Napló irodalmi folyóirat marketingigazgatója, Radványi
Balázs zeneszerző, zenész, a Kaláka együttes
tagja.
A díjazott művészek a MANK felajánlásából a
Szigligeti és a Zsennyei Alkotóházban felhasználható hétvégi inspirációs és alkotási lehetőségben részesültek, a Magyar Napló pedig
értékes könyvcsomagot és az irodalmi magazint magában foglaló éves előﬁzetést adott át.
A beérkezett képzőművészeti alkotásokból
válogatva a MANK kiállítást rendezett A. Bak
Péter, Ardey Edina, Belicza László Gábor, Csordás Dániel, éles Bulcsú, Gaál Alexandra, Gyémánt László, Homolya Gábor, Navratil
Zsuzsanna Csilla, Németh Erika, oláh Sándor,
Palásti Erzsébet, Rainer Péter, Simon Csilla,
Székely Annamária, Széri Varga Géza és Tóth
Pitya István munkáiból. A kiállítás kurátora
Cserhalmi Luca esztéta.
Forrás: MTI

festő égő ház előtt
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felolvasószínházi előadás anna margit és ámos imre levelezéséből,
naplójegyzeteiből 2019. november 7-én, csütörtökön 19 órakor a dunaparti művelődési Ház – Barlangjában (duna korzó 18.).

1943 áprilisában a 30 éves Anna Margit férje naplójegyzeteit olvasta.
A pesti lakásban hagyott füzet utolsó bejegyzésében a 36 éves ámos
Imre közös párizsi útjukra emlékezett: „A háború nem tart örökké, s ha
vége, eljuthatunk újra Párizsba, ahol mégis mindennek a teteje van, ha
ugyan az elviselt idők agyon nem nyomták a művészi élethez annyira
fontos érzékeny légkört. Hol lehet most Chagall, gyönyörű műtermében, lakásában vajon ki rugdalja a mahagóni ajtót, és hol lehetnek a
szabadlelkű, minden gátló körülménytől irtózó művészek?”
Maguk is mindketten szabadlelkű művészek voltak, s akkor már több
mint egy éve nem látták egymást. Egy darabig még jöttek tábori levelezőlapok a munkaszolgálatra hurcolt férﬁtől, később azonban semmi
hír nem érkezett róla. A festőnő tollat vett elő, és a naplón keresztül
kétségbeesett üzenetet küldött a férjének. „Drágám! Ha valami baj
érne, segíts hozzá, hogy ne éljem túl!” – írta az utolsó sor alá. ámos
Imre ugyanebben a pillanatban egy ukrajnai parasztház padlóján feküdt
élet és halál között. Flekktífuszt és kétoldali tüdőgyulladást kapott a
fronton, magas lázzal küzdve a végrendeletét fogalmazta. Kis papírfecnikre, nyírfakéregre készített rajzait és verseit rendezgette, hátha
lesz, aki hazaviszi azokat. Végül, mintha elért volna hozzá felesége távolból küldött fohásza, összeszedte minden erejét, felkelt a földre szórt
szalmáról, és visszatért az életbe. Rengeteg szenvedés után hazajutott
a harmadik munkaszolgálatából, és újra festeni kezdett. Még kétszer
vitték el. Barátai és felesége megpróbálták rávenni, hogy próbáljon elmenekülni, búvóhelyet keresni, de ő azt válaszolta: „menjen minden,
ahogy a víz folyik”.
1944 nyarán, amikor Szolnok mellett dolgoztatták, esténként egy iskolai füzetbe rajzolt. A vázlatszerűségükben is csodálatos rajzokon
Krisztus és a halál angyala mellett feleségét és saját magát is többször
megörökítette: művei a bori noteszbe írt Radnóti-versek képi megfelelői. A menetszázadot Budapesten át nyugatra vezényelték. Amikor a
fővárosban időztek, Anna Margit, aki addig barátoknál bujkált, néhány
percre találkozhatott a férjével. Csak annyi ideje volt, hogy átvegye a
vázlatfüzetet, és elköszönjön. Soha többé nem látták egymást. ámos
Imre Németországban halt meg ismeretlen helyen és időpontban. Felesége fohásza nem talált meghallgatásra: közel ötven évvel élte túl a
férjét. Eldöntötte, hogy pályáján nem ismer majd semmilyen megalkuvást. Amikor kellett, húsz évig az asztalﬁóknak alkotott, konok alázattal
hozta létre férjével egyenrangú életművét.
Anna Margit Borotán, egy dél-alföldi tanyán született 1913-ban, zsidó
paraszti családban. Sichermann Margitként anyakönyvezték, egész
gyerekkorát falun töltötte, kulturális bölcsője a magyar népművészet
volt, a zsidósághoz néhány félig-meddig betartott vallási előíráson túl
szinte semmi sem kötötte. Nagynénje beszélte rá a szüleit, hogy tehetségesen rajzoló lányukat engedjék tovább tanulni. Kamaszként került Budapestre, ahol a katolikus Vaszary János lett a mestere, aki
tanítványa munkái láttán csak ennyit mondott: „Kegyednek festék folyik az ereiben!” A ﬁatal festőnő 1930-ban a rajziskolában találkozott
egy nála hat évvel idősebb képzőművészeti főiskolai hallgatóval, Ungár
ámos Imrével. A 17 éves lány és a 23 éves ﬁatalember pár nap ismeretség után összeköltözött.
Az életüket ellehetetlenítő újabb és újabb csapások nyomot hagytak
ámos művészetén. Festészetéből elpárolgott az irónia, a tragikumé
lett a főszerep. Szinte valamennyi kései műve az általa ismert világ
pusztulását és saját halálát jövendöli. 1940-ben hívták be először munkaszolgálatra, ettől kezdve alig volt módja festeni, a kevésbé eszközigényes graﬁka vált elsődleges műfajává. Vasúti pályamunkásként
dolgozott a Balatonnál, ujjai tönkrementek. A rövid itthon töltött időt
megpróbálta festéssel tölteni, immár a kiállítás reménye nélkül. 1942
márciusában újra be kellett vonulnia, tizennégy hónapot töltött az
ukrán fronton. „Veled vagyok minden szabad gondolatomban és Rajtad
kívül semmi más nem ösztönöz az életben való szükséges hitemben..."
– írta tífusztól lázasan Anna Margitnak, aki ezalatt egy hadiüzemben
végzett kétkezi munkát. Amikor a festő felgyógyult és hazaengedték,
a határon egy csendőr elvette tőle a munkaszolgálatban készített képeit, és összetépte őket.

Hazatérése után ámos egy utolsó, rémálomszerű portét festett kettejükről: a Pár a szögesdrót előtt című képén két szerelmest látunk öszszekapaszkodva egy csonkolt koronájú fa és egy drótkerítés előtt. Nem
sokkal korábban egy valódi álmát is megosztotta feleségével: édesanyja házában járt, és megkérdezte tőle, hol van Margit. „Kiment a temetőbe, hogy imádkozzon érted, de az őr nem engedte be” – hangzott
az álombéli válasz. Az álom valóra vált: Anna Margit soha nem temethette el férjét, akit pár perces budapesti találkozásuk után néhány hónappal a németországi ohrdruf-Nordban láttak utoljára életben a
rabtársai. A feleségének átadott „szolnoki vázlatkönyv” utolsó rajza a
keresztre feszített Jézus szenvedését ábrázolta.
Anna Margit barátainál bujkálva élte túl a háborút, apja és családtagjainak többsége koncentrációs táborban végezték. Két éven át várta
haza mindennap a férjét, s csak ezután törődött bele a megváltoztathatatlanba. Eldöntötte, hogy úgy lesz méltó ámos örökségéhez, ha élni
és festeni fog.

Szereplők:
Anna Margit: pető kata
ámos Imre: vasvári Csaba
Író, rendező: réczei tamás
Bevezető előadást tart: Benyovszky-szűcs domonkos festőművész,
az értsd a Kortárst! alapítója
Belépőjegy: 1900 Ft
Diák-, nyugdíjas jegy: 950 Ft (igazolvány felmutatásával)
Jegyek elővételben válthatók a http://bit.ly/31MIcMU oldalon, illetve a
Tourinform Irodában (Dumtsa Jenő u. 22.)

programok a könyvtárban

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.

november 6. szerda 18:00
Nagy Zoltán A tibeti gyógyászat című könyvéről tart előadást
ﬁlmvetítés: Stein Aurél nyomában az ujgurok között.

november 7. csütörtök 18:00
Weiner Sennyey Tibor Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete
című könyvének bemutatója, beszélgetés a műről Péterfy Gergely
íróval
november 9. szombat 9:00-12:00
Könyvtári Gyógynövényklub – Teakészítő Műhely
november 13. szerda 18:00
Szalóki ági zenés beszélgetése Pájer Almával

november 20. szerda 18:00
Jenő-nap – Megemlékezés Barcsay Jenő életművéről
november 27. szerda 18:00
Beszélgetés Patak Márta író-, műfordítóval
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szentendrei művészek
szegeden
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nagy érdeklődés mellett nyílt meg október 5-én a dimenziók című,
a magyar alkotóművészek országos Egyesületének képző-, iparés fotóművészeti kiállítása szegeden, a reök-palotában. Egy különleges installáció segítségével több mint hatszáz kortárs magyar
művet mutattak be a rEök két emeletén.

A megjelenteket Herczeg Tamás, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatója köszöntötte, a kiállítást dr. Nátyi Róbert, az SZTE Bartók Béla
Művészeti Kar dékánja nyitotta meg. A kiállítás kurátorai: D. Udvary
Ildikó művészettörténész, Sárkány Győző graﬁkus, a MAoE alelnöke.
A kiállításon városunkból 23 művész alkotása látható: Aknay János,
Beretvás Nagy István, Bihon Győző, Borsódy Eszter, Deim Balázs,
Dóró Zsolt, Edmund/Varga ödön Tibor, Gulyás Andrea, Istók Bernadett, Kisfalusi Márta, Kocsis Eszter. Kovács László Putu, Milos József, Molnár Bertalan, Pirk László, Pistyur Gabriella, Pistyur Imre, Ries
Zoltán, Sváb Katalin, Verebélyi Diána, Vincze ottó, Zászkaliczky
ágnes, Veszelits András. A kiállítás keretében Pirk László és Weszelits András kiemelt szakmai elismerésben részesültek.
A Dimenziók tematika összetett (tudományos, művészeti, spirituális,

akár ezoterikus) értelmezési tartománya szervesen illeszkedik a
MAoE korábbi tematikus kiállításainak sorába: 2012: Valóság és
illúzió, 2013: Négy elem, 2014: Labirintus, 2015: Harmónia, 2017:
Káosz és Rend.
A kiállítás megtekinthető november 17-ig.

Őszi szeniorképzések

idén ősszel már két sikeres előadást tartott
az aranykor központ, a szentendrei önkormányzat és az Egészségfejlesztési iroda
közös szervezésében zajló tanulási program, a szeniorok szentendrei akadémiája.
(maga a szEsza idén már 15. félévét
kezdte el).
2019-ben még négy további, ingyenes előadásra kerül sor, amelyek minden alkalommal a szentendrei önkormányzat
kisházasságkötőjében lesznek.
november 13. szerda, 15 óra:
prof. dr. Frenyó Sándor: Mozgásszervi megbetegedések és gyógyításuk időskorban
november 27. szerda, 15 óra:
Dr. Jászberényi József: Az időskori ﬁzikai
és lelki betegségek okrendszere
Mindenkit várunk szeretettel! Tanulni sohasem késő!

a szentendrei Új művésztelep fél évszázada
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• az Új művésztelep 50 évét foglalod össze
ebben a kiállításban. milyen tematikára fűzöd
fel a tárlatot?
Nem szerettem volna hagyományos módon,
kronologikusan felépített, akár művészettörténeti kategóriák szerint összeállított kiállítást
rendezni. Gondoltam, úgy tudom azt a változatosságot, sokszínűséget leginkább megmutatni, amit ez a művésztelep képvisel, ha
tizenkét műtermének összes – egykori és mai
– bérlőjét mutatom be az elmúlt évtizedek alkotásai tükrében. Huszonkét művész szerepel
a kiállításon: Deim Pál, Gy. Molnár István,
Jávor Piroska, Asszonyi Tamás, Czakó Margit,
Hajdú László, Bálint Ildikó, Lukoviczky Endre,
Pirk János, Pirk László, Rényi Krisztina, Kisfalusi Márta, Kocsis Imre, Kocsis Eszter, Ligeti
Erika, Farkas Zsóﬁa, Kóka Ferenc, Kapusi
Gábor, Papachristos Andreas, Rajki László,
Rózsa Péter és Nagy Kriszta x-T. Az adott művész jellemzésére tanulmányokból emeltem ki
rövid részleteket a falszövegekbe.

• merőben más karakterű, más stílusban alkotó művészek éltek és alkottak az ötven év
alatt a műtermekben. nehéz lehetett rendszerbe foglalni…
Sokat gondolkodtam a rendszer mikéntjén,
mert éreztem, hogy igen szerteágazó és megfoghatatlan a téma. Ezért találtam ki a műtermek szerinti bemutatást. Amelyekben már
nemcsak az „alapítók” élnek és alkotnak,
hanem egy második generáció is.
A kiállítás megrendezését az motiválta, hogy
a közhiedelemben főleg a Régi Művésztelep
él, miközben az ötven éve létesült Új Művésztelepről keveset tudni. A kerek évforduló kapcsán végre reﬂektorfénybe kerülhet ez utóbbi
is. Megérdemelten, hiszen nagyszerű művészek alkottak és alkotnak ma is itt. Ezúttal
mindannyian – szobrászok, festők, iparművészek, textil- és kerámiaművészek – együtt
szerepelhetnek egy csak róluk szóló kiállításon. Amire évtizedek óta nem volt példa.

• különlegessége a városnak, hogy szentendrén a régi és az Új művésztelep párhuzamosan működik egymás mellett.
A város hírnevét, a „festők városa” jelzőt a
Régi Művésztelepnek köszönhette. Az 1960as évekre azonban Szentendre vonzereje
megkopott. Az egyre álmosodó kisvárosi hangulat arra késztette a döntéshozó testületeket,
hogy elismert szakembereket kérjenek fel a
szentendrei művészeti élet elemzésére. A vaskos tanulmány alapján született politikai döntés a 11 000 lakosú kisvárost Pest megye
kulturális központjának jelölte ki, amely egyben a képzőművészet fővárosa kell, hogy legyen. A program fontos részét képezte egy új
művésztelep felépítése, valamint a kismúzeumok idetelepítése. Ekkor alapították a Skan-

Deim Pál műterme

zent is. Szentendre új korszakát indították el
ezzel. Az évtized végére a Duna-parti kisváros
fokozatosan az országos érdeklődés látókörébe került.

• az ekkor létrejött Új művésztelep lakói
azonban csoporttá soha nem váltak…
Nem is válhattak, hiszen ez az új művésztelep
egy mesterséges képződmény, ami politikai
döntés alapján jött létre. Más alkatú, eltérő ízlésű alkotókból. Amíg a Régi Művésztelepet
hasonló műfajban és stílusban alkotó festők
baráti társasága alapította, az Új Művésztelepre pályázat útján, szerte az országból érkeztek, javarészt pályakezdő művészek.
Nemcsak festők, hanem szobrászok és iparművészek is. Szentendréről csak Deim Pál és
Pirk János kapott műtermet a Városi Tanácstól. A többiek „honfoglalók” voltak, akik számára egyedülálló lehetőség volt, hogy
otthonra és alkotóhelyre találtak itt. ám rövidesen ők is bekapcsolódtak a város életébe.
A különbözőségek eredményezték azt a stiláris és műfaji sokszínűséget, ami mindmáig a
művésztelep jellegzetessége. A kiállítás is ezt
kívánja tükrözni – remélem, mindenki számára érzékelhetően.

• Hogyan rendezted be a tereket?
A Ferenczy Múzeum összes emeleti termében
látható a tárlat. Ezekben tizenkét „virtuális”
műtermet mutatok be, a bennük élő egykori és
mai lakók alkotásaival. A kétszázötvennél
több festmény, graﬁka, érem, szobor, kisplasztika, kerámia, textil és fotó mellett plakátokat,
meghívókat, személyes fotókat, tárgyakat és
az alkotásokhoz használt eszközöket is kiállítunk. A tárlat érdekessége még a múzeum
belső udvarán látható öt színes műanyag szobor, amelyet Farkas Zsóﬁa erre az alkalomra
készített.

Fotó: Deim Péter

2019-ben ünnepli fennállásának ötvenedik
évfordulóját szentendre művészeti életének
fontos helyszíne, a kálvária úti Új művésztelep. a jelentős évforduló alkalmából jubileumi
tárlat nyílik novemberben a ferenczy múzeumban. a kiállítás kurátorával, rappai zsuzsával beszélgettünk.

• milyen érdekességeket tartogat még a
kiállítás?
Egy külön teremben vetítjük Erős Péter
rendező-operatőr Deim Pállal, Pirk Lászlóval,
Gy. Molnár Istvánnal és Kocsis Imrével készült
videoﬁlmjeit. Sikerült megszerezni néhány alkotást is, amelyek a forgatás alatt készültek.
Ezek is láthatóak lesznek a kiállításon. A február elejéig nyitva tartó kiállítást számos érdekes program is kíséri: többek között
Benkovits Györgynek a hatvanas évek Szentendréjéről szóló előadása, vagy Czakó Margit
textiltervező bemutatója a gobelin szövéséről.
Remélem, méltó módon sikerül az ötvenéves
művésztelepről megemlékezni.
SZ. N.

a szentendrei Új művésztelep
2019. 11. 15. – 2020. 02. 02.
Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos utca 5.
Kurátor:
Rappai Zsuzsa

Megnyitó:
2019. november 14. csütörtök 18:00

szenior szerda

2019. november 20. szerda 11:00
Kurátori tárlatvezetés nyugdíjasoknak
A szentendrei Új Művésztelep tárlaton.
Ferenczy Múzeum,
Kossuth Lajos utca 5.
Belépőjegy: 600 Ft
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Bemutatkozik a dunakanyari
Család- és Gyermekjóléti szolgálat

a Család- és Gyermekjóléti szolgálat elhivatott, lelkes és szakképzett
munkatársai széleskörű támogatást és segítséget tudnak nyújtani a
nehéz élethelyzetekben, krízisekben és a hétköznapi problémák orvoslásában egyaránt.

Szolgáltatásainkat elsősorban azoknak a családoknak, felnőtteknek és
gyermekeknek, időseknek és ﬁataloknak ajánljuk, akik szociális, gyermeknevelési problémákkal, családi konﬂiktusokkal küzdenek, állást keresnek, krízishelyzetbe kerültek, létfeltételeik nem biztosítottak és ezen
problémáik megoldásához szeretnének információt, tanácsot és segítséget kapni.
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Szentendrei nyitva tartásunk az alábbiak szerint változott:
Hétfő: 12-16 óráig
Szerda: 8-16 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek 8-12 óráig

Ezen felül krízistelefon áll a lakosság rendelkezésére, amely akut helyzetekben hívható: 20/364 0827
A további települések ügyfélfogadási órái az új honlapunkon megtalálhatók: www.dunakanyari.hu

További részlekért kövesse honlapunkat, facebook proﬁlunkat, vagy
hívjon bennünket bizalommal!

Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti
Intézmény
Családi proBlémák:
HElyrEHozHatók-E kapCsolataink?
november 7. csütörtök 19:00 - 20:00

Helyrehozhatók-e családi kapcsolataink, megjavítható-e a párkapcsolat? Mire képes a család- és párterápia?

A Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény szakemberei
november 7-én, csütörtökön 19.00 órától előadást tartanak az
ofﬂine Centerben
arról, hogy milyen gyakori családi, párkapcsolati nehézségekkel
küzdünk, miért nem értjük meg egymást, miért kezdünk el távolodni egymástól. Szó lesz arról, hogy visszafordítható-e ez a folyamat, és arról, mi segíthet megmenteni kapcsolatainkat.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a szentendrei központon kívül megtalálhatóak Budakalászon, Pilisszentlászlón, Leányfalun, Visegrádon, Pilisszentkereszten, Pócsmegyeren,
Szigetmonostoron, Tahitótfalun és Kisorosziban.

Mit is jelent pontosan a segítségnyújtás?
A Szolgálattal kapcsolatba kerülő emberek sorsdöntő kérdések, problémák között gyakran tehetetlennek érzik magukat. Ebben a nehéz
helyzetben nagyon fontos egy bizalmon alapuló, segítő kapcsolat kialakítása, mert a problémákkal küzdő emberek – akik adott esetben
már több helyről kaptak elutasítást – nehezen osztják meg lelki gondjaikat, nehézségeiket egy idegennel. A Családsegítő Szolgálatnál egyaránt foglalkozunk családokkal és egyéni esetekkel. Segítünk, ha valaki
elakad egy hivatalos ügyintézésben, nem tudja kitölteni a nyomtatványokat, kérelmeket. Munkanélküliek számára ellátásokkal kapcsolatosan tájékoztatást nyújtunk, illetve segítjük a munkaerőpiacra való
visszailleszkedést önéletrajz készítéssel, álláskereséssel és az állásinterjúra való felkészítéssel. Anyagi és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos tájékoztatást adunk, illetve szükség szerint segítünk az ellátás
megigénylésében.
Megkereshetnek bennünket azok is, akik krízishelyzetbe kerültek, például: gyermeknevelési problémákat érintő nehézségek, válás, munkahely elvesztése, droghasználó gyermek a családban, baleset,
hozzátartozó váratlan halála. Segítünk a párkapcsolati konﬂiktusok
megoldásában, illetve, ha már a szülők szétváltak, akkor a gyerekek
érdekében a közös együttműködés kialakításában.
Találkozhatnak kollégáinkkal a különböző települési rendezvényeken,
nyaranta játszóházat, illetve balatoni tábort szervezünk a hátrányos
helyzetű gyerekeknek, melynek teljes költségét az intézmény állja.
Rendszeresen tartunk ruhabörzét, ahonnan minden ruha ingyenesen
elvihető. Tájékoztató előadásokat szervezünk, ahol szakemberek segítségével lehet egy-egy problémát feldolgozni akár gyermeknevelési,
akár a családokat érintő egyéb kérdésekkel kapcsolatban.
Szentendrei bázisunkon túl elérhetőek vagyunk Leányfalun, Tahitótfaluban, Pócsmegyeren, Szigetmonostoron, Budakalászon, Pilisszentkereszten, Pilisszentlászlón, valamint Visegrádon és Kisorosziban.

Előadók:
Rist Lilla család- és párterapeuta
Horváth Ivett pszichológus
A belépés ingyenes!

életerő életmód Központ

Szentendre, Kálvária út 16/c.
A programokra bejelentkezés szükséges: motibro.com

November 9. 9-11 óráig
fókuszban az anya - Workshop anyáknak - anyákról - Peringer
Judittal
November 9. 14-18 óráig
aviva tanfolyam - Becsy Angélával
November 10. 17-20 óráig
suryasoul tánc Workshop - Kocsis Anitával
November 15. 19,30
Hangfürdő - Egervári Lillával
November 16-17 9,30-17,30-ig
karhosszteszt/innerwise öngyógyító tanfolyam - Balogh Nikivel
November 23-24. 9-11 óráig
női harcos útja tanfolyam - Téma: Anya és Lánya
November 23. 12 óra
nyílt nap az életerő Központban
November 23. 18 óra
élményrelaxációs Hangfürdő - Bojnitzer Tamás és Hlács Erika
November 30. 9-11 óráig
fókuszban az anya - Workshop anyáknak - anyákról - Peringer
Judittal
November 30. 14-18 óráig
aviva tanfolyam - Becsy Angélával

mintaházpark lesz jövőre az émi telepén

mintaházparkként nyit újra 2020-ban a solar decathlon Europe 2019
házépítő verseny kiállítása. a solar decathlon Europe 2019 nemzetközi egyetemi innovációs házépítő verseny keretében felépült 10 mintaházat szentendrén az émi tudományos és technológiai ipari
parkjában – az előző versenyektől eltérően – a két hetes versenyt követően még két hónapon át, egy meghosszabbított kiállítás keretében
tekinthették meg az érdeklődők. a nulla energiás mintaházakra több
mint 15 ezer ember volt kíváncsi. a szoláris falu 2020-ban megújulva,
mintaház- és élő laboratóriumparkként nyitja meg újra kapuit.

A Solar Decathlon Europe 2019 szervezője, az éMI Nonproﬁt Kft. –
Szentendre Város önkormányzatával, valamint a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemmel partnerségben – a 2019-es verseny rendezésének jogát innovatív megközelítésen alapuló pályázattal
nyerte el. A hagyománnyal szakítva elsőként tűzte ki célul olyan SD
esemény rendezését, amely minél szélesebb körben ismerteti meg a
fenntartható és innovatív építészeti tudásanyagot. Ezt a célt támogatva, a tömegeket érintő problémákra kínált környezettudatos építészeti megoldásokat a két hetes versenyszakaszt követően egy két
hónapos időszakos kiállításon mutatta be az érdeklődőknek.
Az ingyenesen látogatható, szeptember 29-ig tartó kiállítást több mint
15 ezer érdeklődő – egyéni látogatók, szakmai csoportok, oktatási intézmények tanárai, diákjai – tekintette meg az éMI Tudományos és
Technológiai Ipari Parkjában. Az SDE19 verseny keretében felépült be-

Fotó: Balázs József
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mutatóparkban a meglévő épületállomány felújítására, többek között
az ún. „kockaházak” és a panelek élhetőbbé tételére született megoldásokkal, az energiahatékonyabb és ezáltal gazdaságosabb üzemeltetésre adott ötletekkel, innovatív építőanyagokkal ismerkedhettek
meg a szakmai és lakossági érdeklődők.
A versenyházakból álló kiállítás bontási munkálatai szeptember 30-án
kezdődtek, azonban a házaknak csak egy kisebb része kerül elszállításra. A szervező éMI szemléletformáló és széles körű tájékoztató célját szem előtt tartva, több ház marad a területen és 2020-ban, megújult
formában, újabb házakkal bővülve Mintaház- és élő laboratórium-parkként várja majd látogatóit. Az SDE19 keretében megépült nulla energiás
házak mérései tovább folytatódnak, melyek adatai innovatív építőipari
vállalkozásoknak, beruházóknak és kivitelezőknek, lakossági építtetőknek, a szakpolitikának, egyetemeknek, valamint kutatóknak egyaránt hasznos információ- és tudásanyagként szolgálhatnak majd. A
jövőre nyitó parkban a tervek szerint vidékfejlesztési célokhoz kapcsolódó mintaházak is épülnek, továbbá egy kiállító csarnokban lehetőség
lesz az építőipar szereplői számára bemutatni innovatív termékeiket.
A Mintaházpark központi helyszíne lehet olyan folyamatoknak, amelyeknek célja az innovációs és piaci termékek, épületek valós környezetben történő elemzése, tesztelése, bemutatása a megvalósításban
érdekelt felek és végfelhasználók bevonásával. A Mintaházpark egyik
kiemelt célja, hogy közvetítőként működjön a szereplők között a közös,
fenntartható jövőt támogató értékteremtés érdekében.

sárgulnak a széncinegék, de nem az irigységtől

A Pilisi Parkerdő Zrt. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Viselkedésökológiai Csoportja együttműködésével lassan négy
évtizede folynak ornitológiai kutatások egy
erre kijelölt gyertyános-tölgyesben a Szentendrei Erdészethez tartozó Málnás-hegyen.
A hosszú távú együttműködés többek között
lehetőséget kínál arra is, hogy a kutatók a klímaváltozás olyan hatásait vizsgálhassák,
amelyre másként nem lenne mód. A vizsgálatok többsége tavasszal és nyáron, vagyis a
madarak szaporodási időszakában folyik, de
célzott vizsgálatokat ősszel és télen is végeznek a rezidens fajokkal, mint amilyen az
egyébként gyakori fészkelőnek tekinthető
széncinege.

Ősszel a széncinegéket a szakemberek a kihelyezett etetőknél fogják meg hálók segítségével. A cinegék tollazati színeit három
testtájon (fényes fekete fejtető, tompa fekete
hassáv és élénksárga hasoldal) egy precí-

ziós mérésekre alkalmas, hordozható spektrométerrel megmérik. A nagy értékű és pontosságú műszer használata azért is
különösen fontos, mert ezzel a közeli ultraibolya színtartományt is mérni lehet, amelyet
az ember nem képes látni, ám a cinegék
érzékelik.

A globális felmelegedés hatására a kísérleti
területen az augusztusi időjárás szisztematikusan változik az évek között. Hosszú távú
adatok elemzésével a kutatók nemrégiben
kimutatták, hogy a kísérleti terület augusztusi csapadékviszonyaival és hőmérsékleti
jellegzetességeivel összefügg a cinegék színezete. Ha száraz és meleg az augusztus,
vagyis amikor a széncinegék többsége a területen levedli régi testtollait, és újakat növeszt, a sárga has újonnan növesztett tollai
sötétebb és teltebb színűek lesznek, mint
egy nedvesebb és hűvösebb augusztust követően. A tollban található sárga színanyagot

a táplálékból nyerik a széncinegék, és feltételezhetően az időjárási viszonyok befolyásolják a táplálék elérhetőségét az erdőben.
A színezetbeli változások fokozatosak és
kisléptékűek, ezért az emberi szem számára
alig-alig észrevehetőek. A madaraknak azonban fontos lehet, hiszen színlátásuk sokkal
kiﬁnomultabb az emberénél, és a sárga szín
nagy szerepet játszik a széncinegék párválasztásában.

PILISI PARKERDŐ ZRT.
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programok
kiállÍtás
kiállÍtás

FERENCZy MÚZEUMI CENTRUM

Nyitva tartás
keddtől vasárnapig 10.00–18.00
Kovács Margit Kerámiamúzeum hétfőtől vasárnapig 10.00–18.00
A pénztárak 17:30-ig tartanak nyitva

Ünnepi és rendkívüli nyitva tartás:
November 1-jén a múzeumok zárva tartanak
November 2-től a múzeumok 10-től 17
óráig tartanak nyitva.

FERENCZy MÚZEUM
Kossuth Lajos utca 5.
november 14. csütörtök 18:00
a szEntEndrEi ÚJ mŰvésztElEp
Kiállítás-megnyitó
Kurátor: Rappai Zsuzsa
Megtekinthető február 2-ig
november 20. szerda 11:00
Szenior Szerda
kurátori tárlatvEzEtés
nyuGdÍJasoknak a tárlaton
Belépőjegy: 600 Ft
Minden kedden 14:30–17:30
nyitott mŰHEly
Tehetséggondozó szakkör 12 éven
felülieknek
Bővebb információ és előzetes regisztráció: György Gabriella művészetpedagógus, e-mail:
gyorgy.gabriella@muzeumicentrum.hu;
+36204881851

SZENTENDREI KéPTáR
Fő tér 2-5.
a naGy könyvlopás
Francia könyvkiállítás a vasfüggöny
mögött
Megtekinthető január 19-ig
november 10. vasárnap 10:00–13:00
Családi nap – tárGydoktor
rEndEl!
A papír restaurálásának folyamata A
nagy könyvlopás című kiállításhoz kapcsolódóan Felnőtteknek kurátori tárlatvezetés
Belépőjegy: 500 Ft/fő (7 év alattiak egy
kísérőjének ingyenes)
november 24. vasárnap 16:00
Kurátori tárlatvezetés
Belépőjeggyel látogatható
MűVéSZETMALoM
Bogdányi u. 32.
véGtElEn átJáró
A tolcsvai Természet-művésztelep
Megtekinthető december 1-jéig
november 10. vasárnap 16:00
kurátori tárlatvEzEtés
mŰvészEkkEl
Belépőjeggyel látogatható.
in statu Quo
Tárgyalási struktúrák
A 2019. évi Velencei építészeti Biennálé
izraeli projektje
Megtekinthető január 26-ig
áMoS IMRE – ANNA MARGIT EMLéKMÚZEUM
Bogdányi u. 10.
október 25. péntek
„másokról nEm mondok
sEmmit”
Kucsera Ferenc mártíriuma
Történeti narratíva és kortárs reﬂexiók
Megtekinthető március 1-jéig
november 16. szombat 17:00
kurátori tárlatvEzEtés

a kiállÍtáson
Belépőjeggyel látogatható

CZóBEL MÚZEUM
Templomdomb 1.
ÚJraGondolt CzóBEl 4.0
Rejtélyek a múzeumban – Fókuszban a
kutatás

KMETTy MÚZEUM
Fő tér 21.
kmEtty János – az örök kErEsŐ
november 9. szombat 17:00
kopoGtatás, sárfal
Meseterápiás foglalkozás Boros Luca
meseterapeutával
Belépőjeggyel látogatható.
A részvétel regisztrációhoz kötött:
regisztracio@muzeumicentrum.hu
16 éven aluliak számára nem ajánlott.
KoVáCS MARGIT KERáMIAMÚZEUM
Vastagh György utca 1.
kováCs marGit, a duna királynŐJE

MANK GALéRIA
Szentendrei Régi Művésztelep
Bogdányi u. 51.
kÜlönös vélEtlEn
Cseke Szilárd képzőművész kiállítása
Cseke Szilárd csaknem húsz éve foglalkozik mobil objektekkel, amelyek az
identitás témakörét állítják színre. Az
installáció által megjelenített, folytonos
körforgást alkotó rendszer világunkat
szimbolizálja, létünk folytonos működését. Megszemélyesült pingponglabdák
vándorlását ﬁgyelhetjük meg, ahogy
azok ventilátorok irányításával szabályszerűen haladnak. A képzőművész sokoldalú életművének köszönhetően a
magyar kortárs képzőművészet egyik
legjelentősebb képviselője. 2014-ben
elnyerte a Munkácsy-díjat, a magyar
művészeti szakma elismerését. 2015ben az ő munkái képviselték kiemelkedő nemzetközi médiasikerrel
Magyarországot az 56. Velencei Képzőművészeti Biennálén.
Megtekinthető november 24-ig, hétköznap 9.00–17.00, hétvégén 10.00–17.00
között
BoRoMISZA TIBoR EMLéKSZoBA
Duna korzó 4.
(26) 311-364
EmlékkiállÍtás
A Nagybányán és Párizsban tanult,
majd Szentendrén élt festő (1880-1960)
friss szemléletű életképeiből ad válogatást a kis kiállítás
Nyitva: szombat és vasárnap 12.00–
17.00
A belépés ingyenes

APáTI GALéRIA
Kertész u. 10.
apáti aBkaroviCs Béla fEstŐmŰvész EmlékkiállÍtása
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

ElŐadás
ElŐadás

HAMVAS BéLA PEST MEGyEI
KöNyVTáR
Pátriárka u. 7.
november 6. szerda 18:00
naGy zoltán a tiBEti
GyóGyászat CÍmŰ könyvérŐl
tart ElŐadást
ﬁlmvetítés: Stein Aurél nyomában az ujgurok között.
november 7. csütörtök 18:00

XXXIII. évf. | 20. szám
Hamvas Béla EzErarCÚ
és EGyszErŰ élEtE
Weiner Sennyey Tibor Hamvas Béla
ezerarcú és egyszerű élete című
könyvének bemutatója, beszélgetés
a műről Péterfy Gergely íróval
november 9. szombat 9:00-12:00
könyvtári GyóGynövénykluB –
tEakészÍtŐ mŰHEly
november 13. szerda 18:00
szalóki áGi zEnés BEszélGEtésE
páJEr almával
november 20. szerda 18:00
JEnŐ-nap – mEGEmlékEzés
BarCsay JEnŐ élEtmŰvérŐl
november 27. szerda 18:00
Beszélgetés Patak Márta író-, műfordítóval

PETŐFI KULTURáLIS
éS HAGyoMáNyŐRZŐ EGyESÜLET
Stéger köz
október 25. péntek 18.00
„HittEl, HŰséGGEl a nEmzEtért"
II. Rákóczi Ferenc élete és szabadságharca
v. Bagaméri László ádám előadása
november 8. péntek 18.00
„JErszE, EmlékEzzŐnk…”
Kátai Zoltán énekmondó előadása
november 15. péntek 18.00
„szél és kard”
Őseink hitbéli öröksége
Varga Tibor előadása
november 22. péntek 18.00
Hunyadi mátyás és a török
kérdés
Dr. Darkó Jenő történész előadása
november 29. péntek 18.00
a délvidéki maGyarsáG ElmÚlt
száz évE
András Attila rendező előadása

zEnE

zEnE

DMH BARLANG
Duna korzó 18.
november 5. kedd 19.30
BorBély mŰHEly JazzkluB
Vendég: Pecze Balázs – trombita
Borbély Mihály – szaxofon, fúvós hangszerek
Tálas áron – zongora
Horváth Balázs – bőgő
G. Szabó Hunor – dob
Pecze Balázs – trombita
Belépő: 1200 Ft,
diák/nyugdíjas: 1000 Ft
november 9. szombat 18.00
GöröG tánCHáz
a Szentendrei Görög Nemzetiségi önkormányzat szervezésében
Zene: Akropolis Compania
november 12. kedd 19.30
CitEra Jazz
Gályász Attila festőművész és Dömény
Krisztián citerás közös estje
Közreműködik: Barabás Nándi – ütőhangszerek
november 28. csütörtök 20.00
ötödik évszak kluB
Akusztikus emberzene világi felfogásban. Minden második hónap utolsó csütörtökjén személyes, rögtönzött,
természetes és akusztikus zene-rezgések töltik be a teret nem mindennapi
vendégekkel.
Izabella Caussanel – ének
Hegedűs Máté – hegedű
Csoóri Sándor “Sündi”- brácsa, hosszúnyakú tambura , koboz, ének
Zimber Ferenc – cimbalom, magyar
duda
Szabó Csobán Gergő – bőgő, gardony,
ének
Belépő: 800 Ft

VáRoSHáZA
Városház tér 3.
november 30. szombat, 18 óra
20. JuBilEumi lEvEntE Gála
A gálán Fű Levente volt iskolatársai
adnak koncertet
Közreműködnek: Benyus János, Lakatos Péter, Molnár Gergő, Polyák Endre
kürtművészek
Vezényel és konferál: Farkas Róbert
karmester

PóTKULCS
Fő tér 11.
november 16. szombat 20.00
naGy GErGŐ mEtál GitárEst
Nagy Gergő stílusára jellemző a technikás gitárjáték keveredése a ﬁnom dallamokkal.
A koncertre nincs belépő!

oFFLINE CENTER
Ady Endre út 6.
november 9. szombat 20.00
sErGŐ sára konCErtJE
Közreműködik a VIGAD és a Konyhából
a Drazsé
A belépés ingyenes.
november 15. péntek 19.00
Jam sEssion
Házigazda: LILo UPRIGHT
A zenekar 2019 tavaszán jazz kategóriában I. helyezést nyert el a III. Szentendrei Nagyszínpad Könnyűzenei
Tehetségkutatón, ezt követően nyáron a
Köz_Tér_Hangja_2019-en szintén első
díjat szereztek.
Tagok: orbay Lilla- ének
Neuschl Armand – zongora
Borbényi Dániel – gitár
Szentgallay Gyuri – basszusgitár
Klausz ádám -dob

mozi

mozi

P'ART MoZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak:
diák/nyugdíjas: 1000 Ft
felnőtt: 1200 Ft

november 5. kedd
16:30 A LEGFEHéREBB NAP (109’)(12E)
18:30 A LEPKEGyűJTŐ (115’) (12) CINEBooK SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:30 DRAKULICS ELVTáRS (95’)(12E) Bodzsár Márk ﬁlmje

november 6. szerda
15.00 JETIKöLyöK (97’) (6)
16.45 ARETHA FRANKLIN- A SZERETET
HANGJáN (90’)(6E)
18.25 A LEGFEHéREBB NAP (109’)(12E)
– Egy izlandi történet…
20.15 LóToLVAJoK (123’)(BA) Berlini
Filmfesztivál 2019. Ezüst Medve díj
november 7. csütörtök
13:00 MI ÚJSáG, KUFLIK ? (77’)(6)
14:30 PAVARoTTI (114’) (12)
16:30 A PRADo MÚZEUM- CSoDáK
GyűJTEMéNyE (95’) (12) - A MűVéSZET TEMPLoMAI SoRoZAT
18.15 KoNTRoLL NéLKÜL (118’)(16)
20:15 ELLA FITZGERALD: JUST oNE oF
THoSE THINGS (90’)(12)

november 8. péntek
16:20 TERRA WILLy (90’)(6)
18:00 MIDWAy (138’)(16E)
20:30 JoKER (122’) (16)
november 9. szombat
14:00 TERRA WILLy (90’)(6)
15:45 VoLT EGySZER EGy HoLLyWooD
(161’)(18)
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20:15 DRAKULICS ELVTáRS (95’)(12E) Bodzsár Márk ﬁlmje

november 10. vasárnap
14:00 TERRA WILLy (90’)(6)
16:00 SZERELEMRE KATTINTVA
(101’)(16)
17:50 KoNTRoLL NéLKÜL (118’)(16)
20:00 DRAKULICS ELVTáRS (95’)(12E) Bodzsár Márk ﬁlmje

november 11. hétfő
16:00 LILI (85’)(12’)
18:00 CoWSPIRACy FENNTARTHATóSáG
MáSKéPP (91’) öKoPARTy SoRoZAT
19:40 MIDWAy (138’)(16E)
november 12. kedd
16:00 SZERELEMRE KATTINTVA
(101’)(16)
18:00 Mű SZERZŐ NéLKÜL (189’)
LéLEKMoZI SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
21:00 LILI (85’)(12’) Hegedűs Péter
ﬁlmje

november 13. szerda
15:00 SáTáNTANGó (435’- 2 szünettel)
november 14. csütörtök
15.30 AMUNDSEN (125’)(12)
17:35 RAGADoZóK (112’)(16)
19.35 AZ ASZFALT KIRáLyAI (152’)(12)
7. oRSZáGoS RAJZFILM ÜNNEP
november 15-17-ig

november 15. péntek
14.00 MéZGA MARAToN I. ÜZENET
A JöVŐBŐL (97’)(10-14 évesek)
15.40 AZ ERDŐ KAPITáNyA( 70’)(6)
17.00 ÍGy NEVELD A SáRKáNyoDAT 3.
(104’)(6)
18:50 SZéP CSENDBEN (80’)(12)- EGy
P’ARToN AZ ALKoTóKKAL SoRoZAT
20.15 RAGADoZóK (112’)(16)
november 16. szombat
12.30 MéZGA MARAToN II. ÜZENET A
JöVŐBŐL (76’)(10-14)
13.50 MI ÚJSáG KUFLIK ? (77’)(6)
15.10 A VILáGLáToTT EGéRKE (53’)(5)
16.05 KoRMoS MESéK (33’)(3-6 év)
18.15 MÚLT KARáCSoNy (103’)(12)
20:00 AZ ASZFALT KIRáLyAI (152’)(12)
november 17. vasárnap
13:30 MéZGA MARAToN III. ÜZENET
A JöVŐBŐL (8-10 rész)(10-14 évesek)
(76’)
14.50 A VILáGLáToTT EGéRKE
(53’)(5 é)
15.30-18.00-ig KyRU KREATÍV
DéLUTáNJA – a rajzﬁlmekből
16.00 KoRMoS MESéK (33’)(3-6 év)
16.40 LoLA MESéK (32’)(3)
17.20 MÚLT KARáCSoNy (103’)(12)
19.30 AZ ASZFALT KIRáLyAI (152’)(12)

CINEMA NoRD- az északi Filmek Hete
november 18- 23-ig

november 18. hétfő
16:25 ELLA FITZGERALD: JUST oNE oF
THoSE THINGS (90’)
18:00 CSENG MESTER KoNyHáJA
(114’)(BA)
20:00 AMUNDSEN (125’)(12)
november 19. kedd
14.50 CSENG MESTER KoNyHáJA
(114’)(BA)
16:50 RAoUL TABURIN(89’)(12)
18:30 VITA&VIRGINIA-SZERELMÜNK
TöRTéNETE (110’)(16) CINEBooK SoRoZAT
20:25 ÚJRAKEZDŐK (99’)(16)

KULTÚRA
november 20. szerda
16:40 A LEGFEHéREBB NAP(109’)(16)
18:30 BERGMAN 100 (125’)(12)
20:15 TEJHáBoRÚ (92’)(BA)

november 21. csütörtök
14.05 JéGVARáZS 2. (105’)(6E)
15:55 TEJHáBoRÚ (92’)(BA)
18:30 VADoNVILáG-GRóF SZéCHENyI
ZSIGMoND NyoMáBAN (96’)(12)NyISD KI A SZEMED!
20:15 DEPECHE MoDE: SPIRITS IN THE
FoREST (95’)(12E)
november 22. péntek
15.00 PAMACS, A MIKULáS KIS
RéNSZARVASA (89’)(6E)
16:40 A LEGFEHéREBB NAP (109’)(16)
18:30 LóToLVAJoK (123’)(BA) Berlini
Filmfesztivál 2019.Ezüst Medve díj
20:35 64-ES BETEGNAPLó(119’)(16)
november 23. szombat
15.00 PAMACS, A MIKULáS KIS
RéNSZARVASA (89’)(6E)
16.35 VAN GoGHoK (103’)(16)
18:25 DoWNToN ABBEy (122’)(12)
20:30 CSALáDI KARáCSoNy (101’)

november 24. vasárnap
13:30 JéGVARáZS 2. (105’)(6E)
15.20 MÚLT KARáCSoNy (103’)(12)
17:15 VALAN - AZ ANGyALoK VöLGyE
(99’)(16) Bagota Béla ﬁlmje
19:00 AZ ÍR (210’)(BA)
november 25. hétfő
16:45 VALAN- AZ ANGyALoK VöLGyE
(99’)(16)-Bagota Béla ﬁlmje
18.00 HoMáLyBóL A FéNyRE – Török
Katalin előadássorozata
18:30 GETTo BALBoA magyar dokumentumﬁlm (90’)-közönségtalálkozó
20:05 AMUNDSEN (125’)(12)

november 26. kedd
15:50 DRAKULICS ELVTáRS (95’)(12E) Bodzsár Márk ﬁlmje
18:30 SZABADÚSZóK (122’)(16) LéLEKMoZI SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:40 SZéP CSENDBEN (80’)(12)
november 27. szerda
17:00 CSENG MESTER KoNyHáJA
(114’)(BA)
19:00 AZ ÍR (210’)(BA)

november 28. csütörtök
16:50 TEJHáBoRÚ (92’)(BA)
18:30 EGy ESŐS NAP NEW yoRKBAN
(92’)(BA)
20:10 TŐRBE EJTVE (130’)(12E)

november 29. péntek
16:00 DÍNo KIRáLy: ÚT A TűZHEGyRE
(92’)BA)
20:00 MARRIAGE STRoy (136’)(BA)

november 30. szombat
14:00 JéGVARáZS 2. (BA)
16:30 AZ ÍR (210’)(BA)
18.00 BEVEZETéS A FILMMűVéSZETBE
– Prónai Csaba előadássorozata
20:05 MARRIAGE STRoy (136’)(BA)

december 1. vasárnap
14:00 JéGVARáZS 2. (105’)(BA)
15:50 TŐRBE EJTVE (130’)(12E)
18:00 EGy ESŐS NAP NEW yoRKBAN
(92’)(BA)
19:35 AZ ÍR (210’)(BA)

december 2. hétfő
16:00 AZ ASZFALT KIRáLyAI (152’)(12)
18:00 MÚLT KARáCSoNy (103’)(12)
19:50 25 KM/H-FéKTELEN SZáGULDáS
(116’)(16)
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Három nap a játék és az önismeret jegyében
VÁROS

Lehet-e csodát tenni három nap alatt? Lehet-e egy közösségben meglévő minden konﬂiktust, feszültséget három nap alatt megoldani?
Erről beszélgettünk egy augusztusi délután a Templomdombi Iskola 6.
osztályának osztályfőnökeivel, Gyüre ágnessel és Horváth Krisztinával,
akik arra kértek minket, hogy tartsunk osztályuknak csapatépítő tréninget. Csodát nem tudtunk ígérni, ugyanakkor azt igen, hogy a három
nap alatt mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyerekek jobban megismerjék egymást és önmagukat, hogy szorosabbá váljon közöttük a kapcsolat, hogy elfogadóbbak legyenek egymás irányában.
évekig voltunk Horváth Dórival a Nyitott Kör Egyesület munkatársai,
idén nyáron kezdtünk új szervezet alapításába, Drámakommandó
néven. Csatlakozott hozzánk Benedek Patrik, régi móriczos tanítvány
és amatőr színész. Mindhárman drámapedagógusként dolgozunk, a

Egészség, szépség, szép forma –
ez a Prímatorna

A nAgy múltú, országos hírű PrímAtornA ismét szentendrén!
Korhatár nélkül végezhető
tömegsport.
Bármikor elkezdhető, a
koreografált gyakorlatok
rendszeresen cserélődnek,
így sem a zenére, sem
a gyakorlatokra nem lehet
ráunni.

Tornánk nemcsak testi,
szellemi jelenlétet is elvár
a résztvevőktől.
Javítja a mozgáskoordinációd, tartásod, egyensúlyés ritmusérzéked, szépre
formálja a testedet.

Képzett, tapasztalt oktató
segít, javít, buzdít téged.

Helyszín: Barcsay isKola (Kálvária út 18.)
időpont: hétfő és szerda 18.00–19.00

info: Pintér andrea, 06-30-399-4465
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színházi nevelés eszköztárával dolgozunk fel egy-egy osztállyal fontos
emberi, erkölcsi, társadalmi kérdéseket. Tavasszal éppen a Templomdombi Iskolában jártunk, mikor az osztályfőnökök felkértek minket a
feladatra.
Augusztus közepén ültünk le a Fő tér egyik teraszán, ági és Kriszta két
órán át meséltek tapasztalatokról, sikerekről, nehézségekről, örömteli
pillanatokról. érzékenységük, tisztánlátásuk segített minket abban,
hogy olyan programot állítsunk össze, mely valóban itt és most, ennek
az osztálynak szól.
Sokat gondolkodtunk a helyszín kérdésén. Az iskolában adott volt a
tágas osztályterem, de úgy éreztük, jobbat tenne a gyerekeknek egy iskolán kívüli, intimebb helyszín, ahol nem zavarják a tanítást a hangosabb játékok. Hálásan köszönjük a Szentendrei Kulturális Központnak,
hogy bérbe vehettük a DMH egyik termét és használhattuk az udvarát.
Így a gyerekek egyszerre élhették meg a szabadságot és a közösségi
élményt, ami nagyon jó alaphangulatot biztosított.
S hogy milyen volt az együtt töltött három délelőtt? Hangos, vidám, önfeledt, felfokozott, koncentrált, intenzív, magával ragadó... de mindenek
előtt igaz, tiszta, őszinte. Megállás nélkül játszottunk, hol lendületes,
dinamikus, a gyors reakcióra és interakcióra épülő játékokat, hol lassú
és elmélyült koncentrációt kívánó gyakorlatokat, melyek között mindig
megálltunk átbeszélni, ki hogy látja, ki mit élt meg... Újra megtapasztaltuk, hogy mennyire hasonlítunk és mennyire különbözünk mindanynyian, s éppen elég, ha ezt elfogadjuk, megéljük, átéljük. Minden más
gond megoldódik magától.
Történt-e csoda? Őrzünk néhány feledhetetlen pillanatot, mikor ez a 29
ﬁatal, feledve mindent, valóban belefeledkezve a játékba, egy közös
cél érdekében teljes odaadással együtt tudott működni. Egymást segítve, minden idegszálukkal egymásra koncentrálva. Hiszek abban,
hogy ezeket a pillanatokat ők sem fogják elfelejteni.
EMŐDI KLAUDIA
DRAMAKoMMANDo.HU
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adásvétEl

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

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

állatorvos

Dr. Schumicky Gábor állatorvos
– Szentendre, Szentlászlói út
77. Tel. 06-30-415-9060.

állást kÍnál

Szentendrei ékszerboltba heti
két napra ékszerbolti gyakorlattal vagy ékszer szakirányú
szakképzettséggel rendelkező
eladót keresünk. Lehet nyugdíjas is! Rugalmas munkabeosztás, vonzó munkahely. Tel.
06-30-949-9169.

HIRDETÉS
Pénzkereset! otthoni csomagolás
stb. elérhetőségei: hívás: 06-90603-607 (audiopress.iwk.hu, 635
Ft/min, 06-20-910-4517).

Szakácsot, kézilányt, takarítót felveszünk Szentendrén. Tel. 06-20-3405706.

Munkatársat keresek teljes munkaidőben adminisztrátori munkakörbe. Feltételek: diktálás után 10
ujjas vakon gépírás, MS Word professzionális ismerete és alapvető
számítógépes ismeretek. Tel. 0620-941-9200, (26) 300-763, Molnár
Bertalan közjegyző.

inGatlan

Vásárolok 50-60 nm közötti lakást
csendes helyen. Felújításra szoruló
is érdekel. Tel. (26) 318-759.

Szentendre belvárosában nagyméretű tetőtéri lakás kiadó. Hosszú
távra, megbízható bérlőnek, esetleg
szobánként több bérlőnek is. Tel:
06-20-927-0021.

Pomáz Messelián 810 nm-es, 3%-os
beépíthető zártkert eladó. Villany a
telek előtt. Irányár: 3,4 millió Ft. Tel.
06-20-263-5001.

oktatás

Képzőművész tanár saját műtermében rajz-festés és művészettörténet
oktatását vállalja. óriási tapasztalat, Szentendre Belváros 06-30 6176750.
Matematikából és ﬁzikából korrepetálást, érettségi felkészítést vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

Klasszikus gitártanítás felnőttek és
gyerekek számára egyaránt, Tahitótfalun. Tel. 06-30-424-6078.

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.
Üzlet: Budapest, IX., Ráday u.
6. Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

szolGáltatás

építőipari munkák! Hőszigetelés,
komplett lakásfelújítás, kül- és bel-

téri burkolás referenciával, Szentendrén és környékén. Tel. 06-20341-4585.
Fakivágás, sövénynyírás,
fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás, kertrendezés. Veszélyes
fák kivágása alpintechnikával
is. Tel. 06-30-994-2431.

Burkolatjavítás, kőműves munkák,
térkövezés. Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 06-30341-3423.

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

Tetőfedő-, bádogos- és ácsmunkák,
lapostetők szigetelése. Tel. 06-70578-1468.

társkErEsŐ

Férﬁ nőt keres. Tel. 06-70-3998572.

ÜdÜlés

Hévízen, a centrumban apartman garázzsal 2 fő részére
(7000 Ft/apartman/éj) kiadó.
Tel. 06-20-494-2550.

orczi Hajni life coach
Bejelentkezés: 06-30-9615-551
Facebook: orczi Hajni life coach

Néhány helyzet, amiben tud
segíteni az egyéni konzultáció:
munkahelyi problémák,
önbizalomhiány, párkapcsolati
problémák, konfliktusok
a családban, általános
elégedetlenség, megrekedettség,
kapunyitási pánik,
karrierkérdések stb.

Frissítő talpmasszázs
a Dunakanyarban!

Dr. Schumicky Gábor
állatorvos
Szentendre,
Szentlászlói út 77.

Tel. 06-30-415-9060
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