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A molinón:
kovács Zoltán

elhunyt
Perjéssy Barnabás

23. oldal

17. oldal

Kovács Zoltán a Kárászteleki
Pezsgőpincészet résztulajdonosa. Carassia pezsgőcsaládjukat 2018 és
2019-ben a londoni pezsgővilágbajnokságon két aranyéremmel és három
ezüstéremmel díjazták.

Hosszan tartó betegség
után november 26-án
elhunyt Perjéssy Barnabás
közművelődési szakember.
Perjéssy Barnabást
Szentendre Város
Önkormányzata saját
halottjának tekinti.
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pályázat
Bérbeadó ingatlan

Pályázati kiírás szentendre város
Önkormányzatának tulajdonában álló,
szentendre, Bükkös part 34. szám alatt található
13,4 m2 alapterületű helyiség bérbevételére.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. január 8. 9:00 óra

A pályázat benyújtásának helye:
Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala Iktató
2000 Szentendre, Városház tér 3. I. emelet

A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy a
www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról letölthető.
szentendre város Önkormányzat
pályázati felhívást tesz közzé önkormányzat
tulajdonában álló lakás közérdekű célból történő
bérbeadásáról:
hrsz. 8634/3/A/70
lakás címe: Károly u. 10. IV./15.
szoba-szám: 2
komfortfokozat: összkomfortos
alap-terület: 55 m2
lakás állapota: rendeltetésszerű, üres
lakbér Ft/hó: 49.207,-

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2020. január 3. 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás
tartalmaz, amely a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján vehető át és
a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes
oldalon tekinthető meg.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

szentendre
és vidéke
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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
ELMŰ Ügyfélszolgálati Iroda, Dunakanyar krt. 14.
Nyitva: kedd 8.00–12.00, szerda 14.00–18.00
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
Útinform 06-1-336-2400

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

eladó ingatlanok
Pilisszentlászlón

Pilisszentlászló község Önkormányzat pályázatot hirdet az
alábbi ingatlanok értékesítésére:

cím: Pilisszentlászló, 475/2 hrsz.*
Terület: 1.356 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: Kivett beépítetlen terület
Övezeti besorolás: Lf (beépítésre szánt terület - falusias lakóterület)
Bruttó induló (licit) ár: 1.900.000 Ft
Pályázati biztosíték: 500.000 Ft
*A 475/2 hrsz.-ú ingatlan:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonában
áll a Pilisszentlászló 475/2 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1.356 m2 nagyságú ingatlan, mely kizárólag a magántulajdonban lévő 475/1 hrsz.-ú ingatlanon keresztül közelíthető
meg, a Vadrózsa utca közterületéről.
A pályázatokat a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Központi Iktatójába (Városház tér 3.) kell benyújtani december
19. 9.00 óráig.

cím: Pilisszentlászló, 533 hrsz.*
Terület: 230 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: Kivett beépítetlen terület
Övezeti besorolás: Lf (beépítésre szánt terület - Falusias lakóterület)
Bruttó induló (licit) ár:
460.000.- Ft
Pályázati biztosíték: 50.000.- Ft

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

szentendrei rendészeti iroda elérhetőségei:
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36 26 300 407
Telefon ügyeleti: +36 20 290 0190
Email: szeri@szentendre.hu

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 telefon
Hétfő
Ulcisia Gyógyszertár Dózsa Gy u.1.
06-30-214-1091
T: 500-248
Kedd
Szent Endre Gyógyszertár Kanonok u. 4.
T: 310-868
06-30-564-9201
Pismány Gyógyszertár Fiastyúk u. 11.
Szerda
T: 505-779
06-20-327-7971
Csütörtök
Vasvári Patika Sas u.10.
06-20-547-0463
T: 303-825
Napvirág-csepp Gy. Dózsa Gy. u. 20.
Péntek
T: 319-354
06-26-319-354
Szombat
Kálvária Gyógyszertár Kálvária u. 33.
T: 787-796
06-26-787-796
Vasárnap
Kálvária Gyógyszertár nyitva 21:00 óráig
December 22.
Napvirág-csepp Gy. Dózsa Gy. u. 20.
T: 319-354
06-26-319-354
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. T.: +36-1-240-4320
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
NoN-SToP GyóGySZErTár, PILISVÖrÖSVár
Cím:2085 Pilisvörösvár, Fő u. 109. T: +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

*Az 533 hrsz.-ú ingatlan: Pilisszentlászló Község Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában áll az ingatlan, mely kizárólag a magántulajdonban lévő 532 hrsz-ú ingatlanon keresztül közelíthető
meg, a Honvéd utca közterületéről.
A pályázatokat a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
Központi Iktatójába (Városház tér 3.) kell benyújtani december
19. 10.00 óráig
A pályázatokkal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes pályázati
kiírást beszerezni a Községházán (Pilisszentlászló, Szabadság
tér 1.) lehet.
További információt előre egyeztetett időpontban a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájánál is
kaphat. Időpontegyeztetés: 06 70 317 3414.
cím: Pilisszentlászló, Béke utca 23. sz. alatti 151/4 hrsz.*
Terület: 629 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: Lf
Övezeti besorolás: Kivett lakóház, udvar (beépítésre szánt terület - Falusias lakóterület)
Bruttó induló (licit) ár: 8.297.000.- Ft
Pályázati biztosíték: 1.000.000.- Ft
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába
2020. január 21. 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Pilisszentlászló Községházán (Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.) vehető át és a www.pilisszentlaszlo.hu internetes
oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 06 70 317 3414.

Új irányítási elvek, közösségi szemlélet
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fülöp Zsolt hosszú ideje aktívan vesz részt a helyi közéletben, több ciklusban is megválasztották önkormányzati képviselőnek, és évtizedek
óta a református egyházközség presbitere. 2010-ben alapította a társaság az élhető szentendréért egyesületet, melynek színeiben, összellenzéki támogatással választották meg októberben szentendre polgármesterévé. fülöp Zsolt polgármestert az új városvezetés programjáról,
a legfontosabb változásokról, a tervekről kérdeztük.
• Amikor egy késő estébe nyúló rendezvényen
voltam a városházán,
láttam az irodájából kilépni. mennyit dolgozik
naponta?
Hát, sokkal többet, mint
nyolc órát... de most
ennek van itt az ideje.

• Az átadás-átvétel után hogyan kezdett neki
a munkának?
Úgy kezdtem a ciklust, hogy egyelőre minden
maradjon, ahogy eddig volt, hogy megértsem,
hogyan épült fel a rendszer, hogyan irányították korábban a várost. A működést látva és
megértve tudom eldönteni, hogy mit és hogyan érdemes megtartani, és hol szükséges
változtatás. Ennek van átfutási ideje. Azonban
az új irányítási rendszer napról napra egyre
határozottabban körvonalazódik, és a jövő év
második felétől működőképes lesz.

• A választáson erős felhatalmazást kapott a
szentendreiektől. ez megnyugtató is lehet, de
terhet is jelenthet, hiszen az elvárásoknak
meg kell felelni.
Nem teherként, hanem inspirációként élem
meg. Mindig annyi terhet kapunk, amennyit elbírunk. Fontos az is, hogy nem vagyunk egyedül. Vannak segítők, az én esetemben a
munkatársak, a család, a gyülekezet, és természetesen a szentendreiek. S itt fontosnak
tartom megemlíteni, hogy az ügyek megoldása nem lehet ellenzéki-kormánypárti kérdés. Vannak különböző ügyek, vannak
különböző vélemények, de ellenzék nincs.
Nekem van egy véleményem, de az nem a hivatalos vélemény. Ha a lakosok mást tartanak
fontosnak, akkor az lesz a hivatalos vélemény,
és azt képviselem minden tudásommal. Számomra ez a normális hatalomgyakorlás. Nem
igaz bírónak választottak, a bölcsek köve
sincs nálam. Nem azért választották meg,
mert minden tudok.

• A december 5-i közmeghallgatáson elmondta, hogy az új városvezetés programja
négy fő elemből áll. legfontosabb feladatuknak a sZésZ (szentendre építési szabályzata) felülvizsgálatát tartják, ami kb. egy évet
vesz igénybe. milyen változtatásokra gondolt?
A SZéSZ az egyetlen aktív eszköze a városvezetésnek, hogy befolyásolni tudja, mi és hogyan épüljön a városban. Aktívan akarunk
részt venni ebben a folyamatban, és nemcsak
a lakóövezeteket szeretnék újra gondolni,
hanem az ipari és kereskedelmi övezeteket is.
Fontos mérföldkő lesz ebben a munkában,
hogy január 15-től új főépítésze lesz a városnak.
• második elemként a 11-es főút és a városi
úthálózat felülvizsgálatát említette. milyen

eredményt vár ettől az intézkedéstől, hiszen
korábban is voltak vizsgálatok?
Valóban voltak, és ezek eredményeit fel is
használjuk, de ezek nem a város egészét vizsgálták. Felmérték például a belváros közlekedését, a 11-es főút bizonyos szakaszait, de
nem egységesen. Azt várom a vizsgálattól,
hogy a jelenleg is működő dinamikus forgalomszabályozás úgy változzon, hogy ne meghatározott idősávok szerint irányítsa a napi
forgalmat, hanem a valós idejű forgalmi adatok, helyzetek alapján, vagyis rugalmasabban.
A rendszer már most is készen áll, csak hiányzik belőle néhány elem. A legfontosabb, hogy
megfelelő számú kamerát tudjunk kihelyezni,
melyről a Pest Megyei Közútkezelővel egyeztetünk. Azonban először látunk kell, mennyibe
kerül a kamerarendszer kialakítása.
• ez nem a közútkezelő feladata lenne?
Nekik erre nincs keretük, ezért kell az önkormányzatnak erre is áldozni pénzt, bár ez valóban nem önkormányzati feladat. De fontos
számunkra a szentendreiek közérzete, biztonsága, ideje.

• Harmadik elem a közösségi tervezés általánossá tétele, és hogy kikérjék a helyi lakosok
véleményét a fejlesztések során. Hogyan tud
mindenki kedvére tenni az önkormányzat, ha
ellentétes érdekekkel találkozik? Óhatatlanul
lesznek elégedetlenkedők, hiszen nem lehet
mindenki kedvére tenni.
Ha két vélemény nem a megvalósuláskor ütközik egymással, hanem még előtte, akkor
lesz esély a beruházás előtt olyan megoldást
találni, amely mindkét nézőpontból elfogadható. Ha nem találunk ilyen közös pontot,
akkor is egyértelműnek kell lennie, hogy nem
egyik vagy másik érdekcsoport ellen dolgozunk. Joggal háborodnak fel a lakók, ha nem
tudnak a beruházás pontos részleteiről, ezért
kell tudniuk minden részletről, még a beruházás megkezdése előtt. Ha világos a felvetés
és világosak a különféle érdekek, lesz esély
arra, hogy közösen meg tudjuk oldani a problémákat. Bízom a szentendreiek józan ítélőképességében, de a döntést felelősségét
természetesen felvállaljuk. Behozzuk ezt a látásmódot, de ez nem azt jelenti, hogy automatikusan mindig mindent ezzel a módszerrel
kell megoldanunk. Alapvetően az a fő rendező
elv, hogy mielőtt elkezdünk egy beruházást,
beszélünk egymással.

• Negyedik elemként az építményadó felhasználásának új rendszerének kialakítását
említette, hogy a beﬁzetett összegeket az
adott városrészben használják fel, és a prioritás felállítását a lakóktól várják. lehet, hogy
ez nem is olyan egyszerű, hiszen mindenki a
saját háza táját szeretné minél előbb rendbe
tenni.
Az építményadó felhasználásnak új formája
egy keretrendszer, ami mindenkinek az átlát-

ható közpénzfelhasználást jelenti. Közvetlen
kapcsolat lesz az adóﬁzető és az adó felhasználása között. A képviselő-testület ezzel viszszaadja a szentendreieknek azt a lehetőséget,
hogy közel 600 millió forint felhasználásáról
dönthessenek. Ez persze nem azt jelenti, hogy
egyik évről a másikra meg tudjuk oldani az évtizedek alatt felhalmozódott problémahalmazt.

• Nemrégiben lakossági fórumot tartottak az
eurovelo 6 részeként épülő híd helyszínével
kapcsolatban. A vélemények között nem volt
markáns eltérés, nagyjából ugyanannyian
szeretnék a két helyszínen. mi lesz a következő lépés?
A lakossági fórumon a lakosok javasoltak új
hídhelyszíneket is, a felvetések alapján kérdéssorokat teszünk fel a projektfelelősnek a
híd helyével kapcsolatban. Nem mindegy az
sem, hogy milyen paraméterek alapján épül
meg a híd.

igazgatási szünet
a hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentendre
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. december 23. – 2020. január 3.
között a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el, mely időszak alatt Hivatalunkban
az ügyfélfogadás szünetel.

Az igazgatási szünet időtartama alatt a
Városi Ügyfélszolgálat az alábbi munkarendben tart ügyeletet:

2019. december 23. (hétfő) 8.00-16.00
2019. december 24-31. ZárVA
2020. január 1. (szerda) ZárVA
2020. január 2. (csütörtök) 8.00-16.00
2020. január 3. (péntek) 8.00 – 12.00,

A telefonos ügyelet az ünnepek alatt is
él!

A Közös Önkormányzati Hivatalban az
igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap 2020. január 6. (hétfő)
13.00-tól 17.00-ig.

A Hivatal valamennyi munkatársa nevében kívánok Önöknek Kellemes Ünnepeket és Sikeres, Boldog Új évet!
Dr. SCHrAMM GáBor
JEGyZő
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Fordítanék a sorrenden: először lássuk meg a
műszaki tartalmat, a látványterveket, mert ez
nagy mértékben befolyásolja a belvárosi hídhelyszínnel kapcsolatos ellenérveket. Másrészt szeretném, ha egyúttal a Duna korzóra
is elkészülnének a kerékpár-forgalom átvezetésének a tervei is, mert a döntéshez ez is
elengedhetetlen. Szándékaink szerint a hídügyet január második felében szavazásra bocsátjuk a város polgárai elé. Ennek a
szavazásnak viszont még keressük a formáját, hogyan s mikéntjét, hogy teljesen megfeleljen az adatvédelmi törvénynek.

• A közmeghallgatáson egy, a fesztiválokat
érintő kérdésre azt válaszolta, hogy 2020
még köztes év lesz, a változások 2021-ben
lesznek bevezetve. mire számíthatunk?
Már jövőre elindulnak a városrészek sajátosságait ﬁgyelme véve a városrészi napok, ünnepek szervezése, először Pannónia-telepen,
a Püspökmajoron és Izbégen. A belvárosban
a nagyfesztiválok zászlóshajói maradnak,
mint például a Szentendre éjjel-nappal nyitva
fesztivál, az Ister napok, az adventi programok. Viszont Pestisűző fesztivál nem lesz.

• Anyagi okai vannak az egyes fesztiválok
megszüntetésének?
A változás oka részben anyagi, részben értékválasztás. Szeretnénk a szentendreieknek
több olyan programot, amelyek tényleg nekik
szólnak. Például a gyereknap a helyi gyerekeknek szóljon, ne a pestieknek. Nem az a cél,
hogy megafesztiválokat rendezzünk – melyek
lebonyolításához valójában nincsenek meg az
optimális feltételek (közlekedés, parkolás,
nagyszínpad, megfelelő hangosítás) –, hanem
hogy a kisebb, városrészi közösségeket formáljuk, erősítsük.

• A hivatali átszervezés során a legnagyobb
változás az új jegyző, dr. schramm Gábor kinevezése volt. miért tartotta ezt fontosnak?
Más hivatali rendszerben gondolkodunk, az új
szemlélethez új városvezetői szerkezet kialakítására van szükség, ami hatékonyabban segíti a munkát, a döntések előkészítését és a
végrehajtást is.

• Akik egy kicsit is ismerik, tudják, hogy vallásos ember, több évtizede presbiter a református egyházközségben. ennek külső
megnyilvánulása, hogy hétfő reggelenként a
hivatal dolgozóival meggyújtják az adventi
gyertyákat, és felolvas lukács evangéliumából. miért tartja ezt fontosnak?
Pontosítanám: hitben élek, a vallás csak a
külső keretet jelenti. Így élem a mindennapjaimat, a vasárnapi istentiszteleti alkalom nem
válik el a hétfő reggeltől, a kedd reggeltől, a
szerda reggeltől… Így kezdődik minden napom,
és nagyon jó közösségben megélni, átélni Isten
szeretetét, ránk ﬁgyelését. Segít megtalálni,
hogy valójában mi a fontos. Számomra a polgármesterség nem csak egy munka, hanem
szolgálat, amit jó közösségben végezni.

• Adventi időszakban vagyunk. Hogyan ünnepli családjával a karácsonyt?
Ez az év most különleges lesz, mert öt év után
újra együtt ünnepel az egész családunk, hazajön a két nagyobbik gyerekünk külföldről.
-N-
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iNterJÚ Pilis dÁNiel AlPolGÁrmesterrel

• A város új alpolgármestereként
milyen
feladatkörökkel bízta
meg a városvezetés?
Fülöp Zsolt, újonnan
megválasztott polgármester a választás után
kért fel az általános alpolgármesteri tisztség
betöltésére. A város
ilyen szintű szolgálata megtisztelő feladat,
egyben komoly és felelősségteljes kihívás,
melyet vállaltam. Ebben a tisztségben fő célkitűzésemnek az ábrányi Emil városvédő, városszépítő és városfejlesztő program
elemeinek megvalósulását, és az ahhoz szükséges szemléletváltást tekintem. Korábban
három alpolgármestere volt Szentendrének:
kultúráért felelős, városfejlesztési és általános. Ez utóbbiban szociális és sportfeladatok
egyaránt szerepeltek. A munkaköri leírásomba a kultúra feladatköre nem került be, de
minden más igen.

• Hogyan kezdődött el a munka a hivatalban?
A polgármesteri hivatalban eddig eltöltött
rövid időszakban rengeteg találkozót, tárgyalást bonyolítottunk le. Egyrészt meg kellett
ismerkednünk az önkormányzati munkatársakkal, az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel, másrészt stratégiai tárgyalásokat
kellett folytatnunk nem városi üzemeltetésű
intézmények, közszolgáltatást ellátó cégek
vezetőivel, valamint a környező települések
polgármestereivel is. A polgármesteri kabinet
legfontosabb rövid távú feladatának a még
hátralévő találkozók és tárgyalások lefolytatását tartom.

• Az egyik neuralgikus kérdés szentendrén a
belvárosi, túlterhelt szennyvízcsatorna ügye.
sikerült előrelépni ebben? történtek tárgyalások?
Az eddigi tárgyalások közül a város fejlődése
szempontjából az egyik legfontosabbnak a
DMrV műszaki igazgatójával folytatott stratégiai megbeszélést tartom. Ezen szóba került
a belvárosi szenny- és csapadékvíz-elvezetés
szétválasztásától kezdve az egész pilisi medence ivóvízellátásának problematikája.

• Néhány évvel ezelőtt már felújították az elavult belvárosi csatornahálózat néhány szakaszát, de a csapadékvíz-elvezetést nem
sikerült elválasztani a szennyvízhálózattól.
most ez megvalósul?
Igen, a déli csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztéséhez 300 millió forintos pályázat áll
rendelkezésre, amihez a város további önrészszel csatlakozik. Az induló beruházásról a lakosságot részletesen tájékoztatni fogjuk. A
kivitelezés idejére életbe lépő ideiglenes forgalomszabályozást a belvárosban élők igényeivel is szeretnénk összehangolni. Az új
beruházással leválasztott csapadékvíz-csa-

torna egy önálló kiömlő nyíláson keresztül
tiszta esővizet enged majd a Dunába. Így a
régi szennyvízhálózat nem lesz olyan mértékben túlterhelve, mint eddig, ritkábban fordul
elő túlfolyás.
évek óta probléma, hogy a Szamárhegy déli
lejtőjéről lezúduló csapadékmennyiség nagyon megterheli a csatornahálózatot, ennek
eredményeképpen túlfolyás keletkezik, és az
„rSZ1” csatornakivezetésnél, azaz a Kacsakő
fölött pár méterrel – tízszeres hígítással – a
Dunába ömlik az esővízzel kevert szennyvíz.
Van, ahol a mederfenékbe kivezetett csövön
távozik az esővíz, és nem okoz olyan problémát és jogos felháborodást, mint itt,
Szentendre belvárosában. A déli csapadékvízelvezető rendszer közbeszerzési eljárását már
novemberben elindítottuk, akár már idén lezárulhat a közbeszerzés, és sor kerülhet a beérkezett pályázatok bontására, a kivitelező
kijelölésére.
Vannak azonban a csatornahálózatnak olyan
szakaszai, amelyek továbbra is a jelenlegi
rendszert terhelik. A csatornarendszer újabb
szakaszának csapadékvíz-leválasztását a
DMrV egy pilot tanulmány keretén belül
kívánja vizsgálni, ami nagyban elősegítené a
tényleges megvalósulás műszaki előkészítését.

• előreláthatólag ez mikor valósulhat meg?
reményeink szerint néhány éven belül. A fejlesztést értelemszerűen össze kell hangolni a
Duna korzót érintő nagyberuházással, mely az
MTÜ támogatásával valósul meg, és lobbizunk azért, hogy lehetőség szerint előbb a
csatornahálózat megújítása készüljön el. Egy
jó ütemezéssel jelentős költséget tudnánk
spórolni minden partnernek.

• A legutóbbi városházi fórum az eurovelo 6
kerékpárúthoz kapcsolódó hídról szólt. A
városvezetés melyik hídhelyszínt tartja optimálisnak?
Minden hídhelynek vannak előnyei és hátrányai, ezt a mérlegelést szeretnénk minél alaposabban megtenni. Még semmi nincs kőbe
vésve. Jelenleg leszűkültek a szóba jöhető
helyszínek, de ez változhat, és valószínűleg
bővülhet. Tárgyaltunk erről a NIF-fel (Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) és révész Máriusz kormánybiztos úrral. Azt szeretnénk
elérni, hogy ne csak egy vagy két hely legyen
a diktátum, hanem legyen egy reális paletta a
választáshoz. Ahogy bevonódik a lakosság,
előjönnek új szempontok, és akár több helyszín is a választáshoz. Ha újra felmerül helyszínként például a város déli határában a
hídhely, annak előnye, hogy nem fokozódik a
Duna korzón a gyalogos-kerékpáros konﬂiktus. A határcsárdai és a belvárosi híd esetében a kerékpárosok az amúgy is zsúfolt
belvároson hajtanak át.

2019 | december 16.
• lesz a híd helyszínéről lakossági szavazás
vagy csak fórumokon lehet erről tárgyalni?
Nem csak ebben az ügyben, de minden fontos
kérdésről kikérjük a helyiek véleményét. Ez új
műfaj most Szentendrén. A szavazásra jelenleg még nincs gyors és hatékony rendszerünk,
de dolgozunk rajta, és ennek ﬁzikai lehetőségét szeretnénk minél előbb megteremteni. A
döntéshez nagyon szűk határidő áll rendelkezésre, de minden beruházásnál, különösen az
ilyen jelentőségű, uniós forrásból megvalósuló
fejlesztésnél van mozgástér az időben is. Ha
a határidőbe belefér, lakossági szavazásra bocsátjuk a kérdést. Az e-demokrácia kidolgozása jelenleg zajlik, ezt nagyon fontosnak
tartjuk. Az e-szavazás azonban önmagában
nem lehet opció, mert azoknak is biztosítanunk kell lehetőséget, akik ofﬂine szavaznának. A híd kapcsán már elkezdtük a lakossággal a kommunikációt, és ezzel párhuzamosan
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., tehát
a NIF újabb kérdéssort fog kapni.

• A saját körzetében, izbégen milyen feladatokat szeretne megvalósítani első körben?
Nemrég történt meg a Mária utcai csomópont
műszaki átadás-átvétele. Ennek során a fejlesztési beruházásban szereplő elmaradások

pótlásán túl a projektbe be nem került, de az
idén júniusban általam összehívott közlekedésbiztonsági fórumon a lakók által jelzett
egyéb problémák megoldását is kezdeményeztem, úgymint: a Mária utcai és az alsó
parkoló közvilágítása, az Izbégi óvoda személybejárójának korlát mögé helyezése, a
Szentlászlói úti gyorshajtások megelőzése, a
Bessenyei utcából történő kikanyarodás segítése. Ezt követően szeretném elindítani a
Templom és Anna utca közötti teljes szakasz
újragondolását közösségi tervezés keretében.
A választások előtt napvilágot látott, cirka 100
milliós csapadékelvezetési fejlesztés a Kút és
Líra utcák vízelvezetését hivatott megoldani.
A Pénzügyminisztériumtól kapott pályázati
összeget önkormányzati önrésszel egészítjük
ki. Jelenleg a kivitelezési tervezés folyamata
zajlik. Jövőre indul a közbeszerzés, így a
sikeres pályázat után a kivitelezés ideális időszakban kezdődhet meg. A pályázat csak a
vízelvezetésre vonatkozik, az utak szilárd burkolattal történő ellátása plusz feladat lesz. Izbégen egyébként a földutak szilárd burkolattal
ellátása az itt élők magas prioritású igénye.
Célom, hogy a beruházásokkal egyidejűleg a
vízelvezetés és a forgalomlassítás is megoldódjon.

fórum a kerékpáros
hídról: belváros
vagy Határcsárda?

szentendre jövőjét döntően befolyásoló építkezés miatt rendeztek lakossági fórumot december 7-én, szombaton este a városházán, amit
élő közvetítésben is ﬁgyelemmel kísérhettek az érdeklődők. A kérdés
az volt, hogy az eurovelo 6 részeként épülő, városunkat a szentendrei-szigettel összekötő kerékpároshíd a Belvárosban épüljön-e meg,
vagy ettől 2,5 km-rel északra, a Határcsárdánál. A több mint kétórás
fórumon sok érv hangzott el pro és kontra, alaposan feladva a leckét
a városvezetésnek.

Polgármesteri bevezető
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Fülöp Zsolt polgármester ezen a fórumon is hangsúlyozta, hogy nagyon fontos erről a kérdésről közösen dönteni, mert ez évtizedekre, sőt
évszázadokra is meghatározhatja a város jövőjét. 2007-ben döntöttek
arról, hogy az EuroVelo 6 részeként megépülő kerékpárút egy szakasza
a Szentendrei-szigeten haladjon, ehhez egy-egy hídnak kell megépülnie a sziget két végén. Bár a kerékpárút nyomvonalát már kijelölték,
vannak még részletek, amelyekhez hozzá tudunk szólni. A Szentendrét
a szigettel összekötő híd kijelöléséhez öt helyszínt vizsgáltak meg, s
végül olyan döntés született, hogy a Határcsárda közelében épülhet
meg a híd. A projekt megvalósítója, a Nemzeti Infrastrukturális Zrt.
(NIF) szerint azonban a Belvárosban is lehetne hidat építeni, ezért
újabb hatástanulmányok készültek, melynek eredményeképpen felmerült a belvárosi rév és a rév utca közötti terület is lehetséges helyszínként.
Mindkét helyszínnek van előnye és hátránya. A Határcsárdánál megvalósuló híd hátránya (ami más szemszögből nézve akár előny is
lehet), hogy elveszi a lehetőséget egy közvetlen autóshíd megépítésétől, mert arra egyedül ez a helyszín alkalmas. Egyértelműen hátrány,
hogy a Határcsárda épülete veszélyben lenne. A belvárosi helyszín előnye, hogy ha szép a híd, akkor új városképi elem, turisztikai attrakció
lehet, új szabadidős lehetőségekkel. További előny, hogy közelebb van
a HéV-hez, ami megkönnyíti a szigetről átjövők közlekedését, illetve
kevesebb fa kivágásával járna. Hátránya, hogy a megnövekedett forgalom miatt nőhet a gyalogos-kerékpáros konﬂiktusok száma.

• A tesZ választási ígérete volt a sZésZ
(szentendre építési szabályzata és szabályozási terve) felülvizsgálata és a túlzott beépítettség megállítása. Hogyan lehet megőrizni
például az izbégi városrész falusias jellegét?
Hogyan lehet szabályozni, hogy ne épüljenek
tájidegen, túl nagy léptékű házak?
Az önkormányzat kontrollálni és korlátozni
tud, de az eszköz nem azonos. Hogy mit és
milyen gyorsan tudunk korlátozni, az a SZéSZ
felülvizsgálatakor kiderül. Azonnali eredményt
nem lehet várni, de a beindult rossz folyamatok fékezhetők. Ez olyan, mint a gyorsvonat,
ha meghúzzuk a vészféket, akkor is fut még
egy ideig, mielőtt megáll. Ma a besűrűsödéssel is probléma van, azaz a meglévő ingatlanoknál is tapasztalható olyan folyamat, hogy
két-három lakóegység, „négygenerációs” ház
épül egy telekre. Szentendrén egyedi arculatú,
különböző városrészek vannak. Szentendre
településképi, arculati kézikönyvében (TAK)
vannak ajánlott és kerülendő minták, s ezek
városrészről városrészre eltérőek. Hogy megőrződjenek a jellegzetességek, lehet jó példával is elöl járni, azaz számunkra nagyon
fontos, hogy a közterületek fejlesztése is a tájkép ﬁgyelembevételével történjen.
SZ.

A belvárosi helyszín még nincs pontosan meghatározva: lehet a rév
közelében, illetve kb. 50 méterrel északra, a rév utca közelében. A két
helyszín látványban mást nyújt a Belvárosból nézve: ha feljebb épül
meg, akkor a Belvárosból csak a híd közepe látszik, a felhajtók a fák
takarásában lesznek. A városvezetés mindezeket ﬁgyelembe véve a
rév utcai megvalósítást támogatja.

Projektismertetés

Széphegyi Balázs, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. projektirodavezetője ismertette a beruházás főbb elemeit. Elmondta, hogy 2006tól foglalkoznak kerékpárút-tervezéssel, jelenleg 900 kilométer áll
előkészítés vagy kivitelezés alatt. Az EuroVelo 6 nyomvonaláról szakmai zsűri döntött, szem előtt tartva a legfőbb célt, hogy családbarát
kerékpárút legyen. Szentendrén a két helyszín között 2,5 km távolság
van, és ha a szentendreiek a határcsárdai helyszín mellett döntenek,
akkor a városnak kell megépíteni a kerékpárutat ezen a távon, mert a
jelenlegi nem lehet az Eurovelo 6 része. Környezetvédelmi hatástanulmány készült a Dömöstől Szentendréig tartó szakaszon, ennek következtében a szóba jöhető öt szentendrei helyszínből kettőt már az első
körben elvetettek. A legnagyobb nehézséget a szigeten lévő, nemzetbiztonsági kockázatot jelentő vízbázis okozza, mert a fővárosiak nagy
része innen kapja az ivóvizet. A vízbázis védelme azt jelenti, hogy semmit nem lehet a területén átvezetni, de létezik műszaki megoldás
ennek az áthidalására, pl. új kúthelyek létesítése.
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Az újabb eljárás következtében már csak a Határcsárdánál lévő helyszín maradt meg. A döntés módosítására még van lehetőség, de ehhez
pontosan meg kell határozni a helyszínt, a főbb paramétereket. A beruházás szempontjából a belvárosi helyszín hátránya, hogy drágább
lenne a kivitelezése. Előnye viszont, hogy csökkenti a 11-es főút hétvégi
autóforgalmát. A Határcsárdánál függőhíd épülhet, és további előny,
hogy kisebb a vízbázis érintettsége, és a hídról való lehajtás nem igényel meredek rámpákat, hátrány, hogy fakivágásokra kell számítani.
A 4,5 milliárd forint összköltségű európai uniós projekt Dömöstől
Szentendréig tartó szakaszát 2023 év végéig kell megvalósítani, ebből
a kivitelezés 1,5-2 évet vesz igénybe. A híd szélessége 4,75 méter lenne
(3 méter a kerékpárosoké, 1,5 méter a gyalogosoké, plusz a leállósáv).
Borzai Tibor, a tervező csapat egyik tagja bemutatta a készülő híd látványtervét, és elmondta, hogy a Belvárosban felsőpályás, háromnyílású
hídszerkezet épülhet rámpás leérkezéssel.

forgalom is: a vizsgálatok szerint, ha a belvárosban épülne meg, 46%kal csökkenne a forgalom, ha a Határcsárdánál, akkor kisebb mértékben, 13%-kal lenne kevesebb autó. A híd alternatívát jelentene a
közlekedésben, hogy az autózás helyett a tömegközlekedést válaszszuk, ami mindenképpen előremutató és példaértékű lenne.

A felszólalók egy része szerint vannak alkalmasabb helyszínek a híd
építésére, mint pl. a Postás strand és a Bükkös-patak közötti terület,
vagy a régi hajóállomásnál lévő Sziget utca környéke. Elhangzott egy
olyan felvetés is, hogy jobb lenne, ha a kerékpárút egyáltalán nem
menne át a szigetre, mert turisztikai szempontból több a látnivaló az
innenső oldalon, és sokkal kevesebb a műszaki akadály.
A válaszban elhangzott, hogy korábban több verzió készült, és ezeket
a helyszíneket is véleményezte a szakhatóság, de végül kikerültek a
tanulmánytervekből, mert nagyobb beavatkozásokra lett volna szükség. Most a bevezetőben ismertetett két helyszín között lehet választani, és a fórum célja a különbségek, az előnyök és a hátrányok
bemutatása. Szem előtt kell tartani, hogy családbarát, tehát kisgyerekekkel is használható kerékpárutat kell építeni, erre a forgalmas 11-es
út melletti terület nem alkalmas, és ﬁzikailag sem megoldható.

Elhangzottak még kérdések az üzemeltetéssel kapcsolatban, arról,
hogy rendezvények idején hogyan biztosítható a közlekedés Budapest
irányába. Többen rákérdeztek a híd pontos magasságára is. Javasolták,
hogy a híd formai megjelenésére ötletpályázatot írjanak ki.
A NIF szakembere a felvetésekre elmondta, hogy a látkép megítélése
szubjektív, a híd tájba illeszkedő, kecses műtárgy lenne. Jelenleg a tanulmányterv szintjén vannak, ezután készül csak az engedélyezési terv,
tehát nem tartanak még a műszaki tervezés stádiumában, ezért a híd
magasságát nem tudja pontosan megmondani. A hídra felvezető
rámpa helyett más megoldások is lehetnek, a részletekről később van
mód egyeztetni. A kerékpárút és a híd valószínűleg a Magyar Közút
Kht. fenntartói kezelésébe kerül.

Újabb helyszínjavaslatok

miért legyen a Belvárosban?

A Belváros-pártiak szerint egy itt megépülő híd kiemelné Szentendre
szépségét, növelné imázsát, és szebb, jobb, gazdagabb lenne a város.
A belvárosiak életminősége szempontjából is pozitív változást jelentene, amennyiben biztonságosan meg tudják oldani a le- és felhajtást.
Fő érvként elhangzott, hogy pozitív irányban változna a 11-es úti autós

miért ne legyen a Belvárosban?

Az ellenzők szerint a Duna-part tájképvédelem alatt áll, a belvárosi
Duna-part gyönyörű látképét nem kellene feláldozni az urbanizáció oltárán. A híd megépítésével erőteljesen megváltozna a város karaktere.
A rév utca közelében mélyen fekvő házak vannak, a híd magassága
pedig több méterrel a korzó szintje felett lenne. A közelben lakók kifejezetten tartanak attól, hogy drasztikusan megváltozna a környezetük.
További hátrány, hogy elkerülhetetlen a gyalogosok és a kerékpárosok
konfrontációja.

tanulmányterv stádiuma

„ezt a projektet nem szabad elszúrni”

A jelenlévő lakosok véleménye teljesen megoszlott, egyik alternatíva
sem kapott markáns többséget. Mások felhívták a városvezetés ﬁgyelmét arra, hogy itt többről van szó, mint egy híd megépülése, ezzel
ugyanis kinyitunk egy kaput, tehát komplexen kell vizsgálni a hatásait.
és ahogyan egy felszólaló megfogalmazta: „Ezt a projektet nem szabad
elszúrni”.

további fejlesztések a mária utcai csomópontnál
November végén befejeződött az izbégi Általános iskola előtt a szentlászlói út és a mária
utcai kereszteződés és környékének átépítése, a munkálatok három hónapot vettek
igénybe. Az önkormányzati beruházásban
történő felújítás során jelzőlámás gyalogátkelőhelyet alakították ki, teljes hosszában
megújult a mária utca és az utcában lévő parkoló. Az önkormányzat – a csomópont még
biztonságosabb használata érdekében – további fejlesztéseket szeretne megvalósítani.

Az iskola és az óvoda környéke rendkívül forgalmas, és a reggeli időszakban gyakran alakultak ki balesetveszélyes helyzetek. A
csomópont átépítését a környéken lakók és a
gyermekeiket óvodába és iskolába vivő szülők
sürgették a balesetek elkerülése, a biztonságosabb gyalogos közlekedés érdekében. A
beruházás során a meglévő gyalogátkelőhelyet áthelyezték a Családsegítő Központ mellett tavaly megépült járda közelébe, és
jelzőlámpás forgalomirányítást építettek ki.
Az átalakításhoz kapcsolódóan a Mária utcában magassági korrekciót is végeztek a könynyebb kihajtás érdekében, valamint burkolták
a lépcső melletti vízelvezető árok egy részét,
ahol további parkolóhelyeket alakítottak ki.
Megújult a Mária utca végén lévő nagy parkoló burkolata is, melyre a fedlapok süllyedése miatt volt szükség. átépítették a patak

költsége 101,1 millió Ft volt. A kivitelezési
munkákat a Tér Generál Kft. végezte.

mellett lévő támfalat, illetve egy szakaszon új
támfal épült.
A mintegy három hónapig tartó kivitelezés
során az alábbi munkálatokra került sor: aszfalt- és járdaburkolatok bontása, helyreállítása
és építése; korlát kihelyezése; szegélyek bontása és újraépítése; a Mária utcában a lépcső
melletti vízelvezető árok felújítása és egy részének burkolása; a Mária utca magassági
korrekciója a Szentlászlói úti becsatlakozásnál; a Mária utcai nagy parkoló részleges felújítása, támfalépítés; térkőburkolat-készítés,
kiemelt és akadálymentes szegélyek építése;
új KrESZ-táblák kihelyezése; gyalogátkelőhely áthelyezése; jelzőlámpák kihelyezése;
burkolati jelek felfestése.
A beruházás önkormányzati forrásból készült,

Az önkormányzat – részben a rendőrség javaslatára, részben a lakossági észrevételek
alapján – további fejlesztéseket tervez a csomópontban. A legnagyobb költséget a jelzőlámpa forgalomirányító fényberendezésének
büntető funkcióval való ellátása jelenti.
Az újszerű szabályozástechnikai megoldás lényege, hogy sebességmérő eszközöket
helyeznek el a lámpától kellő távolságra, ami
érzékeli, ha a közeledő autó túllépi a sebességhatárt, és ebben az esetben a jelzőlámpa sárgára, majd pirosra vált, sebességcsökkentésre
kényszerítve a gépjárművezetőt. Ha a vezető
ennek hatására lassít, akkor megállás nélkül
haladhat át a szabadjelzésen. A gyalogos közlekedést még biztonságosabbá tévő módszer
kiépítése az árajánlat alapján nyolcmillió forint
költséget jelent.
Ezen kívül – a jogszabálynak megfelelő közvilágítás kiépítése érdekében – fénymérést
végeznek, amelynek eredménye után megtervezik a Mária utca és az utcában lévő nagyparkoló megvilágítását, a Szentlászlói úton
épített járda melletti korlátot lánccal egészítik
ki a folytonosság érdekében, valamint közlekedési tükröket helyeznek ki a Bessenyei utcából történő biztonságosabb kikanyarodás
érdekében.

2019 | december 16.

téli ÚtÜZem – tudNivAlÓk, tANÁcsok
konkrét, praktikus tanácsok a téli útüzemről.

📌 Az utak téli takarításához a Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt.-nek
és alvállalkozójának 8 darab, GPS-szel felszerelt munkagépe áll
Szentendre rendelkezésére.
📌 A hidak és járdák letakarítását nem csak gépi, de kézi erővel is
végzik a VSZ NZrt. munkatársai.
📌 A nagyforgalmú utak, közintézmények előtti területek letakarítása prioritást élvez a kisebb forgalmú utcákkal szemben.
Az utcák rangsorolását a https://szentendre.hu/teli-utuzemeltetes2/ linkre kattintva érheti el.
📌 Kérjük a gépkocsival közlekedőket, hogy fokozott körültekintéssel vezessenek a téli út- és látási viszonyok között! Korán esteledik,
nehéz észrevenni a sötét színű kabátban közlekedő gyalogosokat.
Kérjük, kiemelten ﬁgyeljen rájuk!
📌 Kérjük az autósokat, hogy járművüket szereljék fel téli gumival:
legyen hólánc, jégkaparó, zároldó spray a csomagtartóban!
📌 Felhívjuk ﬁgyelmét a téli útüzem idejére vonatkozó, parkolást tiltó
táblákra. Ez azért fontos, hogy szükség esetén elférjen az úton a
hókotró, valamint, hogy a hótömeg, melyet a munkagép maga előtt
tol, ne tegyen kárt a parkoló gépkocsikban.
📌 Hóeltakarítás és jégmentesítés ügyében forduljon bizalommal
Berner László hódiszpécserhez! Telefonszám: 20-320-7216
és még egy kérés: kérjük vigyázzon a szánkózó gyerekekre!
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sZeNteNdrei civil kerekAsZtAl
„Az ÉN városom és a TE városod legyen a MI városunk”

A választást követően, október
20-án a Postás
strandon közreműködésünkkel
megrendezett
KorSZAKVáLTó
PIKNIK (a képen)
alkalmával találkoztunk a városi
közélet iránt érdeklődő civilekkel.
Szeretnénk elősegíteni, hogy a helyi civil közösségek is megismerhessék egymást és együtt ötletelhessünk, hogyan tudnánk
a városi civil érdekeket minél jobban érvényre juttatni.
Ezért hívjuk a Civil Kerekasztal köré a civileket, közösségeket,
szervezeteket, akik segíteni szeretnének, hogy Szentendre élhető
és szerethető lehessen.
Várunk 2020. január 17-én 17:00 órakor a Városháza Kistermébe!
MINDENKI SZENTENDréJE CSoPorT

A téli útüzem november 15. és március 15. között van érvényben.
Köszönjük megértésüket, türelmüket, együttműködésüket!

iNtéZZe ÖNkormÁNyZAti
ÜGyeit elektroNikusAN!

kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető
Önkormányzati Hivatali Portál.

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már
minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online,
akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az
önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és
ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális
térben is végigvezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges
adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos
ügyeiket, és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális
folyamataik státuszát.

köszönet a rendőrségnek

Kertemből augusztus 2-án éjszaka egy guggoló nőt ábrázoló szobrot,
a ﬁatal Farkas ádám 1967-ben készült munkáját ellopták, mely ötven
éven át kertem dísze volt. A szentendrei rendőrkapitányság kiváló
munkája során a szobor megkerült. Köszönet érte!
BALoGH LáSZLó
FESTőMŰVéSZ
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testületi ülés
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A decemBer 11-i testÜleti
Ülés főBB Hírei

n tájékoztató az alpolgármesteri munkakörről

A képviselő-testület Pilis Dánielt október 30án választotta meg főállású alpolgármesternek. A rendelet értelmében a polgármester
tájékoztatta a képviselőket az általános alpolgármester munkaköri leírásáról.

n sZmsZ-módosítások

• Lemondott a Jóléti Bizottság elnöki megbízatásáról dr. Almási Csilla, helyette Pál Gábort
választották meg a bizottság élére.
• A polgármester – a jegyző javaslatára – előterjesztést nyújtott be a képviselő-testületnek
a hivatal belső szervezeti struktúrájának átalakítására a hivatal hatékonyabb működésének érdekében az önkormányzati törvény
alapján. Főbb változtatások:
– az eddig önálló szervezeti egységként működő Városfejlesztési Iroda és Vagyongazdálkodási Iroda összevonása egy szervezeti
egységbe;
– önálló Humánszolgáltatási Iroda felállítása,
amely a szociális, egészségügyi, köznevelési,
közművelődési feladatokat látja el a hivatalban az aljegyző közvetlen irányítása mellett;
– az Ügyfélszolgálati Csoport integrálódik az
Önkormányzati és Szervezési Irodába, Önkormányzati és Ügyfélszolgálati Iroda néven;
– az eddig önálló szervezeti egységként működő Jogi Iroda és Informatikai Iroda megszűnnek, a Jegyzői Iroda részeként működnek
a továbbiakban, külön vezető nélkül;
– megszűnik az Önkormányzati Kommunikációs Kabinet, a kommunikációs feladatokat a
Polgármesteri Kabinethez tartozó munkatársak látják el, külön vezetői munkakör létrehozása nélkül.
A módosítások a hivatal összlétszámát (116,5
álláshely) nem érintik, a jövőben azonban kevesebb irodavezetővel, illetve vezetői megbízású köztisztviselővel kerülnek ellátásra a
jelenlegi feladatok.

n Átmeneti ﬁnanszírozás

A 2019. évi költségvetés december 31-én hatályát veszti, a jövő évi gazdálkodásról pedig
várhatóan csak jövő év februárban tárgyal a
képviselő-testület. Az átmeneti időszak ﬁnanszírozásáról – az államháztartásról szóló
törvény rendelkezései alapján – rendeletet alkottak, mely felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek
folyamatos beszedésére és kiadásainak teljesítésére a 2019. évi költségvetési támogatások 1/12 részének ﬁgyelembevételével. A
rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és az
új költségvetési rendelet hatályba lépésének
napján hatályát veszti.

n rendeletmódosítás

Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet előírásainak megfelelően az el-

XXXIII. évf. | 22. szám
múlt időszak változásai miatt átdolgozták a
2019. évi költségvetéséről szóló rendelet mellékleteit, melynek során előirányzatosításra
kerültek a 2019. évi állami támogatások, a
2019. 6. és 11. hónap között hozott határozatok költségvetést érintő hatásai, valamint az
intézmények által kért és egyéb módosítások.
Az átdolgozás a költségvetés főösszegének
197,85 millió forintos növekedését eredményezte.

n igazgatási szünet
és munkaszüneti napok

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően
2020-ban ismét két, egymást követő héten
kerül sor a nyári, illetve a téli időszakban az
igazgatási szünet elrendelésére, ez azonban továbbra sem jelenti a munkavégzés teljes felfüggesztését vagy leállását. Az ügyfelek számára
a hivatal zárva lesz, de kérdéseikkel, beadványaikkal a változatlan munkarendben működő
Városi Ügyfélszolgálathoz fordulhatnak.
Az igazgatási szünet időtartama: augusztus
10-től augusztus 21-ig, illetve december 21-től
január 1-ig. A 2020. évi munkaszüneti napok
körüli munkarend alakulása: augusztus 21.
(péntek) pihenőnap, augusztus 29. (szombat)
munkanap, valamint december 12. (szombat)
munkanap, december 24. (csütörtök) pihenőnap. A képviselő-testület július 1-jét, a Közszolgálati Tisztviselők Napját munkaszüneti
nappá nyilvánította.

n fűtőmű-korszerűsítés

A távhőszolgáltatót rendeletben megállapított
támogatás illeti meg, melynek nyereségkorlát
feletti részét köteles hatékonyságnövelő vagy
költségcsökkentő beruházásra fordítani. A
Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. 2018. évre
vonatkozóan rendelkezik nyereségkorlát feletti támogatással, melyet 2020. év végéig kell
felhasználnia.
A tervezett beruházás során egy 1,2 MW-os, a
jelenlegihez képest kisebb teljesítményű kondenzációs kazánt telepítenek, mely a nyári
melegvíz szolgáltatás igényt elégítené ki. A
készülék jobb hatásfokkal tud hőenergiát előállítani, a számítások szerint több mint 9 millió Ft megtakarítás keletkezik évente, így a
teljes beruházásra vetítve a megtérülés 4,55
év. Fontos szempont, hogy a beruházással a
fűtőmű károsanyag-kibocsátása is csökken.
A beruházás ﬁnanszírozására jelenleg 17 millió Ft áll rendelkezésre, ami a költségek 40%a. A fennmaradó összeget a Társaság a 2020.
évi beruházási keretösszegéből ﬁnanszírozná.
A beruházás lebonyolítására még idén elindítják a közbeszerzést, hogy a megtakarítás a lehető legkorábban realizálódjon.

n vsZ-hitelkeret

A képviselő-testület 2018-ban jóváhagyta,
hogy a Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. – az
önkormányzat kezességvállalása mellett – folyószámla-szerződést és 200 millió hitelkeret
biztosításával 2019. december 28-ig folyószámlahitel szerződést kössön az MKB Bank
Zrt.-vel. 2019-ben hozzájárult a hitelkeret öszszegének 300 millió Ft-ra való felemeléséhez.
A társaság likviditási helyzetének megőrzése
érdekében a képviselők most jóváhagyták,

hogy a VSZ 2020-ban hitelszerződést kössön
a bankkal 300 millió Ft hitelkeret biztosításával, egyéves időtartamra.

n központi könyvelés

A Képviselő-testület 2015-ben döntött arról,
hogy a tulajdonában álló gazdasági társaságok gazdasági funkcióit összevonja. A döntés
indoka a feladatellátás összehangolása, hatékonyabbá tétele volt. A szerződések alapján a
Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. kihelyezett
munkatársakkal végezte a társaságok könyvvezetési feladatait, kizárólag a bérszámfejtési
feladatok történtek központilag. A működés
tapasztalatai azt mutatják, hogy ez a megoldás több problémát vetett fel, mint amennyit
orvosolt, ezért a testület az Aquapalace Kft.,
a Kulturális Kft., a TDM Kft. és a Városi Szolgáltató nZrt. között könyvviteli és egyéb gazdasági tevékenység ellátásáról szóló megbízási szerződéseket közös megegyezéssel,
2019. december 31-i hatállyal megszünteti.

n Új felügyelőbizottsági tagok

Az önkormányzat által alapított, illetve tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok felügyelő bizottságába új felügyelő
bizottsági tagokat választottak, illetve módosították a Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt.
alapszabályát.
A Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. felügyelő
bizottságának tagjai január elsejétől határozatlan időtartamra: Dévai Antal, Miakich
Gábor, Szabó Zsolt, Kun Csaba, Sólyom András.
A Szentendrei Kulturális Központ Nonproﬁt
Kft. felügyelő bizottságának tagjai január elsejétől határozatlan időtartamra: Fekete
János, Trenka István, dr. Kőrösi Tibor.
Az Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. felügyelő felügyelő bizottságának tagjai
január elsejétől határozatlan időtartamra:
Czimbula Péter, Kerti Attila, Szabados András.
A Szentendre és Térsége TDM Nonproﬁt Kft.
felügyelő bizottságának tagjai január elsejétől
határozatlan időtartamra: Balla Kamilla
Dorottya, dr. Budavári Béla Jánosné, Soláry
József.

n tdm tagi kölcsön

Az Önkormányzat 2012-ben tízmillió forint
tagi kölcsönt bocsátott a Szentendre és Térsége TDM Nonproﬁt Kft. rendelkezésére,
melyből 3,6 millió Ft összeget támogatássá
minősített. A kölcsön teljes összegének, a
fennmaradó 833 ezer Ft visszaﬁzetésére
póthatáridőt kért a TDM Kft., így azt 2020.
december 31. napjára módosították.

n ferenczy múzeumi centrum

Az FMC behajthatatlannak minősülő követelések mérlegből való kivezetéséhez (leírásához) a képviselő-testület megadta jóváhagyását, annak érdekében, hogy a követelések elszámolásra kerülhessenek, mely azonban nem jelent követelés-elengedést.

n rendkívüli munkaidő

A testület úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő
gazdasági társaságok ügyvezetését utasítja
arra, hogy hogy ne alkalmazzák a Munkatör-
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vénykönyv rendkívüli munkaidőre és rendkívüli munkaidőkeretre vonatkozó új rendelkezéseit, hanem – amennyiben egyáltalán
szükséges –, a módosítás előtti feltételek
mellett (12 hónapos rendkívüli munkaidő
keret, évi maximum 250 óra rendkívüli munkaidő), a munkafolyamatok jobb szervezésével és a munkavégzés hatékonysága
növelésének elősegítésével érjék el.

n Bankszámla-szerződés

Az Önkormányzat 2018. december 18-án kötött az oTP Bank Nyrt.-vel ﬁzetési számlaszerződést, illetve bankszámla hitelszerződést. A
ﬁzetési számlaszerződés 2019. december 31vel lejárt, melyet a képviselő-testület egy év
határozott időre meghosszabbított úgy, hogy
később nyílt pályázatot írnak ki erre a feladatra. Az önkormányzat a likviditás folyamatos biztosítása érdekében továbbra is az oTP
Bank Nyrt-től kívánja a bankszámlahitelt felvenni, a hitel futamideje 2020. január 2-től
2020. december 30-ig tart, a rendelkezésre
tartott összeg legfeljebb 500 millió Ft. A hitel
és járulékai visszaﬁzetésének biztosítéka az
önkormányzat saját bevételei.

n Nyilatkozat az mNv-nek

Az önkormányzat az MNV Zrt.-vel kötött szerződések alapján a közfeladatok ellátása céljából térítésmentesen tulajdonba kapott
ingatlanokat 15 évig nem idegenítheti el, és
azokat a helyi közutak és közterületek fenntartására, illetve szociális bérlakás céljára kell
hasznosítania. A képviselő-testület határozatba foglalt nyilatkozattal tájékoztatta a kötelezettségről az MNV Zrt.-t.

n folytatódik a vállalkozásfejlesztési program

Szentendre gazdasági fellendülése, a városban működő vállalkozások prosperálása
közös érdek. érdeke az önkormányzatnak, hiszen több adóbevételre, növekvő foglalkoztatásra számíthat, érdeke a vállalkozásnak és
érdeke minden szentendrei polgárnak. A vállalkozások működését számos kormányzati
program segíti, azonban szükség van ezeket
kiegészítve helyi kezdeményezésekre is.
Ennek érdekében 2015. évben vállalkozásfejlesztési programot indított az önkormányzat,
melynek célja a helyi vállalkozások segítése,
hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás növelése volt. A programot a testület 2020. december 31-ig meghosszabbította azzal, hogy a
jövő évben felülvizsgálják és részletesebben
kidolgozzák a lehetséges kedvezményeket.

n közösségi buszközlekedés

A szentendrei térséget érintő helyközi személyszállítással kapcsolatos szerződések
2019. december 31-ig hatályosak. A jelenlegi
konstrukció további működtetésére 2021.
december 31-ig van lehetőség. A szerződés
időtartama alatt a költségvetésnek tartalmaznia szükséges a közösségi buszközlekedés
üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi forrást,
ami éves szinten bruttó 30 millió Ft, továbbá
szükséges biztosítani a Szentendre Közlekedési Kártya nyomdai költségét. Az ülésen
szóba került egy reggeli lakótelepi buszjárat

VÁROS
időpontjának módosítása a móriczos diákok
érdekében, illetve az iskolabusz működtetésének a kérdése is, melynek megvizsgálására
munkacsoportot állítanak fel.

n Bérleti szerződés
meghosszabbítása

2016-ban a SZEI Mentálhigiénés Központja átköltözött a Városi Szolgáltató Szabadkai utcai
épületébe. A Központ működését biztosító
bérleti szerződés idén december 31-én lejár,
ezért a testület meghosszabbította a szerződést határozatlan időtartamra. Felmerült a
bérleti díj mértékének kérdése is, amelyről egy
korábbi testületi ülésen határoztak. A polgármester elmondta, hogy a saját cégek esetében is felülvizsgálják a közpénzgazdálkodást.

n Belterületbe vonás

Több ingatlantulajdonos részéről érkezett jelenleg külterületben lévő ingatlanok belterületbe vonására vonatkozó kérelem, melyhez a
testület egyedi jóváhagyása szükséges. A kérelmezett területeket a korábban hatályos
2004. évi Szabályozási Terv is gazdasági övezetbe sorolta, és belterületbe vonható területként jelölte.

n rendészeti igazgatóság

2019. március 1. napján alakult meg a Szentendrei rendészeti Igazgatóság, s egyúttal
megszűnt a Közbiztonsági Iroda, melynek feladatainak egy részét átvette az Igazgatóság.
Az Igazgatóság alapító okiratában nem szerepel az ár- és belvízvédelemmel összefüggő
tevékenység, ezért bővítették az alaptevékenységet meghatározó pontokat az alapító
okiratban. A közbiztonsági referens felkészülési, védekezési és a helyreállítási időszakra
jogszabályban meghatározott feladatait jelenleg a Szentendrei rendészeti Igazgatóság
igazgatóhelyettese látja el.

n együttműködés a Nemzetiségi
Önkormányzatokkal

A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében a választás utáni alakuló ülést követő
harminc napon belül felül kell vizsgálni a helyi
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodást. Az október 13-i választást követően
Szentendrén nyolc nemzetiségi önkormányzat
alakult. A képviselő-testület megkötötte az
együttműködési megállapodásokat a Bolgár,
a Cigány, a Horvát, a Görög, a Lengyel, a
román, a Szlovák és a Szerb Önkormányzatokkal a korábbi megállapodások mintájára,
kisebb pontosításokkal.

n 2020. évi munkaterv

A képviselők megszavazták a 2020. évi munkatervet, melynek összeállítására – a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak
megfelelően – javaslatot tehettek a képviselőtestület tagjai, az intézmények és a gazdasági
társaságok vezetői, illetve ﬁgyelembe vették
az éves munkaszüneti napokat is. A bizottsági
elnökök a februári ülésére terjesztik elő a bizottságuk jövő évi munkatervét.

közmeghallgatás
telt házzal

Az új felállású önkormányzat december
5-én tartotta első közmeghallgatását a
városháza dísztermében. A közel háromórás eseményen a nagy számban megjelent lakók kérdéseire, észrevételeire
fülöp Zsolt polgármester válaszolt, az
írásban feltett kérdésekre pedig 15 napon
küldik el a válaszokat. A fórum az adventi
koszorú első gyertyájának meggyújtásával kezdődött.

Fülöp Zsolt polgármester bevezetőjében
beszámolt arról, hogy megtörtént a hivatalos átadás-átvétel, de emellett az ügyeket
is elkezdték átvenni, melyeknél a folyamatosságra törekednek, ezért például kérték
Petricskó Zoltán volt alpolgármester, belvárosi képviselő segítségét a hamarosan
induló belvárosi csapadék-vízelvezetési
projektben.
Folytatják az előző ciklusban már előkészített beruházásokat, mint pl. a Duna
korzó és a főtéri kereskedőház felújítása,
a Templomdomb csapadékvízelvezetése
és burkolatcseréje, melyre már elkészültek
a tervek, és pályáznak a Népművészetek
háza felújítására is.
Szeretnék tovább vinni a már tervbe vett
projekteket, mint például a Barcsay
Múzeum és a Dunaparti Művelődési Ház
felújítása, a parkoló bővítése a HéV-állomásnál.
A polgármester hangsúlyozta, hogy az évtizedek alatt felhalmozódott problémákat
a lakosokkal folytatott folyamatos párbeszéddel kívánja megvalósítani az önkormányzat. röviden kitért a kulturális élet
területén tervezett változtatásokra is, melyek közül a legfontosabb, hogy kevesebb
fesztivál lesz. Megemlítette, hogy tárgyalt
Gyürk Dorottya korábbi kulturális alpolgármesterrel, aki felajánlotta segítségét a múzeumok felújításának érdekében.
A teljes beszámoló a város honlapján olvasható: https://szentendre.hu/kozmeghallgatas-telt-hazzal/

9

10

kivágott fák szentendrén – miért?
KÖRNYEZET

XXXIII. évf. | 22. szám

A közelmúltban több alkalommal okoztak felzúdulást Szentendrén a fakivágások. Miért kellett kivágni
a patak-parton az öreg nyárfát, a Zeneiskola udvarán a matuzsálemkorú fenyőt, hová tűntek a Dunapartról, az árterületről és a kerékpárút mellől a fák? Kudett Krisztinát, városunk főkertészét kérdeztük
a nemrég történt és éppen aktuális fakivágásokról.
rendelkezik. A vízjogi engedélyben foglaltak
alapján a fenntartási és üzemeltetési kötelezettség a városé. Vannak jogszabályi követelmények a védősávval kapcsolatban, amit az
önkormányzatnak, mint fenntartónak be kell
tartania. Sajnos a fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében a védősávban található fák kivágása
kötelező előírás a város számára.

n fakivágás a Bükkösnél

n Ártéri fakivágások

• Az eurovelo kerékpárút építése miatt elindult egy fakivágási hullám szentendre-Budapest között a duna-parton. Hány fát vágnak
ki összesen és meddig tart ez a folyamat?
védett, ártéri övezetről beszélünk. mindenképpen szükséges a fák kivágása?
A kerékpárút építése állami beruházás, a
nyomvonal vezetéséhez szükséges a fák kivágása. 68 fa kivágásához érkezett be az önkormányzathoz kérelem. A hatósági iroda által
kiadott határozat szerint a kivágások határideje december 30., a pótlási kötelezettség
dátuma pedig 2020. október 30. A helyi zöldterületek védelméről szóló városi rendelet
szabályozza a fakivágásokat a város határain
belül, és meghatározza, hogy építkezés esetén ez milyen pótlási kötelezettségekkel jár.
Az Önkormányzat a rendelet szerint a kivágott
fák törzskörmérete alapján 527 db fa pótlására kötelezte a beruházót.

• kivágnak tehát 68 fát és minden egyes fa
helyett nyolcat kell a beruházónak a területre
ültetnie?
A határozat lényege, hogy azt a zöld tömeget,
ami a beruházás miatt kivágásra kerül, a facsemetékkel pótoljuk. A növekedéshez idő
kell, és nem minden fa marad életben, ezért
kell többszörös mennyiségben ültetni a kivágandó fák helyett. Az adott környezethez illeszkedő fafajokat választunk majd, ezekről a
beruházóval egyeztetve határozunk.

• szintén nagyobb mennyiségű fát vágtak ki
a kerékpárút mellett, a Postás strand után, az
Altiszti Akadémia mögötti területről. ez öszszefügg az eurovelo kerékpárút építésével?
A kettő nem függ össze. Szentendre Város elsőrendű árvízvédelmi védvonala a város tulajdonában van. A védvonal vízjogi engedéllyel

• idén nyáron sokan megsiratták a Bükköspatak partján kivágott hatalmas nyárfát. A
közösségi oldalak izzottak, mert többen úgy
vélték, egyáltalán nem volt indokolt a fa kivágása.
A patakparton a beavatkozások szükségességét a folyamatos emberi jelenlét indokolja
első sorban, hiszen a környéken lakók és a
parton sétálók, kerékpározók vagy játszó óvodai- és iskolai csoportok biztonságának védelme elsőrendű feladat.
A nagy vitákat kiváltó nyárfa idén már egyáltalán nem hajtott ki, a korábbi években pedig
a letöredező ágak miatt rendszeres gallyazására, illetve ifjítására volt szükség.
A nyárfa fajok gyors növekedésükről közismertek, így városi fásításra előszeretettel
használták őket a 60-es 70-es években. Sajnos ezek a fák hamar öregszenek, ágaik törékennyé válnak és balesetveszélyt jelentenek,
így ezen fák folyamatos kezelése és ütemezett cseréje fontos feladatunk.

• ennek a kivágott fának a darabjai új értelmet
kaptak, új helyen...
A kivágott fát a Bükkös-parti Vissza a vadonba Gyermek és Szülősegítő Központ fogadta be, és vidámra festve díszíti a központ
udvarát.

n fakivágások a Zeneiskolánál

• legutóbb a Zeneiskola udvarán vágtak ki
egy fenyőt és két juharfát, nem kis felháborodást keltve.
Az iskola udvarán már többször problémát
okoztak a fákról leszakadó ágak. Korábban
gallyazási és ifjítási munkák zajlottak, de a fenyőfa már annyira kiszáradt, és a két juharfa
is nagyon rossz állapotban volt, így balesetmegelőzés miatt sajnos mindhármat ki kellett
vágni az iskola udvarából. A fakivágást egyébként az iskola igazgatója, illetve a fenntartó, a
KLIK kezdeményezte. A kivágott fák helyére
három gömbjuhar facsemetét ültettek, remélem, a tanulók is bekapcsolódnak majd a fák
gondozásába.

n fakivágások a castrum előtt

• Úgy tudjuk, a castrum épülete elől is ki kell
vágni fákat. miért?
A Castrum épülete előtt, a 11-es út és a Paprikabíró utca sarkán magánberuházás zajlik. A
tulajdonos szeretné az elhanyagolt területet
rendbe tenni. Az egyeztetések már megtörténtek a beruházással kapcsolatban, és a tervek szerint egy nagyon igényes zöldfelület
kerül majd kialakításra. A munka során egy
korábbi tűzeset miatt leégett fenyőfát és néhány beteg tuját vágnak majd ki a területen.
A 11-es út oldalán, a juharfákból álló fasorból
két rossz állapotban lévő, korhadt fát vágnak
ki, melyek azonnal pótlásra is kerülnek.
A munkálatok már zajlanak, előreláthatóan
a jövő év második felében készül el a beruházás.
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n Ne vágj ki minden fát!

• milyen diagnosztika előzi meg egy fa gondozási szükségletét vagy kivágását?
Első körben egy külső szemrevételezéssel
megvizsgáljuk a fa környezetét, az életterét,
illetve a gyökérzet, a törzs és a lombkorona állapotát. A faápolási munkának több szakasza
van. A gondozás a gallyazás, ápoló metszés
(a száraz, sérült ágak, a keresztbe növő ágak
eltávolítása), vagy erősebb ifjításból áll. Ha a
fán olyan külsérelmi nyomot látunk, ami aggodalomra ad okot, műszeres favizsgálati mérést alkalmazunk. Az úgynevezett Fakopp
vizsgálat segít felmérni a törzs korhadt vagy
üreges részeinek helyét és méretét. Amikor
már nem lehet megmenteni a fát, akkor kerül
sor a kivágására. ok nélkül soha nem vágunk
ki fákat.
• ki gondozza, locsolja az elültetett fákat a
városban?
Minden, közterületre ültetett fát a Városi Szolgáltató NZrt. locsol és gondoz. Vannak olyan
különleges esetek, amikor lakossági kezdeményezésre ültet a város fákat, a patakparton,
magánépületek, közintézmények vagy iskolák
elé. Ebben az esetben az örökbefogadók vállalják a fák locsolását és gondozását.

rosban illegális fakivágás, vagy olyan környezettel kapcsolatos, fontos ügy, amire szeretnék felhívni a ﬁgyelmünket, szintén ide várjuk
a bejelentéseket.

• Hogy ne csak a fakivágásokról essen szó...
Hány fát ültet évente az önkormányzat
szentendrén?
átlagosan 80-100 fa telepítését végezzük el
évente a városban. A fák minden esetben talajcserével, tápanyagutánpótlással kerülnek
elültetésre és legalább 3 évig rendszeres locsolást biztosítunk számukra. A telepítések
tervezése során törekszünk a honos növények
alkalmazására, mint például a hárs, a berkenye vagy a galagonya. évről évre újabb fajokkal és fajtákkal kísérletezünk, alkalmazkodva
az aktuális növényegészségügyi helyzethez.
A fahelyek kijelölésénél ﬁgyelembe vesszük a
terület adottságait, a közműhálózat elhelyezkedését, az utak, járdák és épületek közelségét és ehhez mérten választjuk ki a megfelelő
növényt.

• van-e az önkormányzatnak rálátása arra,
hogy hány védendő fa van a város
teljes területén? létezik esetleg zöldkataszter is szentendrén, ami felméri a tényleges
zöldállományt?
Jelenleg készül a város a zöldkatasztere, aminak alapja a városi térinformatikai rendszer.
A pontokkal jelzett új térképállomány már
készen van, a következő lépés a fákkal kapcsolatos szakmai adatok felmérése és feldolgozása. Nagyságrendileg 12-15 000 fát
tartunk nyilván a városban. A városi honlapon
és a térinformatikai rendszerben ezt nyilvánossá tesszük, amint a felmérés elkészül.
• tud a város hatni arra, hogy ne csökkenjen
a faállomány?
A helyi rendeletünk éppen ezért született, hogy
a város zöld értékeit védjük. Ebben szerepel,
hogy minden fa kivágása engedélyhez kötött,
melyekre szakember elbírálása alapján, a
jegyző adja ki az engedélyt. A pótlási kötelezettség is a faállomány védelmében van, hogy
megtartsuk a zöldterületeket a városban.

Zöldfelület a Tobakosok keresztjénél...

Az elmúlt években számos zöldfelület újult
meg Szentendrén, ezzel elindítva egy olyan
közterületi fejlesztési koncepciót, melynek
célja, hogy a városi parkok és zöldfelületek
igényesek, fenntarthatók és használhatók
legyenek. A tervezés során a Green City rendszerhez igazodva olyan növények alkalmazását részesítettük előnyben, mely a felületek
fenntartási költségeit csökkentik, valamint
változatos kialakításnak adnak teret. Ilyen
szemléletben újult meg a Daru piac, a Tobakosok keresztje, a Sztaravoda park, a Pannónia
park, az Angyal u.– Bartók u. kereszteződésében található rézsű, az Ügyfélszolgálati Iroda
előtere, valamint a Teátrum buszparkoló. A jövőben a 11-es út és a Duna korzó kereszteződésében található zöldfelületet, a Fehérvíz
utcai parkot, valamint további belvárosi zöldfelületek felújítását tervezzük.
SZ. N.

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy december
közepén 20 fa telepítését kezdik meg a városban, amiről a városfejlesztési bizottság döntött. A fák telepítésének helye a Pásztor utca,
a Kálvária út, valamint a római sánc utca. A
tervezésnél honos fajokat választottak, melyek az érintett terület adottságaihoz illeszkedni tudnak: hárs, berkenye és galagonya
fajok egyedeit ültetik el. A fák 14/16-os törzskörméretűek. A munka az időjárás függvényében a jövő héten befejeződik, és a közlekedést
nem akadályozza.

...és a Daru piac téren

• A rendeletet nem elég kiadni, a betartását is
ellenőrizni kell. Az önkormányzat hogyan felügyeli, hogy valóban megtörténtek a kivágott
fák helyén a pótlások?
A rendelet értelmében a pótlási kötelezettség
akkor tekinthető teljesítettnek, ha a telepítést
követő vegetációs időszakban a fa kihajt. Ezt
a Hatósági Iroda ellenőrzi minden kiadott határozat alapján.
• egy újabb kérdés vetődik fel a fenti fakivágások kapcsán. Ha egy hasonló esetet észlelünk, kihez lehet fordulni bejelentéssel,
kéréssel, kérdéssel?
Az általános platform az ügyfélszolgálat (Városi Ügyfélszolgálat Szentendre: ügyfelszolgalat@szentendre.hu), ahonnan a kérések és
kérdések hozzám eljutnak. Ha előfordul a vá-

11

KÖRNYEZET

Zöldfelület a Szamárhegyen, az Angyal utca – Bartók Béla utca sarkán

12

VÁROS

XXXIII. évf. | 22. szám

fórum a kovács lászló utcai járdaépítésről
Mindenki fontosnak tartja a járda megépítését a Kovács László utca hiányzó szakaszán, de van, aki az
északi, s van, aki a déli oldalon szeretné, illetve vannak, akik szerint komplexen kellene kezelni a megoldandó problémákat, melyeknek csak egy része a
járda megépítése – röviden így lehetne összegezni
a december 3-án a Városházán tartott lakossági fórumon elhangzottakat, melyet a körzet képviselője,
Helyes Imre szervezett. A fórum végül azzal a képviselői ígérettel zárult, hogy a Kovács László utcában lakók hamarosan szavazhatnak a járda pontos
helyszínéről.
A több mint kétórás fórum Hegyi Dániel tervező prezentációjával kezdődött, aki bemutatta a járdaépítés

tervdokumentációját. A tervek bemutatása után Helyes Imre képviselő megköszönte a lakóknak, hogy
ilyen nagy számban eljöttek a fórumra, majd elmondta, hogy jelenleg a projekt pénzügyi fedezete
nem áll rendelkezésre, de most készül a város 2020.
évi költségvetése, és képviselőként mindent megtesz azért, hogy a beruházást betervezzék a listába.
Ha ez mégsem történne meg, akkor is fontos ez a
munka, mert pályázati forráshoz jutni csak kész tervekkel lehet. A tervek ismertetése után a lakók tették
fel kérdéseket, illetve mondák el észrevételeiket, javaslataikat.
A fórumról bővebben itt olvashat: https://szentendre.hu/
forum-a-kovacs-laszlo-utcai-jardaepitesrol/

Bemutatkoznak a város nemzetiségi önkormányzatai

Az október 13-i választáson szentendre nemzetiségi önkormányzatainak képviselőit is megválasztottuk. Az önkormányzatokat arra kértük,
néhány gondolatban mutatkozzanak be, és foglalják össze, milyen programmal készülnek az elkövetkező ciklusra. legutóbbi lapszámunkban
a szlovák, görög, horvát és román nemzetiségi önkormányzatokat mutattuk be.

Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat

Örömmel tájékoztatjuk a szentendreieket,
hogy 2019. október 24-én megalakult
Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata. Tagjai: ullmann katalin, Porkoláb
sándor, dr. marinova ilieva ruzsa. Újonnan létrejött nemzetiségi önkormányzatként alapvető feladatunk a szentendrei bolgárok és
bolgár felmenőkkel rendelkezők minél szélesebb körű bevonása az önkormányzat munkájába, kultúránk, nyelvünk, nemzeti értékeink és
hagyományaink ápolásába.
Egy összetartó bolgár közösséget akarunk építeni, ami viszont nyitva áll Szentendre minden
lakója előtt is! Eddig Szentendrén szinte csak
a bolgár étteremben ismerkedhettek meg a
bolgár kultúrával, a bolgár emberek kedvességével és vendégszeretetével, autentikus bolgár
ételekkel és borokkal, a bolgár összejövetelek
különlegesen jó hangulatával. Szülőföldünk bemutatását szívügyünknek tekintjük, szívesen
mesélünk hazánkról és büszkén hirdetjük a
magyar-bolgár közös történelmi és kulturális
kapcsolatokat is. Ezen falak közül kilépve szeretnénk bemutatni a város lakóinak, hogyan járult hozzá a bolgár nemzetiség Szentendre
történelméhez, kultúrájához, épített emlékeihez
és gasztronómiájához. Ezért minden, Szentendréhez kapcsolódó bolgár vonatkozású emléket be kívánunk mutatni rövidesen egy
összefoglaló helytörténeti, kulturális és egyben
gasztronómiai kiadvány formájában is. Céljaink
közt szerepel a bolgár hagyományok ápolása
és bemutatása a modern kor elvárásaihoz igazodva, ezzel is színesítve Szentendre kulturális
és közösségi életét. Ezen közösségépítés és a
személyes kapcsolatok erősítése érdekében,
minden olyan városi eseményhez kapcsolódni
kívánunk, amelyet a bolgár nemzetiség még
színesebbé tehet! Hagyományteremtési szándékkal életre kívánjuk hívni Szentendrén a legjelesebb népszokásunk, a Baba Márta –
Mártenica megünneplését, mely az ókortól
egészen napjainkig fennmaradt a bolgárság
körében. Március elseje a bolgárok számára a
tavasz kezdetét jelenti. Ezen a napon a rokonok, barátok és ismerősök régi hagyomány

szerint piros és fehér fonalból készült Martenicát, egy speciális amulettet adnak egymásnak,
ami egészséggel és erővel ajándékoz meg a
következő évre. A piros szín a gonosz erők távoltartására szolgál, a fehér szín az egészség,
az erő és a boldogság jelképe. A népszokás
szerint, amikor az ember az első fecskét vagy
gólyát megpillantja, leveszi a március elsején
feltűzött, vagy csuklóra kötött Martenicát, amelyet felköt egy fa ágára, vagy elrejt egy kő alá
és azt mondja: „Vidd el a tél nehézségeit, és
hozd el a tavasz szépségét!” Szentendre Város
Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata aktívan
részt kíván venni a város kulturális és társadalmi életében, fejlődésében, sokszínűségének
gyarapításában, reméljük, hamarosan találkozunk rendezvényeinken!

lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat

Dukay Barna
Szentendrére először 1973-ban kerültem, első
kiállításom alkalmából a Templomdombon, a
„tűrtek” kategóriájában, nyomdai eszközökkel
készített graﬁkáimmal.
A város mediterrán varázsa már akkor rabul
ejtett, és közel két évtizede állandó lakosok
vagyunk Izbégen a családommal.
Fiammal közösen természetvédelmi kiadványokat és tanösvényi táblákat készítettünk a
város több pontján.
Az évek során több kiállításom is volt
Szentendrén: pl. a városról készült fotó-graﬁkáimból, és a magyarországi lengyelségben
végzett graﬁkai-tervezői munkáimból: havi és
negyedéves újságok, kiállítási katalógusok,
logók, könyvek stb. A Glos Polonii című magyarországi lengyel folyóirat tervező graﬁkusa
vagyok.
Ezekben az újságokban több szentendrei vonatkozású írásom is megjelent. Például az
egykori, a tanárok és a diákok szorgalmából
létrejött izbégi Parktábor nagyon szoros lengyel kapcsolatáról.
A Magyarország Bem József Kulturális Egyesület elnökségi tagja vagyok, és többed magammal kezdeményeztük a szentendrei lengyel
nemzetiségi önkormányzat megalapítását.

Elsősorban az egyesületi tagság bővítését és
ﬁatalítását látom fontosnak. A Szentendrén és
környékén élő Lengyelország és a lengyel nép
iránt érdeklődést, szimpátiát mutató személyek és intézmények közötti kapcsolatok erősítését szeretném elősegíteni. Egyebek között
közös és kölcsönös kirándulások keretében.
Tervezem a korábbi, a Városház Galériában
bemutatott kiállításom folytatását – ezúttal a
Lengyelországban készült fotóimból.
A Skanzenben dolgozom több mint egy évtizede, mint hagyományőr.
Négy felnőtt gyermekünk és hét unokánk van.

Halper Dávid
1981-ben válhattam született szentendreivé.
Egy jól sikerült vegyes házasság egyik gyermeke vagyok a négyből. „Multikulti” hangulatban több nyelven, katolikusként, kisvárosban
nevelkedhettem. Kifejezetten rossz gyerek
voltam. Tanulmányaimat Szentendrén, az
iskolaszakadások idején kezdtem. rákóczis
lettem, majd felvettek a Ferencesbe. Mind a
két iskolának a mai napig hálás vagyok, bár
Perjéssy Sára nénit, ill. Palibát leszámítva nem
lehettem tartós pedagógusi sikerélménnyé.
Tanulmányaimat Piliscsabán folytattam lengyel irodalom-történelem, valamint esztétika
szakon, nemzetközi ösztöndíjnak köszönhetően a Jagellón ﬁlozóﬁát hallgattam. Lengyel
nős családapa vagyok, és vállalkozóként dolgozok a kreatív iparban. Programjainkban
a lengyel-magyar barátság erősítését és a
szentendrei ﬁatalok érdekeit fogjuk szem előtt
tartani. Bár a programunk 95%-os, hálásan
veszünk minden javaslatot, mert partnerek
leszünk a források felkutatásában.

Marikné Pulka Małgorzata
A lengyelországi Gdansk környékén születtem. 1998-ban Szentendrén kötöttem házasságot Marik Gergellyel, aki Ferences diák volt.
Jelenleg ebben az iskolában angoltanárként
dolgozok. Nagyon szeretünk itt élni. Három
csodálatos kétnyelvű gyermek édesanyja vagyok. Szeretem a ﬁatalokat, és szeretném, ha
programjainkon keresztül megismerhetnék
szülőhazámat.

2019 | december 16.

díjnyertes a tekintetek című
kisﬁlm
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egészségvédelmi díj
dankovics Gergelynek

Balogh ernő Zoltán rendező tekintetek című ﬁlmje nyerte a
kisjátékﬁlmek versenyét a 10. alkalommal megrendezett mirabile dictu – Nemzetközi katolikus filmfesztiválon, rómában.

A Tekintetek című ﬁlm az 1919-ben tragikus körülmények között elhunyt szentendrei káplán, Kucsera Ferenc utolsó napját
dolgozza fel. A rövidﬁlm neki állít emléket, kapcsolódva a Kucsera-emlékévhez.
A ﬁlmet Szentendrén forgatták, rendezője Balogh Ernő Zoltán,
a főbb szerepeket Jászberényi Gábor, Sütő András és Horváth
Károly alakítja. Az operatőr Halper Simon, a zeneszerző Egerváry Dávid, a producer Halper Dávid.
A szentendrei mártír életéről szóló ﬁlmet december 1-jén, a Péter-Pál templomban mutatták be
a szentendrei közönségnek.
Kucsera Ferenc teljes életét feldolgozó dokumentumﬁlmet is készít az Experiment Produkció
stábja. Ezzel kapcsolatban még zajlanak a munkálatok, illetve egy adománygyűjtést is elindítottak: https://adjukossze.hu/kampany/kenyes-tema-100-eve-elfeledtetett-tortenet-ujraertekelese-1755

egy régen elfelejtett emlékműterv

Szentendrén, a Duna partján 1993-ban emelték azt az öntöttvas oszlopot, tetején kereszttel,
amely ma azon a helyen áll, ahol az 1919-es kommün alatt meggyilkolták a katolikus papot.
A Tanácsköztársaság idején júniusban Pesten a proletárforradalom megdöntésére megmozdulások kezdődtek, amelyek a főváros környékére, így Szentendrére is átterjedtek. Az ellenforradalmárok harangozással adtak jelet a zendülésre, amelyet azután hamar letörtek.
A vörös katonák először vallatták és megkínozták dr. Kucsera Ferenc segédlelkészt, hogy árulja
el, kinek adta oda a templom kulcsát. Ezt nem mondta meg, ezért június 25-én leszúrták és
agyonlőtték. Bár a szentendreiek a következő években nem felejtették el hős papjukat, de csak
halálának közeledő 10. évfordulója kapcsán gondoltak arra, hogy méltó módon emlékezzenek
meg róla.
A Pilishegyvidéki Hírekben 1928-ban dr. Sulyok Kálmán kezdeményezésére mozgalom indult
egy maradandó és művészi emlékmű megalkotására, melyre még a székesfehérvári megyéspüspök is főpásztori körlevélben hívta fel a ﬁgyelmet. A pénzadomány gyűjtése elkezdődött,
amihez a Belügyminisztérium az engedélyt megadta.
Keszy-Harmath Ödön erdélyi örmény származású szobrász-tanár, akinek 1901 óta Székelyudvarhelyen máig áll a Krisztus-szobra, a bizottságnak fényképen egy emlékoszlop „mintáját”
küldte be. Az emlékmű az elképzelés szerint a talpazattal együtt nyolc méter magas lett volna,
bronzból kiöntve, és a Duna partján tervezték felállítani. A művész, aki akkor mint menekült,
Budapesten élt, felajánlotta, hogy ingyen elkészíti a szobrot.
A Nemzet Vértanúinak országos Emlékmű Bizottságától 1929-ben levél érkezett a város vezetéséhez, hogy kegyelettel kell megemlékezni
az ellenforradalom vértanúiról. Szentendre
képviselő-testülete határozatában – mivel Kucsera a helyi katolikus Legény-egylet elnöke
volt, és az emlékművet ők akarták felállítani –
a jogot átengedte a Legény-egyletnek.
Végül 1929. május 26-án, a Hősök emlékünnepén csak egy egyszerű fakeresztet koszorúztak meg a folyó partján. Egy évvel később,
1930. október 12-én az alsóvárosi temetőben
egy másik pályázó, Zászlós István művésztanár kisebb méretű domborművét leplezték le
Kucsera Ferenc sírja fölött.
Keszy-Harmath Ödön monumentális szobrának terve lassan feledésbe merült. Csak ezen
a képeslapon maradt fenn a makettje, amelyet
dr. Sulyok Kálmán Pomázon lakó, de Szentendrén működő ügyvéd adott ki.
ÜrMÖS LóráNT

Megjelent: Bélyegvilág – Filatéliai és Numizmatikai Szemle 2017/3

átadták az idei Kibédi Mátyus István emlékérmet és díszoklevelet az obesitologia
legmagasabb – a Magyar Elhízástudományi Társaság szakmai elismerését. Az idei
díjat a Szentendrén élő Dankovics Gergely,
a Magyarország átfogó egészségvédelmi
szűrőprogram programigazgatója kapta a
magyar lakosság egészségi állapotának
javítása érdekében tett aktív szerepvállalásért.

Az év gazdálkodója:
Hidegkuti Gergely

A jubileumi, 20. megyenapon köszöntötték
az idei díjazottakat. Pest Megye Közgyűlése év gazdálkodója díjat adományozott
Hidegkuti Gergely részére a szőlőtermesztésben és bortermelésben elért kimagasló
eredményeinek elismeréséül.
Hidegkuti Gergely szentendrei lakos, aki a
szőlőtermesztést és bortermelést Tokajon
kezdte, miközben az egykor az ország
egyik legnagyobb borvidékének, a Szentendrei borvidéknek az újraélesztéséről
álmodozott.
Az álmokat tett követte, és a különféle elhagyott és kivágásra ítélt szőlőket rendbe
hozva először 2014-ben szüreteltek helyi
szőlőt, amelyből 2015-ban mutatták be az
első helyi bort. A gyakorlati munka mellett
felkutatta az egykori szőlőtermesztés és
borászat hagyományait, teljes erőbedobással vágott bele a szentendrei borvidék
újraélesztésébe. Az álomból mára látványos siker lett, immár 11 féle KőHEGy borral büszkélkedhet a fehértől, a rozén át a
vörösig.
A Szentendréhez kötődő, kreatív nevű borokhoz (Tömjénes, rusztika, rozy, ráby)
helyi graﬁkus tervezi a szintén szentendrei
motívumokkal gazdag címkéket. A 2019es évben 25-30 ezer palack bort terveztek
előállítani.
Forrás, fotó: pestmegye.hu
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igaz mesék
szentendréről

december 7-én a ferenczy múzeumban,
az „Új művésztelep ötven éve” kiállításon
Benkovits György idézte fel a ‘60-as évek
szentendréjét korabeli fotók segítségével.

– Lehet, hogy furán vagy nagyképűen hangzik,
de mindig meglepődöm, ha vetítéseimen komoly az érdeklődés. Bár nem tudom, hogy az
a néhány tucat ember, aki eljött szombaton az
új Ferenczybe, sok vagy kevés. Mert amit én
tudok, abban nincs semmi különös, csak
annyi, hogy akkor is itt éltem, ezért láttam és
hallottam, ahogy a város élt. Aztán meg utólag
mindig azt gondolom, és ezért magam előtt
szégyenkezem is, hogy nem tudtam jól elmondani, hogy milyen is volt Péró bácsi, aki megjárta Doberdó poklát és nem akart soha többé
kijózanodni. Vagy Dusán bátyám a smicisapkás, aki úgy tudott két nagyfröccsért a belgrádi ribarska utcai kupi Leiláiról mesélni, hogy
soha nem hagyta el Szentendrét, vagy Killár
Feri bátyám, akinek mesélőkéjénél csak a
szomja volt nagyobb.
Mert fura világ volt ez a Szentendre a hatvanas évek végén, amikor központi akaratok át-

Párizsi kockák

Párizsi kockák címmel Paraszkay György
fotókiállítása látható a P'art Moziban 2020
január 13-ig. Az elmúlt pár évben készült
fotók Párizs különös hangulatait, meghitt
részleteit, ellesett pillanatait mutatják be
egyéni szemszögből. A kiállítást a Franciaországban élő világhírű festőművész,
Anton Molnár nyitotta meg.

Fotó: Deim Balázs
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Rappai Zsuzsa művészettörténész és Benkovits György
– ahogy önmagát aposztrofálja – vízfestő az FMC estjén

állították vágányait. Mert, mint a nagy nyeremény, a hirtelen jött jó is ugyanolyan sokkot
okozhat, mint a tragédia, mondják pszichológusok. Nos, valami hasonló történhetett Szentendrével ekkor. Mert az ötven éve elfelejtett
kisvárosi lét után egyik napról a másikra
naponta volt a tévében látható. Az egyik tavaszon még csak két butik volt a városban,
Sárikáé és Hemző Ilonáé, a következőn már
tizenöt.
No és azok a teátristák! Mert lehet, hogy
Psota, Básti alakítása zseniális volt, de ahogy
a nagyszájú, vidám színház- és ﬁlmművészeti
főiskolások megtöltöttek minden szabad
teret, az volt az igazi szabadság illata! Szerintem az is csak Szentendrén történhetett meg
ekkor, hogy egy idős festőnek felvezető BMW

és rendőr motorosa volt. No, nem díszkíséretül, mint Tito marsallnak, hanem azért, hogy
nehogy bajt csináljon. Ezért aztán Varga Matyi
bácsit, a városi egyszemélyes közlekedési
osztályt szigorú paranccsal ráállították, hogy
vigyázzon az öregre, no meg a járókelőkre is,
ha Czóbel autóba ült.
Itt az író nem a homlokát gondterhelten ráncoló tankönyvi ﬁgura volt, hanem piros melegítős bringás, mint Cini. és állítólag, amikor az
öreg szerb temető egyik sírjának szélén ülve
Weöres megkérte Károlyi Ami kezét, a válasz
nem az ismert ég felé szálló sóhajjal kimondott boldogító – igen volt, hanem a következő:
„Jól meggondolta ezt, Sanyika?”
Szóval, nem volt itt anno semmi különleges,
ami másutt ne lett volna akkor. Legfeljebb a
nyár, a hűs vizű Duna, amikor a Kőrös gőzhajó
hullámai a távoli Adriát idézték, amikor a bóra
lecsap a partokra nagy hullámokat kergetve
maga előtt. Vagy talán az ősz, amikor a Bogdányi utcát elhagyták a mindig cikázó villás
farkú fecskék, és ettől mélabús lett még
Öcsiék Szuszi kutyája is. Esetleg a tél, amikor
a réten kilométeres jégpálya lett, és Tvercsák
Öcsiék a baltával jégre csapva szédítették
meg a Pap szigeti kis ágban és szedték ki a
jég alól az ott rekedt halat. Vagy éppen a
tavasz, amikor virágba borultak a pismányi
cseresznyefák, és illatfelhői görögtek a város
felé…

szabadság, függetlenség, alkotás

ki ne ismerné városunkban a Bihon Győző–
Gulyás Andrea művészházaspárt, akik több
mint tíz éve a fő téren, a Görög utca elején
festenek? Nemrégiben az ötödik közös kiállításuk nyílt meg a győri esterházy-palotában
Geo+metria címmel, mely december 31-ig tekinthető meg.

A tematikus kiállítás a művészek 67 munkáját
mutatja be, körülbelül fele-fele arányban. A játékos címnek megfelelően a központi gondolat a Föld, vagyis a geo, a metria pedig Andrea
erősen, szinte mértani pontossággal szerkesztett, konstruktív képeire utal.
Gulyás Andrea munkái jól illeszkednek a szentendrei konstruktivista-geometrikus hagyományokba, s leginkább Kmetty, illetve a Bauhaus
művésze, Lyonel Feininger volt rá nagy hatással. Folyamatosan feszegeti a festészeti határokat, az utóbbi időben már térbeli elemeket
is használ a látvány erősítésére.
Bihon Győzőt mindig is érdekelte a felülnézet,
a madártávlatból történő ábrázolás, ami a
most kiállított képein is megﬁgyelhető. Utóbbi
időben művei – talán kicsit Andrea hatására –
letisztultabbak lettek, kevesebb tagolás és
képi elem jellemzi. Győző képein is fellelhetőek a geometrikus stílusjegyek, s ebben
egyértelműen a hely szelleme érezhető, a
nagy elődök és a kortársak példái: Barcsay
Jenő, Vajda Lajos, Szabó Tamás, Kabó.
S hogy miért vannak a Fő téren évről évre? Bár
szeretik ezt az életformát, kicsit rá is vannak
kényszerülve, és próbálják látni az előnyét:
sok értékes embert ismertek meg a téren, találkozhatnak a művészetbarátokkal. Tapasztalataik szerint sokan nyitottak a művészet
iránt, van közös téma. Bár ennek az életmód-

nak van egy, a festőre nézve degradáló színezete is, de ők mégis szeretik, a szabadsága és
a függetlensége miatt.
Bihon Győző szerint korunkban egyáltalán
nem könnyű a művészek helyzete. A képzőművészet támogatásából az állam kiszállt, a
cégek pedig nem nagyon léptek a helyükre, s
a művészek kiszolgáltatott helyzetben vannak. A teljesítmény, a belefektetett munka
nem feltétlenül van arányban a jövedelemmel,
és ez elsősorban a képzőművészetre
jellemző. Miközben egy kommersz zenésznek
van esélye megélni a zenélésből, gyakran
a legjobb képzőművészek vegetálnak.
A téli időszak viszont az alkotás ideje.
Tavaly a megszokottnál jóval kevesebbet voltak a Fő téren, mert készültek a kiállításokra.
S úgy néz ki, a jövő évben sem fognak unatkozni, már több meghívást is kaptak külön és
közösen is. Ezek közül a legrangosabb Győző
meghívása a győri csoportos geometrikus kiállításra, Andrea pedig részt vesz a Kortárs Keresztény Ikonográﬁa Biennálén Kecskeméten.

szentendreiek a múzeumban
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BesZélGetés GulyÁs GÁBorrAl, A fereNcZy mÚZeumi ceNtrum iGAZGAtÓJÁvAl

Fotó: Deim Balázs

Az első nagyobb kiállítás, amelyet ideérkezése után megnyitott, farkas Ádám önálló tárlata volt a művészetmalomban. Annak idején, 2015
szeptemberében sokan felkapták a fejüket, amikor a megnyitón arról beszélt, hogy szentendre a képzőművészet magyar fővárosa.

• Hogyan jutott eszébe ez a szlogen, amellyel
azóta oly sokszor találkozhattunk?
Főként a hagyomány miatt. Nem sokkal korábban rendeztem egy nagy Csontváry-tárlatot a budai várban, s amiatt újraolvastam
Hamvas Béla és Kemény Katalin klasszikus
művét, a Forradalom a művészetben-t is, ahol
a modern magyar festészet négy alkotóját jelölik meg paradigmaváltóként, s ebből kettő –
Ferenczy Károly és Vajda Lajos – erősen kötődött ehhez a Duna-parti kisvároshoz. Hamvasra akadémiai körökben látványosan
legyinteni szoktak, én azonban több szövegét
is sokra tartom. Amikor megpályáztam ezt az
állást, néhány projektről ezek ösztönzésére
gondoltam azt, hogy meg kell csinálni – többek között a Vajda-kiállításról és a szürrealizmus-tárlatról is. A századelőn és a két
világháború közötti időszakban Szentendre
kiemelten fontos központja volt a képzőművészetnek. Ehhez jött aztán hozzá a Kádár-kor-

szak utolsó két évtizede – többek között –
Bukta Imrével, feLugossy Lászlóval, efZámbó
Istvánnal, Wahorn Andrással, az eredeti
módon szárba szökkenő Vajda Lajos Stúdióval, a Szentendrei Szabadtéri Tárlattal. ráadásul a kép sokkal színesebb, olyan zseniknek
köszönhetően, mint Barcsay, Korniss, Kmetty,
Anna Margit vagy éppen Czóbel. Ami a mostani, pontosabban akkori kortársakat illeti:
Deim Pál művészetét mindig is nagyon sokra
tartottam, Farkas ádámot pedig régóta a legjobb magyar szobrásznak tekintem.
Úgy láttam – és ma is így gondolom –, hogy
Szentendre úgy őrzi ezt a páratlan nagy hagyományt, hogy folyamatosan reﬂektál rá.
Ezért gondoltam, hogy így kell pozícionálni.
Fontos a sorrend is: nem a magyar képzőművészet központjaként, hanem az egyetemes
képzőművészet magyar központjaként. Azóta
is ezen dolgozunk.

• Gondolom, ezt a célt szolgálta 2016 tavaszán A világ közepe című tárlat is a művészetmalomban, aztán az új szentendre-terem
a ferenczy múzeumban.
Pontosan. Azt, hogy Vajda Lajos jogosan nevezte a világ közepének Szentendrét, jól mutatta ez a tárlat is, ami a gyűjteményünk eddigi
legnagyobb megmutatkozása volt, de az sem
volt kevés, ami továbbment belőle Debrecenbe. A Szentendre-teremben pedig olyan
kitűnő kortársak új projektjeivel találkozhattak
a látogatók, mint például regős István,
Csíkszentmihályi róbert, Magyarósi éva, Tóth
Eszter, Csató Máté, Vinkler Zsuzsi, Bereznai
Péter, efZámbó István vagy Lois Viktor.

Az elmúlt öt évben csaknem negyven kiállításon mintegy száz szentendrei művészt
állítottunk ki a városban, miközben olyan nemzetközi sztárokat hoztunk ide, mint a japán
Chiharu Shiota, az orosz Dmitrij Kavarga, a
dél-afrikai Mohau Modisakeng, a szerb
Marina Abramovic vagy az amerikai Bill Viola.
Az is fontos törekvésünk, hogy a szentendreieket elvigyük máshová is: Bázeltől kezdve
Bécsen át rómáig és Velencéig számos
fontos helyen állítottunk ki a városban élő
alkotóktól. Ezzel kapcsolatban talán nem
érdektelen azt sem elmondani, hogy ezeket mi
magunk szerveztük, nem ajándékba kaptuk a
kiállítási lehetőségeket.
• és talán a legfontosabb, az Art capital.
Igen. Ez az, ami egyértelművé tette Kolozsvártól Mariborig, hogy ebbe a szép és különös
magyar városba minden nyáron érdemes eljönni, ha valakit a jó képzőművészet érdekel.
és félreértés ne essék: az Art Capital jelenleg
Szentendre maga.

• lesz folytatás?
Egy másik – egyébként nagyobb – város polgármestere nemrég felkeresett, hogy vigyük
el oda az Art Capitalt. Neki van rá elég pénze.
Megköszöntem a lehetőséget, de visszautasítottam. Az Art Capital csak Szentendrén lehet
– ha lesz rá elég anyagi forrás. Mivel ez főként
nem rajtam múlik, nem tudok egyértelmű választ adni az Ön kérdésére. Pontosabban azt
tudom mondani, hogy ha lesz rá pénz, akkor
folytatódik a sorozat, egyébként pedig nem.

kubinyi program: a kért
támogatás töredékét
kapta az fmc

Fotó: Deim Balázs

A kért támogatás töredékét kapta az emmi
múzeumfejlesztésekre kiírt kubinyi Ágoston
Programjának pályázatán a ferenczy múzeumi centrum. A múzeum csaknem 35 millió
forintos támogatásra nyújtott be pályázatot,
amire mindössze 2 millió ft-ot ítélt oda a
tárca. Gulyás Gábor, az fmc igazgatója levélben értesítette az önkormányzatot arról, hogy
a megítélt támogatásból nem valósítható meg
a pályázati cél, az Ámos imre-Anna margit
múzeum új állandó kiállításának megújítása.

Még júniusban írta ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a múzeumfejlesztési Kubinyi ágoston Programot. Ebben a programban
állandó kiállítások felújítására vagy létrehozására, a közönség számára eddig nem hozzáférhető műtárgyak bemutatására és más, kisebb
infrastrukturális fejlesztésekre tudnak a múzeumok támogatást igényelni. Az EMMI összesen
370 millió forintot osztott szét a pályázók
között, ebből Szentendrének 2 millió jutott.
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mákos guba extrákkal

A leányfalun élő író-műfordító, Patak márta november végén beszélt
új könyvéről a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár írókkal való beszélgetés sorozatában.

Ajándék a teátrumnak

Ütött-kopott, megunta? Ne dobja ki!
Ajándékozza régi székeit a Szentendrei Teátrumnak! Új életre kelhetnek a
színpadon! A három nővér Sardar Tagirovsky rendezésében, a Soltis Lajos
Színház és a Szentendrei Teátrum
koprodukciójában valósul meg februárban. A készülő darabhoz keresnek
régi székeket. Ha pont kidobásra
szánja a család, akkor még kaphatnak
esélyt egy apró, de fontos szerepre a
darabban.

Akár személyesen a DMH-ban (Duna korzó 18.), akár a 06-26-312657-es telefonszámon lehet jelentkezni. Fotót az ajándékszékekről
a dmh@szentendre.hu címre várnak!

Eddig elsősorban a fordításait ismerhette a közönség; érdekes módon
görög nyelvből elsősorban kortárs költők verseit fordította, míg az olasz
fordításai jelentős novellák, nagyobbrészt azonban a XX. századi spanyol prózairodalom számos szerzőjét ültette át magyar nyelvre. A Patak
Könyvek sorozatában hiánypótló jelleggel a spanyol irodalom javát adta
ki. 2015-ben jelentkezett első regényével. A test mindent tud különleges művészregény, a magyar történelem egyik vitatott időszakát, az
1941-44 közötti délvidéki eseményeket foglalja keretbe.
Egy jó regény leköt, beszippant, nem ereszt. Ilyen Patak Márta második
regénye. Miért Mindig péntek a címe? Mert mindig pénteken van a hittanóra. és ez máris meghatározó elem, mert az ötvenes évek elejének
vidéki világát egy kislány szemszögéből mutatja be hitelesen. Aki megélte ezt az időt, annak pompás megmártózás egy eltűnt világ szóhasználatában, tárgykultúrájának felidézésében. Aki meg nem élte át ezeket
az időket, annak ragyogó korrajz, igazi kulturális szótár a történelmi
idők megértéséhez.
A jelenlévők számára a jóízű beszélgetés mellett a korszak felidézésében még segített a Domonkos Judit készítette ﬁnomság: a regényben
is „szereplő” mákos guba.
őZI

rajzpályázat: „Az én könyvtáram”

A Hamvas Béla Pest megyei könyvtár rajzpályázatot hirdet Az „én
könyv-táram…” címmel. Az alábbi témákban várják a rajzokat: mit
szeretsz a könyvtárban? melyik a legkedvesebb élményed vagy
kedvenc helyed a könyvtárban? milyen lehet egy mesebeli könyvtár? milyennek képzeled a jövő könyvtárát?

A művek többféle technikával készülhetnek (kréta, ceruza, festék, ﬁlctoll stb.) A4
vagy A3 méretben. Kérik,
hogy a pályázók az alkotás
hátulján tüntessék fel nevüket, életkorukat, az óvodájuk
vagy iskolájuk nevét és a mű
címét, és így adják le a gyermekkönyvtárban!
A rajzokat 3 korcsoportban értékelik: I. óvoda, II. alsó tagozat, III.
felső tagozat. A beérkezett munkákból kiállítást rendeznek, a legjobbakat jutalommal díjazzák.
Beadási határidő: 2019. december 31.
Kiállításmegnyitó és eredményhirdetés:
2020. január 16-án, 16 órától a gyermekkönyvtárban.

könyvajánló

Ismered Gúnár oszkárt, a ﬁlmsztárt?
Tudtad, hogy Csigabiga Sára is jár iskolába? Hallottad, hogy Guszti, a giliszta világkörüli útra indult, s azt,
hogy Leon, a kaméleon a tükör ellőtt
szeret bohóckodni? Ha nem, akkor itt
az ideje, hogy fellapozd ezt a könyvet,
mert ebből minderre fény derül. Arra
is, hogy az állatok ugyanolyan vidáman élnek az erdőben és fantáziánkban, mint mi emberek. S ha kedvük
támad, akkor bulit is rendeznek.

elhunyt Perjéssy Barnabás
2019 | december 16.

Hosszan tartó betegség után november 26án elhunyt Perjéssy Barnabás közművelődési
szakember, a Pest megyei művelődési
központ és könyvtár volt közművelődési
igazgatója, a dunaparti művelődési Ház, a
szentendre művelődési és művészeti intézményei és a szentendrei teátrum egykori
igazgatója, szentendre kulturális életének
emblematikus személyisége.
Perjéssy Barnabást szentendre város
Önkormányzat saját halottjának tekinti, és
a temetés költségeit átvállalta.
Búcsúztatása december 13-án volt a református templomban.

csendes levél
Barnának

Milyennek ismertelek? Töprengőnek, okosnak,
szeretetteljesnek és küzdőnek, aki a legnehezebb időkben sem hagyta oda posztját, imádott Teátrumát, Isterét, a békésen omladozó
Dunaparti Művelődési Házat.
Tudom, hogy életed során végtelen kitartással
igyekeztél szembemenni a sokfelől fújó szelekkel, tudtad, mi a dolgod, mint ahogy azt is,
mi nem az, mi nem lehet az…
életed egy szakaszában Tahiba költöztél, később, úgymond, ezért nem kaphattad meg a
Díszpolgár címet – kénytelenek voltuk hát alapítani neked egyet. Emlékszem, nagyon sokan
összegyűltünk a Barlangban. Te elsírtad
magad.
Azután egy napon visszajöttél városodba, városunkba, mert hiába volt a szépséges, emberarcú házad, hiába a csodálatos kerted,
nem tudtál élni Szentendre nyüzsgése, életműved tanúja és bizonyítékai, léted gyönyörű
és gyötrelmes emlékei nélkül. Itt akartál itthon
lenni, nem lehetett másképp. Emlékszem, akkortájt mennyit álmodoztál arról, hogy ismét
elmégy majd minden Teátrum előadásra, minden koncertre, megint sétálsz a Duna-parton,
hallgatod a Vízizenét, nézed a sok ezernyi mécses fényét…
(Képtelenség volt veled úgy végigmenni
Szentendre utcáin, hogy ne köszöntél volna
minden pillanatban egy ismerősnek – volt
diáknak, kollégának, barátnak vagy egyszerűen csak olyanoknak, akik ismeretlenül is köszöntöttek, mert tudták, ki vagy, mit tettél
azért, hogy városunk országos hírű kulturális
központtá növekedjék. Igazi szentendrei ikon
voltál, tele ﬁgyelemmel, érzékenységgel, kedvességgel.)

GYÁSZ

Szelídséged mögött azonban teremtő akarat
rejtőzött, altruista tudtál maradni ebben a korántsem altruista világban.
remek tanár voltál, elfogadó, nyitott, nagyon
tájékozott. éppen az imént beszéltem a
Dumtsán egy volt tanulóddal – immár családapa – aki a hír hallatán úgy sírt, mint egy gyerek.
Mennyire kedveltük a humorodat, tiszteltük a
hitedet, az elfogadhatatlan iránti csöndes
elnézésedet, pedig de nehéz évek álltak mögötted, hány terved dőlt romba, hányszor küzdöttél hiába egy henye tollvonás ellen…
Aprócska emlék: évekig zsűriztél a városi
versmondó versenyeken, tiszteltünk végtelen
tapintatodért; azért külön is szerettünk, hogy
sok verset hangtalanul együtt mondtál a szorongó kisgyerekekkel, együtt izgulva velük,
értük. Kicsi szárnyakat kaptak, tán még ma is
repítik őket.
Ahol fontosabb esemény történt a városban,
ott voltál, segítettél, olyan alázattal, amely
csak kiválasztottaknak adatik. Büféztél, széket
hordtál, „standoltál”, ha kellett, ahogy csak az
tud, aki imád valamit, ami nélkül nem tud élni.
Aztán nagyon beteg lettél – nem láthattunk
már a város utcáin, ahová annyira vágytál viszsza. A szentendrei kaleidoszkóp egy fontos
darabja – Te – már hosszú ideje hiányoztál közülünk, színes, eleven, dinamikus darab,
amely nélkül a varázslat, a tökéletes metrum,
úgy hiszem, aligha lehet teljes.
Amikor utoljára meglátogattunk, akkor már
nagyon csendes voltál, egy rád várakozó világra ﬁgyeltél. Csak akkor élénkültél fel és lettél csodamódra beszédes, derűs, amikor
elkezdtünk beszélgetni a Teátrumról, a régi
előadásokról, a Vujicsicsról, Borbély Misiről, a
Jutka Perzsiről, Békés Andrásról, a Barcsay
koncertekről, a városházi, főtéri előadásokról,
a Barlangról, munkatársaidról, arról is persze,
hányszor kellett harcba szállnod ostoba szélmalmok ellen – az életed értelméről. Mélységes mély az emlékezés kútja…
Panaszkodtál, hogy elfelejtettek, hogy nem
hívnak már sehová, elszakadtál mindattól,
amelynek létrehozásában és sokszori megmentésében oly nagy szereped volt. Nemigen
tudtunk mit válaszolni. Most pedig már soha
többé semmire nem tudunk válaszolni.
rémülten tettem pontot a mondat végére.
Nem tudunk már soha többé válaszolni, nem
tudunk tőled kérdezni többé. Az elképzelhetetlen igaz: nem vagy itt.
Elmentél egy messzi vidékre, ahol talán ismét
lesz egy folyó, ismét lesz egy part, egy városka; ahol majd ismét szól a zene, ahol csak
neked játszik egy titokzatos zenekar – és ahol
ismét otthonra lelhetsz.

Nagy legyen az ágy,
Vesse tisztelet.
Benn várod míg eljő
Végítéleted.
Derékalja síma,
Vánkosa kerek.
Kelő nap sárga hangja
Ne szakítsa meg.
(Emily Dickinson)

-HorVáTH-

In memoriam

DIMITrIJE STEFANoVIĆ
1936–2019

dimitrije stefanović nyelvész, a ﬁlológiai tudományok doktora szentendrén
született 1936. augusztus 20-án, és
szentendrén távozott az élők sorából
2019. november 16-án.

A szentendrei
római Katolikus Ferences
Gimnáziumban érettségizett (1955), a
Budapesti
református
Theológiai
Akadémián
abszolvált
(1961), a Belgrádi Egyetem
Filológiai (Bölcsészettudományi) Karának Szláv Tanszékén szerzett egyetemi
diplomát a keleti és nyugati szláv nyelvek szakon (1966). Ugyanott nyerte el a
ﬁlológiai tudományok magiszteri fokozatát (1972), majd a ﬁlológiai tudományok doktora címet (DSc 1976).
Középiskolai tanár volt Belgrádban
(1968–1969), nyelvtanár a Belgrádi
Egyetem Közlekedési Karán (1971-1981),
az orosz nyelvtörténet oktatója a Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi
Karán (1988–1991), az egyházi szláv
nyelv oktatója a Belgrádi Hittudományi
Fakultáson (1992–1994 és 1996–1997)
és a szerb nyelv lektora az ELTE Szláv Filológiai Tanszékén (1994–1996 és 1997től nyugdíjba vonulásáig).
Mindeközben 1969-től 2001-ig a Szerb
Tudományos és Művészeti Akadémia
Szerb Nyelvi Intézetének munkatársa
volt (asszisztens, tudományos munkatárs, főmunkatárs és tudományos tanácsos).
Külföldi tanulmányutakat tett Csehszlovákiában, Angliában, Bulgáriában és az
Amerikai Egyesült államokban.
Számos nyelvészeti, nyelvtörténeti publikációja közül több kötődik szülővárosához, Szentendréhez. Ezek közül is
kiemelkedik tudományos tevékenységének koronája, a szentendrei szerb temető múltját és sírfeliratait feldolgozó
monográﬁa (Саборно гробље у Сентандреји – Прошлост и натписи,
2012). E gazdagon illusztrált, impozáns
mű létrehozásának szellemi irányítója
Dimitrije Stefanović volt, ő írta a könyv
tudományos gerincét jelentő tanulmányt,
s ő irányította az anyaggyűjtést, melyben
oroszlánrészt vállaltak az ELTE Szláv
Filológiai Tanszékének szerb szakos
hallgatói, lektoruk vezényletével, akit
végül ugyanebben a temetőben helyeztek örök nyugalomba november 23-án.
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előadás az Aids
világnapja alkalmából
EGÉSZSÉG
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közel 400 ﬁatal hallgatta meg a HBPmk színháztermében az Aids elleni küzdelem világnapja alkalmából rendezett előadásokat november
28-án. A szakterület kiválósága, dr. szlávik János video üzenetben
üdvözölte a vendégeket, majd Német Zoltán, a Pozitív élet Alapítvány
elnöke tartott előadást. Az Aids ma már jól kezelhető betegség,
mégis fontos újra és újra beszélni a témáról, hiszen a világon ma is
közel 38 millió ember Hiv-fertőzött.

Az ENSZ becslései szerint 2018-ban 1,7 millió ember fertőződött meg
HIV-vírussal, és mintegy 770 ezren haltak bele AIDS-szel kapcsolatos
betegségekbe. Egy másik adat a tavalyi AIDS világkonferenciáról: világviszonylatban hárompercenként fertőződik meg HIV-vírussal egy ﬁatal lány. Ezzel a meghökkentő adattal hívta fel a ﬁgyelmet egy
elfeledett közegészségügyi válságra az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF)
az amszterdami AIDS-világkonferencián tavaly. Az elmúlt két évtizedben elért sikerek ellenére tehát az AIDS-járványnak még nincs vége,
sőt, még csak azt sem mondhatjuk, hogy sikerült ellenőrzés alá vonni
a helyzetet. A kérdés tehát igenis aktuális, beszélni kell róla, foglalkozni
kell vele. Ezért szervezte az Egészséges Városért Közalapítvány elnöke, Gerőcs Katalin az informatív délelőttöt a város középiskolásai
számára.
Bár a HIV-fertőzöttség és az AIDS miatti halálozások száma már csak
egyes kelet-európai országokban nő, világszerte pedig stabilizálódik,
sőt csökken, az óvatosság továbbra is indokolt. Az érintettek a 20-29
és 30-39 éves korcsoportban vannak legtöbben, de a HIV-fertőzöttség
már megjelenik a 14-19 éves korosztálynál is. Becslések szerint 1983
óta 77,3 millióan váltak HIV-fertőzötté és AIDS-ben meghalt 35,4 millió
ember. A ﬁatalok számára tehát fontos tudni, hogy a megelőzésben
legfontosabb a biztonságos, leginkább monogám szexuális kapcsolat,
a védekezés óvszerrel és a steril tűk használata. Ez utóbbi nem csak a
gyógyászatban vagy a kábítószerhasználók körében lényeges, de például a ma divatos és elterjedt szokásnál, a tetoválásnál is.
Gerőcs Katalin, az Egészséges Városért Közalapítvány elnöke a magyarországi AIDS-helyzetről számolt be, és szintén a prevenció fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte, hogy nem csak a fővárosban, hanem

Újraélesztés oktatás
szentendrén

Január 21-én és február 19-én 17:30-19:30
között a szentendrei EFI irodában újraélesztés oktatás indul. A csoportokat 20
főre hirdették meg, a laikus újraélesztés
oktatás elméleti és gyakorlati oktatásból
áll, a gyakorlatot félautomata deﬁbrillátor
használattal lehet elsajátítani. A foglalkozásokat dr. rácz Katalin és dr. Szente Szilvia tartja.
Várják a jelentkezéseket:
Szentendrei Járás Egészségfejlesztési
Iroda: 06 26 777 015 • eﬁ@szeirendelo.hu

Szentendrén, a Bükkös-patak parti rendelőben is elérhető az anonim
szűrés.
A rendezvényt Kóbor Edit moderálta és a hallgatóság soraiban üdvözölte Dr. Bakos Zoltán szentendrei ügyvédet is, aki éppen 70 éve,
december 1-jén született, azon a napon, ami később az AIDS világnapja
lett. Ez a dátum azért különleges, mert Bakos Zoltán az országban az
egyetlen ügyvéd, aki Freddie Mercury-díjat kapott. Az 1992-ben létrehozott díjat azok kapják, akik az AIDS elleni harcban kiemelkedő munkát végeznek a fertőzöttek és a betegek érdekében. Dr. Bakos Zoltán
a 90-es évek elején több éves munkával elérte, hogy a magyar állam
minden olyan HIV-fertőzött személynek kártalanítást ﬁzessen, akik
transzfúzió útján fertőződtek meg. 30 éve végez önkéntes munkát a
HIV-pozitívok és az AIDS-esek körében.
Szintén szentendrei Freddie Mercury-díjas a pár hónapja elhunyt Kertész Péter Pulitzer-emlékdíjas újságíró, a Szentendre és Vidéke egykori
publicistája, aki több évtizedig Szentendrén élt, aktív, agilis emberként
vett részt városunk közéletében.
Az előadások után világslágerekből összeállított műsorral lépett fel
Schwartz Dávid, akivel a jelenlévő ﬁatalok már az első számot együtt
énekelték. Felhangzott az AIDS-ben elhunyt világhírű énekes, Freddie
Mercury egyik dala is.
A programot az Egészséges Városért Közalapítvány és Szentendre
Város Egészségügyi Intézményei szervezték, Szentendre Város Önkormányzata támogatásával.

Az új évben is egészségesen!

idén januárban indult el
a szentendre és vidéke
Praxisközösség. szentendrén
dr.
Hasitz
Ágnes, dr. rácz katalin,
dr. Gombás katalin,
dr. szente szilvia és
dr. Bartha Zsolt, Budakalászon dr. Gál katalin,
csobánkán dr. kollár lászló gyermekorvos,
Pilisszentlászlón dr. Bartha Zsolt és szigetmonostoron dr. kondor Andrea 34 szakemberrel együtt korszerű, többletszolgáltatásokat nyújtó ellátást biztosít a pácienseinek.
Mit nyújt a Praxisközösség?

• Williams életKészség tréning
• Pszichológiai tanácsadás
• Stresszoldó jóga
• Nordic walking tanfolyam
• Dohányzásról leszoktató program
• Alvási apnoé szűrés
• Diabétesz klub
• Egyéni és csoportos gyógytorna
• Gyermekgyógytorna foglalkozások
• Tanácsadás internetfüggés témában
• Újraélesztést oktató tanfolyamok

Hogyan vehet részt a Praxisközösség plusz
szolgáltatásain?

1.
2.
3.

Jelentkezzen háziorvosánál!
Előzetes állapotfelmérés
Tanácsadás, jelentkezés a plusz szolgáltatásokra

A Praxisközösség szolgáltatásaira elsősorban
a közösséghez tartozó orvosok pácienseit
várják. A praxisközösség rendezvényei, egyéb
programjai azonban mindenki számára látogathatóak. Szeretettel várják az érdeklődőket!
Az előadásokról, eseményekről, sportprogramokról itt olvashat bővebben: https://www.
facebook.com/Praxisközösség.

Szép karácsonyt, boldog új évet, egészséget
kívánunk mindenkinek!
Szentendre és Vidéke Praxisközösség
2000 Szentendre, Bükköspart 27.
Tel.: +36 20 450 6935
www.szevipraxis.hu
https://www.facebook.com/Praxisközösség
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A szeretet-vonat
idén is elindult

Kedves Szentendreiek! Már biztosan ismerik azt
az érzést, amikor így karácsony közeledtével
egyre növekszik a szívünkben az igény a szeretetre. A várakozás öröme, az ünnep jövetele, érzékenyebbé tesz bennünket arra, hogy jobban
ﬁgyeljünk azokra, akik kevésbé szerencsések,
mint mi vagyunk. Vannak, akiknek nem igazán
jut ajándék karácsonykor a fa alá. A Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület
ezért is szervez már közel 15 éve karácsonyi
csomaggyűjtést a moldvai gyerekek, a testvéreink számára. Ilyenkor egész Szentendre és környéke megmozdul a felhívásra, s ez így történt
az idén is. Persze ehhez kellenek olyan pedagógusok, akik fontosnak tartják azt, hogy a gyerekek már ﬁatal korban megtanulják, hogy segíteni
jó, hogy élnek a határon túl is magyarok, akik
néha rászorulnak az anyaország segítségére.
A Szentendrei II. rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium, Csigéné Várnay Judit
német tanárnő szervezésében indította el a
szeretet-vonatot. Judit az elsők között volt,
akik már évek óta támogatják e nemes kezdeményezést. Fantasztikus volt látni a gyermekek arcát, ahogyan cipelték az autóhoz a
rengeteg csomagot. Volt aki apró kis kedves
üzeneteket írt, olyan diákoknak, akikkel talán
soha nem fognak találkozni. Kedves anyukák,
kedves tanárok! Legyenek büszkék arra, hogy
ilyen remek gyermekeket nevelnek, tanítanak!

A képzeletbeli szeretet-vonat ezután Tahitótfalura, a Pollack Mihály általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskolába érkezett. Zakar
ágnes igazgató ott várt bennünket rengeteg
ajándékkal és sok-sok mosolygós gyermekkel. Ezek a gyerekek már szinte természetesnek találják, hogy karácsonykor a kis
zsebpénzükből csokoládét, szaloncukrot, iskolaszereket vásárolnak. Tahitótfalu példa

szentendrei győztesek az
országos szaxofonversenyen

November 15-16 között rendezték a vii. országos szaxofonversenyt
Pomázon. A versenyen 59 zeneiskolás szaxofonos mérte össze
tudását 4 korcsoportban.

A szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskolát az 1. korcsoportban Kocsis ábris, a 3. korcsoportban Fáy Lukács képviselte. ábris és Lukács
a szentendrei Zeneiskola 5.B évfolyamos növendékei. A Szaxofonversenyt hosszas felkészülés előzte meg. A két versenyző két alkalommal
vett részt az ország egyik legnevesebb nyári szaxofonos akadémiáján,
a BalatonSax-on, mely résztvételi díjának jelentős részét a Vujicsics
Tihamér Zeneiskola Alapítványa támogatta. A kurzusok alkalmával
ábris és Lukács olyan neves professzorok keze alatt gyarapíthatta tudását, mint Alain Crepin, David Brutti, David Salleras, Jovana Joka, Nicolas Prost, Nobaya Sugawa, Markus Holzer, Paul Cohen, Mohl Andrea,
Puskás Levente, Seleljo Erzsébet, Szepesi Bence és Szitás Tamás.
A felkészülés eredményeképpen Kocsis ábris az 1. korcsoport megosztott I. Díját, Fáy Lukács pedig a 3. korcsoport I. Díját nyerte meg. A
Szaxofonversenyen a diákokat Szotyori-Nagy Gábor orgona- és zongoraművész segítette kiváló zongora játékával, melyet a verseny zsűrije korrepetítori díjjal jutalmazott. Nagy Viktor felkészítő tanári díjban
részesült. Gratulálunk!

arra, hogy kis közösségek csodákra képesek,
ha összefognak. Itt kell megemlíteni Sajtos
Sándor polgármestert, aki minden évben iskolaszereket adományoz a csángó gyerekeknek.
Nem csak ez a két iskola segített, hanem civil
szervezetek és magánszemélyek is, mint a
Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete, s minden tagja, Boda Anikó képviselő
asszony is, komoly anyagi támogatással járultak ahhoz, hogy mindenkinek jusson egy kis
ﬁnomság karácsonyra. Engedjék meg, hogy
külön köszönetet mondjak Szentendre Város
Önkormányzatának és Fülöp Zsolt polgármester úrnak, hiszen adományuk az itt tanuló
csángó egyetemisták karácsonyát varázsolta
szebbé. Ezek a diákok a jövő csángó értelmiségi generációja. Ha befejezték tanulmányaikat, visszatérve Moldvába, ott segítik tovább
a moldvai magyar oktatást.
Talán ez a karitatív munka nem olyan látványos, mint a legtöbbje, mert ennek csak később látjuk az eredményét, akkor, ha majd
50-100 év múlva is lesz magyar szó Moldvában. Ezért olyan fontos, hogy ha mással nem
is, de legalább egy cipősdoboznyi ajándékkal,
szeretettel, mosolyt csaljunk a csángó gyerekek arcára. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét, sok csomag gyűlt
össze, jut mindenkinek a fa alá.
Kívánok békés ünnepeket, s gondoljanak arra,
hogy valahol a távolban egy kis csángó gyermek örül az Önök által küldött meglepetésnek. Isten ﬁzejse, ahogy csángó testvéreink
mondanák.
Hálás köszönettel,
JoLANDA WILLEMSE KEMCSE-ELNÖK
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Programok
kiÁllítÁs
kiÁllítÁs

Ferenczy Múzeumi Centrum

TéLI NyITVATArTáS:
keddtől vasárnapig 10-től 17 óráig
A pénztárak 17 óráig tartanak nyitva
A Kovács Margit Kerámiamúzeum hétfőtől vasárnapig 10-től 17 óráig tart
nyitva.

ÜNNEPI NyITVATArTáS:
December 24–26-ig és január 1-én múzeumaink zárva tartanak.
December 31-én múzeumaink 10 és 14
óra között látogathatók.

éves bérlet: a váltástól 365 napig érvényesek, kaphatók a múzeumpénztárakban és a Tourinform irodában

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;
+36 20 488 1851

Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos utca 5.
A sZeNteNdrei ÚJ mŰvésZteleP
Megtekinthető február 2-ig
január 18. szombat 17:00
Farkas Zsóﬁa szobrászművész tárlatvezetése vetítéssel és az E. J. r. Műhely
jazz-zenekar közreműködésével
Belépőjegy: 1000 Ft.

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
A NAGy kÖNyvloPÁs
Francia könyvkiállítás a vasfüggöny
mögött
Megtekinthető március 1-ig
Belépőjeggyel látogatható
január 12. vasárnap 15:30
tárlatvezetés Topor Tünde művészettörténésszel, az Artmagazin főszerkesztőjével és Winkler Nóra művészeti
újságíróval
Belépőjeggyel látogatható
január 19. vasárnap 15:30
tárlatvezetés Bezsenyi Tamás
kriminológussal
Belépőjeggyel látogatható

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
véGteleN ÁtJÁrÓ
A tolcsvai Természet-művésztelep
december 1. vasárnap 16:00
Fininsszázs
Belépőjeggyel látogatható

ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum
Bogdányi u. 10.
„mÁsokrÓl Nem moNdok
semmit”
Kucsera Ferenc mártíriuma
Történeti narratíva és kortárs reﬂexiók
Megtekinthető március 1-jéig
január 16. csütörtök 16:00
Kurátori tárlatvezetés
Belépőjeggyel látogatható

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ÚJrAGoNdolt cZÓBel 4.0
rejtélyek a múzeumban – Fókuszban a
kutatás
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Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
kmetty JÁNos – AZ ÖrÖk kereső
január 17. péntek 17:00
Záró tárlatvezetés Bodonyi Emőke kurátorral a kiállítás újrarendezése előtt
Belépőjeggyel látogatható
Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György utca 1.
kovÁcs mArGit, A duNA
kirÁlyNőJe
december 8. vasárnap 10:00
családi nap – Hangolódás az ünnepekre!
Gyurmázzunk karácsonyfadíszeket
Juduskával
Felnőtteknek tárlatvezetés Csillag Edina
múzeumpedagógussal
Belépőjegy: 1000 Ft (7 év alatti gyerekek egy kísérőjének ingyenes)
A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu

ÚjMűhely Galéria
Fő tér 20.
A mŰvésZet AJÁNdék!
Karácsonyi kortárs műtárgyvásár
A rendhagyó tárlaton lehetőség nyílik jelentős kortárs művészek alkotásainak
megtekintésére és megvásárlására.
Az érdeklődőket december 22-ig várjuk
az ÚjMűhely Galériában.

SZEI Galéria
rendelőintézet, emelet
Kanonok u. 1.
rAJZok 2003-BÓl
Makovecz Imre építész emlékkiállítása
Megtekinthető a rendelőintézet nyitva
tartási idejében

P’Art Mozi
Duna korzó 25.
PÁriZsi kockÁk
Paraszkay György fotókiállítása
Megtekinthető január 13-ig

Boromisza Tibor Emlékszoba
Duna korzó 4.
(26) 311-364
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

rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum
Győr, Esterházy-palota, Király u. 17.
december 7. szombat 17.00
Geo+metriA
Bihon Győző és Gulyás Andrea közös kiállítása
Megnyitja: Sinkó István képzőművész,
művészeti író
ELőADáS

előAdÁs

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
december 18. szerda 18:00
GyÓGyítsd meG A csAlÁdod!
Aromaterápiás előadás és tanácsadás
Tanulj meg könnyen, gyógyszerek nélkül
élni!
Előadó: Gecsényi Enikő aromaterapeuta, coach, oktató
december 21. szombat 9:00-11:00
meseterÁPiA GyerekekNek
Szeretettel várják azokat a gyerekeket,

akik szeretik a meséket, és szeretnének
belső fényükre rátalálni
Foglalkozásvezetők: Farkas Vera és
Medveczky Kata meseterapeuták
A foglalkozáson való részvételhez regisztráció szükséges:
vera.farkas21@gmail.com
december 20. péntek 18:00
irodAlmi filmkluB: BridGet
JoNes NAPlÓJA
Vajon a könyv jobb a ﬁlmnél? Hogyan
születik az író? Miképpen válhat az írás
és az irodalom terápiás eszközzé? Hogyan lehet ﬁlmes eszközökkel irodalmi
kérdéseket megválaszolni? értékelhetőe a forgatókönyv irodalmi alkotásként?
és mi a helyzet az irodalom és ﬁlm
közös határterületeivel? Irodalmi ﬁlmklubunkban igyekszünk minden kérdésre választ adni.
Vezeti: é. Tóth Judit kultúrblogger
Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos utca 5.
január 11. szombat 17:00
deim PÁl AZ életmŰ mÖGÖtt
Deim réka, a festő unokája tart vetítéssel egybekötött előadást Deim Pál festőművészről A szentendrei Új
Művésztelep kiállításhoz kapcsolódóan
Belépőjegy: 1000 Ft
Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
december 20. péntek 18.00
keresZtÜNk és keresZtutuNk
Miklósvölgyi János előadása
éLETMóD

életmÓd

KoNCErT

ZeNe

életerő Központ
V8 Uszoda
Kálvária út 16/C
december 21. szombat 15.00-18.00
féNyÜNNeP
élményrelaxációs hangfürdő Boinitzer
Tamással és Hlács Erikával

DMH Barlang
Duna korzó 18.
január 10. péntek 20.00
7s live looPiNG Act
Kemény grúvok, rap, ének, fúvósok,
szintetizátorok, dübörgő basszus és
gitár, beatbox. A 7s egyedi felfogása
miatt mindenkihez szól, legyen az a
pop-os dallamok megszállottja, kemény
rocker, jazz-imádó, vagy akár a digitális
kor gyermeke
A belépés ingyenes!
január 11. szombat 18.00–20.00
GÖrÖG tÁNcHÁZ
A Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
Zenél az Akropolis Compania
Mindenkit szeretettel várnak!
Az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő támogatásával
január 14. kedd 19.30
citerA JAZZkluB
Vendég: Hopsza Banda
2020 első jazzklubját egy friss formáció
nyitja, akik olyanokat gondolnak és valósítanak meg, mint a keretek feloldása,
az ösztönösség, a spontaneitás és az
improvizáció.
január 16. csütörtök 19.00
HétÓrAi teA
A Monarchia zenekar havi tematikus komolyzenei koncertsorozata
Téma: Újév
Koncertmester: Schuszter Andrea
Közreműködnek a Monarchia Szimfonikus zenekar művészei
A belépés ingyenes!

A koncert a „Forrás a zenének – Feladat
a zenésznek” program keretén belül, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg
január 17. péntek 20.00
middlemist red koNcert
Belépő: 1500 Ft
Jegyek online:
https://szentendre.jegy.hu/, vagy a helyszínen, kezdés előtt egy órával
A program az NKA Hangfoglaló Program támogatásával valósul meg

HB PMK
Pátriárka u. 7.
december 21. szombat 19.00
APÁrÓl fiÚrA
vujicsics, söndörgő és viGad
Belépőjegy: 2500 Ft
Jegyek: szentendre.jegy.hu, Tourinform
Iroda (Dumtsa u. 22.)
január 4. szombat 18.00
ÚJévi koNcert
feliZ 2020!
volver lA vidA
Csáki András Junior Prima-díjas gitárművész, Miskolczi Anita csellóművész,
Manuel B. Camino mexikói bassz-bariton és Bojta Zsuzsanna mezzoszoprán
a latin zene iránt érzett szenvedélyes
szerelem és az eddigi közös munkák
során kialakult harmónia kapcsán döntöttek úgy, hogy megalapítják a Volver
La Vida nevű latin együttest. Zenéjük felöleli a latin népek zenéjét Dél-Amerikától Spanyolországig és a mexikói
daloktól a forró tangókig. Az együttes
az Újévi koncertre egy különleges latin
kamarazenekari felállással érkezik,
melynek tagjai: Thiago Bertoldi brazil
zongoraművész, Szatzker Zsanett harmonikaművész, Bujtor Balázs hegedűművész, Boldoghy Kummert Péter
nagybőgő-művész. A dalokat az együttes és a kamarazenekar számára Jeszenszky-Böhm Attila, argentin-magyar
zeneszerző hangszereli.
A koncert ingyenes, de a belépés regisztrációköteles!
regisztráció: protokoll@szentendre.hu

Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos utca 5.
december 29. vasárnap 18:00
BiG momeNts!
óévbúcsúztató koncert Kézdy Luca hegedűművésszel és Barabás Lőrinc trombitaművésszel, a 2019-es múzeumi év
két kiemelkedő közreműködőjével.
Belépő: 2500 Ft
Jegyvásárlás: www.jegymester.hu, vagy
a helyszínen
Pótkulcs
Fő tér 11.
december 27. péntek 20.00–02.00
Ndk + iGAZiGAZ kocsmAÜNNeP
Ünnepi klubhangulat, ingyenes
Fő tér
december 31. kedd 22.00–02.00
csAvArd fel A főteret!
Szilveszter a Fő téren!
Utcabál DJ-vel
GyErEKEKNEK
GyerekekNek

Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos utca 5.
január 19. vasárnap 10:00
csAlÁdi NAP
Egyedi naptárkészítés: új év – új naptár!
Készítsétek el különleges, művészi
naptáraitokat, amelyeket az Új
Művésztelep művészeinek alkotásai
inspirálnak
Belépőjegy: 500 Ft (hét év alatti gyerekek egy kísérőjének ingyenes)
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P'ArT MoZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak:
diák/nyugdíjas: 1000 Ft
felnőtt: 1200 Ft

december 16. hétfő
16.00 CSALáDBóL IS MEGárT A SoK
(100’)(12)
17.45 SEVELED (95’)(12) orosz Dénes
romantikus vígjátéka
18.00 HoMáLyBóL A FéNyrE - Török
Katalin előadássorozata
19.25 A KéT PáPA (125’)(12) Benedek
és Ferenc pápa egyezségre jut?
december 17. kedd
17.00 DéVA (76’)(12) Szőcs Petra elsőﬁlmes rendező munkája
18.30 EGy KAPCSoLAT VéGE (111’)(18)
CINEBooK SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.30 LéGHAJóSoK (101’)(12) amerikai-angol életrajzi ﬁlm
december 18. szerda
16.50 A KéT PáPA (125’)(12) Benedek
és Ferenc pápa egyezségre jut?
19.00 STAr WArS-SKyWALKEr KorA
(155’)(12E) A trilógia, a Skywalker saga
befejező része
december 19. csütörtök
14.25 SHAUN, A BáráNy éS A FArMoNKÍVÜLI (86’)(6)
16.00 STAr WArS-SKyWALKEr KorA
(155’)(12E)A trilógia, a Skywalker saga
befejező része
18.45 CSALáDI KAráCSoNy (101’)(12)
dán vígjáték
20.30 JUMANJI-A KÖVETKEZő SZINT
(114’)(12)
december 20. péntek
15.00 LATTE éS A TIToKZAToS VAráZSKő (81’)(6)
16.30 AZ ELFELEDETT KAráCSoNy
(71’)(6) élőszereplős norvég családi ﬁlm
17.45 MÚLT KAráCSoNy (103’)(12) f:
Emilia Clarke és Henry Goldin
19.40 STAr WArS-SKyWALKEr KorA
(155’)(12E) A trilógia, a Skywalker saga
befejező része
december 21. szombat
14.15 SHAUN, A BáráNy éS A FArMoNKÍVÜLI (86’)(6)
15.50 CSALáDBóL IS MEGárT A SoK
(100’)(12)francia vígjáték
17.40 JUMANJI-A KÖVETKEZő SZINT
(114’)(12)
19.40 STAr WArS-SKyWALKEr KorA
(155’)(12E) A trilógia, a Skywalker saga
befejező része
december 22. vasárnap
14.45 AZ ELFELEDETT KAráCSoNy
(71’)(6) élőszereplős norvég családi ﬁlm
16.00 VENI DoMINE - Adventi koncert a
Sixtus kápolnában (60’)
17.00 MESEKUCKó - diaﬁlm vetítés a
kisteremben Mesélő: Papp Niki
17.10 STAr WArS-SKyWALKEr KorA
(155’)(12E) A trilógia, a Skywalker saga
befejező része
19.50 SEVELED (95’)(12) orosz Dénes
romantikus vígjátéka
december 23. hétfő
14.30 LATTE éS A TIToKZAToS VAráZSKő (81’) (6)
16.00 VENI DoMINE - Adventi koncert a
Sixtus kápolnában (60’)
17.05 JUMANJI-A KÖVETKEZő SZINT
(114’)(12)
december 24-én és 25-én a mozi zárva!
december 26. csütörtök
13.30 JéGVAráZS 2. (103’)(6)
15.30 CSAJKoVSZKIJ: DIóTÖrő (135’-5
perc szünettel) A LoNDoNI royAL
oPErA HoUSE előadása

KULTÚRA
18.10 MACSKáK (120’) (6) Andrew
Lloyd Webber musicaljének ﬁlmes adaptációja
20.15 JUDy (118’)(12) Judy Garland
hollywoodi legendáról… f.: renée Zellweger
december 27. péntek
10.30 AZ oroSZLáNKIráLy (115’)(12)
NyISD KI A SZEMED! SoroZAT
(DunaP’Art Filmklub)
14.30 KéMESÍTVE (102’)(12E)
16.20 AZ ELFELEDETT KAráCSoNy
(72’)(6) szívmelengető karácsonyi ﬁlm
17.40 MACSKáK (120’)(6) Andrew Lloyd
Webber musicaljének ﬁlmes adaptációja
19.45 BoLDoG IDőK (110’)(16) francia
vígjáték , f: Daniel Auteuil, Fanny Ardant
december 28. szombat
14.30 PAMACS, A MIKULáS KIS réNSZArVASA (89’)(6)
16.05 KÜLÖNLEGES éLETEK (114’)(12)
f: Vincent Cassel
18.05 JUDy (118’) (12) Judy Garland
hollywoodi legendáról… f.: renée Zellweger
20.15 MACSKáK (120’)(6) Andrew Lloyd
Webber musicaljének ﬁlmes adaptációja
december 29. vasárnap
14.00 MACSKáK (120’)(6) Andrew Lloyd
Webber musicaljének ﬁlmes adaptációja
16.05 JUMANJI-A KÖVETKEZő SZINT
(114’)(12)
18.05 STAr WArS-SKyWALKEr KorA
(155’)(12E) A trilógia, a Skywalker saga
befejező része
20.55 KéMESÍTVE (102’)(12E)
december 30. hétfő
16.00 MACSKáK (120’)(6) Andrew Lloyd
Webber musicaljének ﬁlmes adaptációja
18.05 JEXI-TÚL oKoS TELEFoN
(84’)(16E)
19.40 SEVELED (95’) (12) orosz Dénes
romantikus vígjátéka
december 31. kedd
14.00 MACSKáK (120’)(6) Andrew Lloyd
Webber musicaljének ﬁlmes adaptációja
16.05 JEXI-TÚL oKoS TELEFoN
(84’)(16)
17.35 JUMANJI-A KÖVETKEZő SZINT
(114’)(12)
19.35 KéMESÍTVE (102’)(12E)
2020. január 1-én a mozi zárva tart
január 2. csütörtök
16.00 A MŰVéSZET TEMPLoMAI:
ErMITáZS (92’)(12)
17.45 MACSKáK (120’)(6) Andrew Lloyd
Webber musicaljének ﬁlmes adaptációja
19.55 TőrBE EJTVE (130’)(12) f: Chris
Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis,
január 3. péntek
16.00 MACSKáK (120’)(6) Andrew Lloyd
Webber musicaljének ﬁlmes adaptációja
18.05 PorTré A LáNGoLó FIATAL
LáNyróL (119’)(16)
20.15 TőrBE EJTVE (130’)(12) f: Chris
Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis,
január 4. szombat
14.15 SHAUN, A BáráNy éS
A FArMoNKÍVÜLI (86’)(6)
15.45 JUMANJI- A KÖVETKEZő SZINT
(114’)(12)
17.45 TőrBE EJTVE (130’)(12) f: Chris
Evans, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis,
20.05 MACSKáK (120’)(6) Andrew Lloyd
Webber musicaljének ﬁlmes adaptációja
január 5. vasárnap
14.30 LATTE éS A TIToKZAToS
VAráZSKő (81’)(6)
16.00 MACSKáK (120’)(6) Andrew Lloyd
Webber musicaljének ﬁlmes adaptációja
18.05 KéMESÍTVE (102’)(12E)
20.00 JUMANJI- A KÖVETKEZő SZINT
(114’)(12)
január 6. hétfő
16.00 PLáCIDo DoMINGo 50. éVF.
GáLAKoNCErTJE A VEroNAI AréNáBAN (165 perc egy szünettel)
18.50 KÜLÖNLEGES éLETEK (114’) (12)
f.: Vincent Cassel
20.50 MACSKáK (120’)(6)
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VÁROS

Hogyan vitatkozzunk jól?

Képzelje el, hogy hirtelen egy
kis helyiségben találja magát.
Minden apró és nagyobb elemét, részét felismeri, egyet kivéve, a kilincset. Nem tudja,
mi az, még nem látta, nem hallott róla semmit, tehát nem
tudja, hogyan működik, mit
kell vele csinálni. Ha szeretne kijutni, mit csinálna ilyen helyzetben? A
legtöbben valószínűleg megpróbálnák kitörni az ablakokat, vagy kibontani a falat. De mit szólna hozzá, ha a szoba közepén hirtelen megjelenne valaki és azt mondaná: „A rombolás helyett jobb ötletem van!”
Majd odavezeti a kilincshez és megmutatja, hogyan működik. „Ilyen
egyszerű? Lenyomom ezt a kis valamit, és már kint is vagyok?”
Előfordul, hogy az élet (párkapcsolat, munka, gyereknevelés stb.)
számtalan helyzetében így viselkedünk. Megfelelő tudás és ismeret hiányában ösztönösen reagálunk a problémákra, ami könnyen okozhat
fájdalmat a másik fél számára. Párkapcsolatban, ha nem tudjuk, hogy
a párunk férﬁként és nőként miért értelmezi tőlünk eltérően az eseményeket, helyzeteket, akkor arra is ösztönösen reagálunk - elsősorban
magunkból kiindulva. „Nem igaz, hogy mennyire fafejű vagy!” „Ez így
logikus, nem értem, miért nem vagy képes felfogni?” „Hát nem érzed?”
Konﬂiktusok nélküli párkapcsolat nem létezik. Ezért alapvetően nem a
konﬂiktusokkal van baj, hanem azzal, ahogyan kezeljük, ahogyan viszonyulunk egymáshoz. Lehetetlen vállalkozás egymás helyébe képzelni magunkat. Hogyan tudna egy nőt megérteni egy férﬁ? Hogyan
érezhetné át az örömét, fájdalmát, érzelmi biztonság iránti igényét? és
hogyan tudna egy nő férﬁfejjel gondolkodni, amikor munkáról, autókról
vagy épp szexről van szó?
Ugyanazt a helyzetet, konﬂiktust másként látják, másként élik meg. A
férﬁ számára bizonyos helyzetek túl érzelgősök, unalmasak és szeretnének csak a lényegről beszélni, szemben a nőkkel, akik nem tudják

Új termékcsoport
az ajándékpiacon
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elképzelni, a férﬁak miért képtelenek kitalálni maguktól, mire is van
szükségük, mit szeretnének, mire vágynak.
A jól vitatkozás egyik titka tehát az, ha nem elsősorban módszerekben
gondolkodunk, hanem megtanulunk egymásra jól odaﬁgyelni. Ha nem
megérteni akarjuk a másikat, hanem megismerni, elfogadni. Ez pedig
olyan lesz, mintha egy soha véget nem érő felfedező útra indulnánk.
Már nem az lesz a kérdés, hogy „miért nem képes felfogni, mennyit
dolgozom a családért” vagy „miért nem tud gyengédebb és ﬁgyelmesebb lenni”, hanem az, hogy „hogyan fejezzem ki magam úgy, hogy ő
is azt érezze szeretem, fontos nekem”! Az egymásra mutogatás helyett
központi helyre kerül az egyéni felelősség.
Az év végi ünnepek közeledtével egyre több családban felfokozódnak
a konﬂiktusos helyzetek, míg máshol felcsillanni tűnik a remény. Talán
most rendbe jön a kapcsolatunk, a házasságunk. Talán most elfelejtjük,
hogy megcsalt, magunkra hagyott a nehéz helyzetben, megszégyenített, becsapott, rondán, tiszteletlenül beszélt, képtelen volt megdicsérni. Az ünnepi, reményteli hangulat csökkenésével azonban a
lelkesedés is csökkenhet, és ha nincs belső változás, minden úgy folytatódik, ahogyan előtte volt. Ösztönösen, megfelelő ismeret és tudás
hiányában konﬂiktusokat, vagy bizonyos élethelyzeteket megoldani lehetetlen vállalkozás. Sokszor elengedhetetlen egy külső, segítő szakember bevonása.
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Központban az alábbi speciális szolgáltatásokat lehet igénybe venni: pár- és családterápia, konﬂiktuskezelés, párkapcsolati, családi és válási mediáció, pszichológiai
tanácsadás, fejlesztőpedagógus, segítő beszélgetés, jogi tanácsadás.
Ha úgy érzi Önnek vagy családtagjának segítségre van szüksége, vegye
fel a kapcsolatot intézményünkkel.

duNAkANyAri csAlÁd-és GyermekJÓléti iNtéZméNy
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Telefon: +36 (26) 400 172, +36 (26) 312 605
Nyitva: H: 12-16, Sz: 8-16, Cs: 8-16, P: 8-12 óráig
Ezen felül krízistelefon áll a lakosság rendelkezésére,
amely akut helyzetekben hívható: +36 20 364 0827
Honlap: www.dunakanyari.hu

Hamarosan indul a Karma
Gift Shop webshop-ja is,
ami lehetővé teszi, hogy
az ország minden területéről tudjak teljesíteni
megrendeléseket.

karsza mátéval, a karma Gift shop vezetőjével beszélgettünk az idén májusban megnyitott üzletéről, amely most, a karácsonyi
időszakban az ajándékozáshoz is remek
ötleteket kínál.

• mi volt az alapötlet? miért éppen ezt a területet választotta?
Az üzlettel az ajándékok piacán egy új termékcsoportot szeretnék bevezetni: minden ajándék, reklám- és használati tárgyra történő
nyomtatást. Az általam tervezett egyedi mintákat rendkívül sokféle ajándék- vagy saját
használatra készülő tárgyra lehet nyomtatni,
például pólókra, pulóverekre, sapkákra, nadrágokra, sportcipőkre, bögrékre, söröskorsókra,
poharakra, borosüvegekre, üvegekre helyezhető minipólókra, kulacsokra, laposüvegekre,
táskákra, pénztárcákra, hátizsákokra, hűtőmágnesekre, plüssállatokra, ékszerdobozra,
ékszerekre, üvegórákra, névjegytartókra, öngyújtókra, párnákra, mobiltartókra, egérpadra,
puzzle-ra, és még sokáig sorolhatnám. Tulajdonképpen mindenre.
• miben érzi magát, illetve a vállalkozást
egyedinek, különlegesnek? miben tud többet
nyújtani másoknál, a konkurenciánál?
A vállalkozás alapgondolata, ﬁlozóﬁája az
egyediség. Nem hétköznapi, bárhol megvásá-

Szentendre, Bogdányi út 28.
Tel.: 06-70-201-1171 • giftshopkarma@gmail.com

rolható mintákban és tárgyakban gondolkodom, hanem egy fantáziadús, a potenciális
vevők széles rétegét megszólító minta-kollekcióval teszem az ajándéktárgyaimat vonzóvá,
pozitív gondolatokat, érzelmeket kisugárzóvá,
sokszor valamilyen bölcsesség formájában,
esetleg vicces felirattal, vagy csupán esztétikai szempontból vonzó, különleges mintákkal,
képekkel. Ezen kívül a vevő saját elképzeléseit
is megvalósítom, ha elektronikusan elküldi a
saját tervezésű mintáját, vagy egy számára
különösen kedves, emlékezetes fotót. Ha
nincs konkrét ötlete, segítek neki, például egy
pólóra születésnapi vagy legénybúcsús feliratot, képet tervezni.

• Ha most kellene dönteni, akkor is elindítaná a
vállalkozást?
Valószínűleg igen, mert
üzleti vállalkozásként is
megvalósíthatom azt a tevékenységet, ami a hobbim, és ami örömet okoz
a számomra. Mindig is érdekelt a számítógépes
graﬁka, amit most a gyakorlatban is van lehetőségem alkalmazni.

• mik a távolabbi tervek?
Először talán a közelebbi terveimről.
Karácsonyra, a szeretet ünnepére olyan ajándék-kollekciót állítok össze, amely mindenki
számára széles körű kínálatot nyújt az ajándékozás kellemes gondjainak megoldására.
A távolabbi jövőben az alkalmazott minőségi,
és legmodernebb technológiákkal növelni szeretném az üzlet kínálatát, és szélesíteni azt a
vevőkört, akik egyedi, a legjobb minőséggel
készült ajándékkal szeretnék meglepni szeretteiket, vagy csak egy szentendrei séta közben,
hirtelen ötlettől vezérelve, saját maguknak
szeretnének vásárolni valami különlegességet.

A molinón:
kovács Zoltán
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kovács Zoltán erdélyi származású közgazdász, a partiumi szilágyságban működő kárászteleki Pezsgőpincészet résztulajdonosa. Az
általuk készített carassia pezsgőcsaládot 2018 és 2019-ben a londoni pezsgővilágbajnokságon (champagne & sparkling Wine World
championships) két aranyéremmel és három ezüstéremmel díjazták.
Zoltán több mint húsz éve szentendrén él, négy gyerek édesapja, friss
nagypapa.

• mióta foglalkozik pezsgőkészítéssel?
Szerencsére nem én készítem a pezsgőt, hanem a borászunk, én résztulajdonos vagyok a pincészetben. Id. Gál Tibor egri borász választotta
ki a területet a szőlőültetésre és találta ki a koncepciót, de ő sajnos
már nincs közöttünk, váratlanul, egy autóbalesetben elhunyt. 2009ben kezdtük el a vállalkozást öten, a köztünk lévő baráti kapcsolatot,
az összetartozásunkat jelképezi egyébként a címkéken is látható ötszíves embléma. 2014-ben volt az első szüret, ebből az évjáratból
származnak az első pezsgők.

• és rögtön rangos díjakat nyertek…
rendszeresen részt veszünk a Champagne & Sparkling Wine világbajnokságon, ahol kizárólag pezsgőket és champagne-okat értékelnek,
ez a legnagyobb, s talán a legszigorúbb pezsgőverseny. A világbajnoki
arany- és ezüstérmek mellett elnyertünk egy világbajnoki trófeát is: a
„rising Star – World Champion” díjat 2018-ban adták át először, melylyel kifejezetten pincészetet, nem pedig egy adott terméket ismernek
el. Ez óriási siker, és örülünk annak, hogy a régióban készülő pezsgők
kiérdemelték a szakértők ﬁgyelmét. Különösen büszkék vagyunk arra
is, hogy erdélyi pinceként elsőként kerültünk be a rangos pezsgős katalógusba, a Christie’s Champagne Encyclopedia-ba, amelyet négy-öt
évente adnak ki a világ legjobb pezsgőházairól.

• Hogyan jellemezné terméküket, a carassia pezsgőket?
Alapvetően két szempontot emelnék ki: hagyományos champagne-i
szőlőfajtákkal dolgozunk, és a teljes pincészet technológiája a pezsgőkészítésre lett kialakítva. Aranyérmes pezsgőink egyike 100 százalék chardonnay szőlőből készült, ami a pezsgők királynője. A másik
azért érdekes, mert 1,5 literes (Magnum) palackban érlelődött és kerül
forgalomba, ennek külön ízvilága van, nemesebb és erőteljesebb.
Mindkét díjnyertes pezsgőnket 22-26 hónapon át tartó érleléssel készítjük. A tradicionális pezsgő készítésének a lényege, hogy a bor kétszer megy át erjedési folyamaton, a második már abban a palackban
történik, amelyben az asztalunkra kerül. Ez a XVII -XVIII század óta így
működik.

• milyen alkalmakra és milyen ételekhez ajánlja általánosságban a
pezsgőt?
A pezsgő mindenhez iható, a pezsgővacsorák során is mindegyik
fogás mellé kínálják. Talán csak az erőteljesen hagymás-fokhagymás
ételekhez nem illik. Mindenesetre azt el kell felejteni, hogy a pezsgőt
csak szilveszterkor vagy ünnepi alkalmakon igyuk, mert a nap bármely
szakaszában és bármihez illik. Azt látom, hogy egyre divatosabb a
pezsgőzés, ma már üzleti ebédek, vacsorák során is előszeretettel kínálják. én legszívesebben hétvégén reggelente iszom, és elmaradhatatlan mellé a jó kenyér, a vaj, és lehetőség szerint darált só. Jól indul
a nap egy ilyen reggelivel.

• Ár-érték arányban hol helyezné el a carassia pezsgőket?
Hazánkban az eredeti francia champagne alappezsgők árának 60-70%
százalékáért kerülnek forgalomba a hasonló karakterű, prémium kategóriájú pezsgők, ez forintban 3500-6000 közötti összeget jelent.
Tudni kell, hogy külföldön a pezsgőt sparkling wine-nak nevezik, a
champagne elnevezés csak Franciaországban, az adott vidékén készült pezsgőt illeti. A magyar pezsgő szót gróf Széchenyi István találta
ki, ami nagyon jól érzékelteti a palackból gyöngyöző buborékokkal,
szisszenő hanggal kiáramló italt, a pezsgést, az eleganciát, a frissességet.

• mi a véleménye, nemzetközi viszonylatban hol helyezkednek el
a magyar borok és pezsgők?
Magyarországon és a régióban most már két-három pince is tud világszínvonalú pezsgőt előállítani, de ahogy – kicsit cinikusan - mondani
szokták: a magyar bor Magyarországon világhírű. Nem azért, mert
nem készülnek itt kiváló borok, hanem mert nem tudunk nagy mennyiségben, stabilan olyan minőségi bort és pezsgőt előállítani, hogy a világpiac meghatározó szereplői legyünk. Külföldön a magyar bor
kapcsán még mindig egy szó jut az emberek eszébe: Tokaj.

• milyen terveik vannak a közeli és távolabbi jövőben?
Fontos, hogy folyamatosan tudjuk a pezsgők minőségét emelni. Felfutóban lévő pince vagyunk, ezért – a minőséggel párhuzamosan – a
mennyiséget is szeretnénk emelni. A fő cél, hogy a tradicionális előállítású pezsgők piacán meghatározó pezsgőmárka legyünk a régióban.
N. E.
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cháj Galéria szentendrén
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A SZENTENDrEI ZSIDóSáG TÖrTéNETE
A KEZDETEKTőL A VéSZKorSZAKIG

Reményből pusztulásba

Szentendrén ugyan már a 18. század
végén éltek zsidók, írásos emlék róluk legkorábban 1822-ből van a város Izbég nevű
részéről. Zsidók a város központjában
csak 1849 után telepedhettek meg.
A zsidó iskolában átlagban 20-30 diák
tanult.
1943-ban a szentendrei rabbi helyettest,
Stern Bélát (1897-1976) munkaszolgálatra sorozták be. A hitközség elárvult,
1944 tavaszán mintegy százhetven főt
számlált, az iskola még tizenegy fővel működött.
A Duna-parti gettóból Monoron keresztül
Auschwitzba deportálták a közösséget.
Körülbelül harmincan élték túl a borzalmakat. A néhány túlélő újjászervezte a hitéletet, a zsinagógát még 1962-ig
használták, majd évtizedekre megszűnt a
szervezett szentendrei zsidó élet. A temető hanyatlásnak indult, sírkövek dőltek
ki, a növényzet gyakorlatilag megközelíthetetlenné tette a sírkertet. A ravatalozót
lebontották és felmerült a temető felszámolása is, ami végül csak a közelben élő
Szántó Piroska, Kossuth-díjas festő és
írónő tiltakozására hiúsult meg – bár a temető felét így is megszüntettek.
1975-ben költözött a városba Kertész
Péter író és családja, az ő elhatározásukra
újították fel a temetőt, amely ma már az
egyik legszebben gondozott sírkert az
országban. Az egykori zsinagóga és
egyéb hitközségi intézményeket magába
foglaló épület falára a holokauszt 60.
évfordulóján emléktáblát helyeztek el (Petőﬁ utca 4.).
A Szentendréről elszármazott egykori
nagykereskedő, Szántó György (19231997) kezdeményezésére, majd hirtelen
halála után, emlékére egy róla elnevezett
emlékházat hoztak létre 1998-ban. Az udvaron a helyi és környékbeli holokauszt áldozatok nevei olvashatók (Alkotmány
utca 3.).
2009-ben helyi kezdeményezésre, Köves
Slomó rabbi segítségével egy heti tanulókör alakult, és ettől talán nem függetlenül
2011-ben pár tucat itt élő, zsidó gyökerekkel rendelkező ember megalapította a
helyi Magyar-Izraeli Baráti Társaságot,
mely rendszeresen szervez – elsősorban
kulturális alapon – programokat.

2019 szeptemberében abban a történelmi és
örömteli eseményben lehetett része szentendrének, hogy közel 80 év után újra a közösség centrumát adó zsinagóga nyílt a
városban. A cháj Galéria egyszerre ad otthont
zsinagógának, zsidó művészeti galériának és
kóser kávézónak, ahol kulturális programok
és közösségi események váltják majd egymást. A központot myers mendi rabbi és felesége tzivia vezetik. velük beszélgettünk az
új központ programjairól és további terveiről.

• mi a ﬁlozóﬁája a cháj Galériának?
Az a ﬁlozóﬁánk, hogy a judaizmus tanításai
nem korlátozottak a zsinagógára és az abban
történtekre, hanem életünk minden területén
alkalmazhatók és relevánsak. Célunk egy
olyan környezet és közösség megteremtése,
amely az egyén hatalmára összpontosít.
Ehhez felhasználunk minden rendelkezésünkre álló médiumot, legyen szó művészetről, zenéről vagy technológiáról, hogy a világ
világosabb és spirituálisabb hely legyen.

• milyen programokat terveznek a jövőben az
új központban?
A heti rendszerességgel megtartott sábbáti és
ünnepi imákon kívül kóser kávézót terveztünk
nyitni, amely megfelelő helyszínt kínál az
elmék találkozásához, valamint a test táplálásához. Hamarosan megnyílik a zsidó művészeti galéria, amit nagy izgalommal várunk.
Nemsokára elkezdünk heti tanórákat tartani a
Tóra perspektívájáról és az aktuális kérdésekről. Szeretnénk indítani egy zsidó női klubot,
amelynek keretein belül rendszeresen fognak
találkozni a hölgyek, hogy tanuljanak és különleges eseményeket is tervezünk a számukra.
Van egy olyan ötletünk is, hogy elkezdünk egy
Pálinka és Párásá nevű programot, ahol különböző pálinkák megkóstolása mellett a hetiszakaszról (párásá) tanulhatnának a jelenlévők.
A gyermekeknek is kínálunk érdekességeket,
például idén Hanukára december 22-én, a
Lázár cár téren a nyilvános hanukiagyújtás
mellé gyermek programot is szervezünk.
• melyek az első visszhangok a megnyitó óta?
Eddig csak pozitív visszajelzést kaptunk és
meleg fogadtatásban volt részünk a helyiektől.

Az izraeli turistáktól is csak jó visszajelzéseket kaptunk, örülnek, hogy Szentendrét látogatva betérhetnek hozzánk.

• mit terveznek Hanukára?
Hanuka (idén december 22–29.), amelyen a
fény sötétség feletti és a tradícióknak az önfeladás feletti győzelmét ünnepeljük. Ez az
üzenet különösen fontos manapság, amikor
mindennap háborút, éhínséget és más gonoszságot látunk, mivel ez emlékeztet bennünket arra, hogy még a legkisebb fény, a
legkisebb jó cselekedet is sok sötétséget eloszlat. Annak érdekében, hogy ezt az üzenetet
terjesszük, december 22-én vasárnap 16:00
óráig nyilvános menóragyújtás lesz a Lázár
cár térnél. A rendezvényen új polgármesterünk
is részt vesz és remélhetőleg Ön, a kedves olvasó is eljön. Lesz zene, forró csoki, fánk és
gyermekprogram.
• mit terveznek a nagy számú szentendrére
látogató izraeli turistának?
Az idelátogató turisták általában reggel jönnek
és este mennek, nem maradnak a városban éjszakára, ezért számukra a kávézó és a művészeti galéria ideális hely. Azonban mi sok
szeretettel várjuk őket sábbáti és ünnepi imára
és étkezésre is.

https://www.facebook.com/Chajgaleria/

mikulásfutás 2019
ismét az ország
legjobbjai között a
szentendrei kenguruk
2019 | december 16.
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most is kiválóan teljesítettek a szentendrei kenguru kötélugró dsk
ugróköteles versenyzői a november 23-24-én Pécsett megrendezett
országos egyéni és Páros kötélugró Bajnokságon.
Eredményeink
Gyerek korcsoport:
Dudás Boróka és Végi Boglárka:
1. hely páros duplázásban és a
páros összetett versenyszámban
is!
serdülő korcsoport:
Pálmai Laura: 3. hely 30 mp gyorsasági versenyszám és 6. hely
összetett versenyszám.
Kerényi Kovács Hanna és Szalai
Nóra: 5. hely páros szabadon választott gyakorlat.
ifjúsági korcsoport:
Hilbert Petra: 2. hely 30 mp gyor-

sasági és 3. hely összetett versenyszám.
Dévényi Nikoletta és Hilbert
Petra: 1. hely páros szabadon választott gyakorlat, 3. hely páros
duplázás, 2. hely összetett versenyszám.
felnőtt korcsoport:
országh Adél: 2. hely 30 mp gyorsasági versenyszám.
Gratulálunk mindenkinek! Köszönjük a szülőknek a versenyre
utazásban nyújtott segítséget!

kétszázötvenöt futó állt rajthoz az idei mikulásfutáson, 2019. december 7-én a duna korzón. A jókedvű közös bemelegítés után 2 kilométert futottak le a duna-parton kicsik és nagyok, különböző ritmusban,
száguldva vagy kocogva, babakocsival, kutyával, mikulássapkában
vagy futómezben, de teljesítették a távot, hiszen ebben a versenyben
nem a helyezés a fontos, hanem a közösség és a segítség. A nevezésekből összegyűlt adományokat – a tartós élelmiszer csomagokat –
a szent erzsébet karitász és a családsegítő szolgálat segítségével
juttatják el a szervezők a rászoruló családokhoz.

LENGyEL IBoLyA
EDZő

Első sor balról jobbra: Végi Boglárka, Dudás Boróka, Dévényi Nikoletta, Hilbert Petra
Hátsó sor: Országh Lili, Kerényi Kovács Hanna, Szalai Nóra, Országh Adél

megérteni a miérteket…

Hiszek abban, hogy ha megértés útján felelősséget vállalunk az életünk
alakulásáért, akkor az abba irányba megy, amerre mi kormányozzuk.

ki lehet „mászni a gödörből”

Pályám elején gyógypedagógusként naponta
szembesültem a gyerekek, a családok mindennapos problémáival, nehézségeivel, azonban szerepemnél fogva csak egy határig
voltam kompetens segíteni. Majd egy személyes megpróbáltatás mondatta ki velem, hogy
változtatni (gyógyulni) akarok, mert szeretném megérteni a miérteket. Tanulni kezdtem:
természetgyógyász, akupresszőr és életmódtanácsadó végzettséget szereztem. A válaszok mint kis puzzle-darabok álltak össze a kirakóson, de valami
még hiányzott. Utólag tudom, hogy ez a kineziológia volt.
A kineziológia hozta meg számomra azt a megértést és hatékonyságot, amivel úgy érzem, valóban támogatást és iránymutatást tudok
adni a hozzám fordulóknak. Coach kineziológusként – számos önismereti munkán túl – ma már meggyőződésem: ki lehet „mászni a
gödörből”. Ha megértjük, miért kerültünk oda, elkerülhetjük, hogy
újra és újra beleessünk.

A hagyományoktól eltérően most kora délután álltak rajthoz a futók. Az
első nevezők mikulássapkát kaptak ajándékba szervezőktől, és a célba
érkezőket emlék-jelvénnyel, forró teával, zsíros kenyérrel, gyümölccsel
várták. A Szilágyi Pékség friss kenyerekkel járult hozzá a rendezvényhez, a zsírt a Dumtsa utcai húsbolt, a gyümölcsöket Mester Péter zöldséges ajánlotta fel a rendezvényhez, amit ezúton is köszönünk.
A verseny lebonyolításában a Szentendre Városi Sportegyesület, a
Szentendrei Kinizsi Honvéd Egyesület és az önkormányzat dolgozói
segítettek. A rendezvényt a Szentendrei Konzervatív Esték Klub, a
Szentendre Gyökerei Baráti Társaság és a Szentendrei Járási Egészségfejlesztési Iroda is támogatta.
A nevezésekből összegyűlt adományokat a Családsegítő és a Szent
Erzsébet Karitász segítségével juttatják el a rászoruló családokhoz.

sikeres önmenedzselés

Hogyan tudjuk ezt elérni? A kineziológiai konzultációk során rálátunk
és megértjük a minket működtető generációs mintákat, hitrendszereket, megtaláljuk a jelen helyzettel való összefüggést. Megértjük,
hogy az igazi célunk elérésében kik vagy mik az akadályok, hol van
a segítség, milyen saját stratégiával jutunk el ahhoz a mondathoz:
„Köszönöm, jól vagyok.” Komoly önismereti munkával eljutunk oda,
hogy felelősséggel tudjuk menedzselni saját életünket és a kapcsolatainkat, akár életünk végéig.
A hagyományos kineziológiai módszerek mellett olyan szimbolikai
eszközöket is alkalmazok, melyek a vizuális megjelenítés révén még
inkább egyértelműbbé teszik új választásainkat a sikeres önmenedzselés felé.
Néhány probléma, amin dolgoztunk klienseimmel: kisebbrendűségi
érzés, párkapcsolati probléma, szülőkkel való kapcsolati nehézségek, gyermekkel való konﬂiktusos kapcsolat, elengedés, önelfogadás, munkahelyi stresszek, gyermek tanulási nehézségei, és
különösen most, az ünnepek időszakában a megfelelési kényszer,
illetve a magányosság érzése…
Januártól szeretettel várok mindenkit egyeztetett időpontban.
telefon: 06-30-95-95-608

Borbély Klára coach kineziológus
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Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.

H-2000 Szentendre
Dobogókői út 5.
www.hawle.hu

Telefon:
Telefax:
E-mail:

26 501-501
26 501-502
info@hawle.hu

A HAWLE név világszerte a minőséget, a vevőközpontúságot és az innovációt jelenti. A HAWLE vízellátás és csatornázás minőségi szerelvényeinek gyártója.
A HAWLE magyarországi képviselete és gyára 1989-ben alakult, azóta elismert
anyagbeszállítója a víziparnak.

kereskedelmi csapatunk erősítésére keresünk a legkorábbi belépéssel motivált kollégát belső-értékesítés munkakörbe (munkavégzés helye: szentendre)

Feladatok:
- Cég meglévő és új partnereivel való kapcsolattartás a vevőközpontúság
ﬁgyelembevételével
- Megrendelések, ajánlatok, projektek feldolgozása azok megválaszolása
- értékesítési vezető közvetlen beosztottjaként a beszerzéssel, értékesítéssel
és szállítmányozással kapcsolatos feladatok elvégzése; elemzések,
kimutatások készítése
- Aktív részvétel az értékesítésben, vevőszolgálati vezetők munkájának
támogatása

Elvárások:
- Jó szervező és áttekintő kézség
- Műszaki végzettség
- Német és/vagy angol nyelv aktív ismerete
- Számítógépes ismeretek
- Önálló, precíz munkavégzés

Előny:
- Hasonló területen szerzett tapasztalat
- Valamely vállalat irányítási rendszer ismerete

Amit kínálunk:
- Változatos, nemzetközi munkakörnyezet
- Fejlődési lehetőség
- Versenyképes bér és juttatások

Jelentkezés módja:
A fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét bruttó bérigény feltüntetésével kérjük, küldje az adm@hawle.hu e-mail címre. Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
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szentendre város
egészségügyi
intézményei keres
• szonográfus szakasszisztenst
Pályázati feltételek: középfokú
képesítés, szonográfus szakasszisztensi
végzettség
• radiológust
Pályázati feltételek: radiológus
szakvizsga

• nőgyógyász szakorvost
Pályázati feltételek: szülész-nőgyógyász
szakvizsga
• bőrgyógyász szakorvost kiemelt
bérezéssel sürgősen!
Pályázati feltételek: bőrgyógyász
szakvizsga

K a s t ély o K

b e r e n d e z és éh e z
v ás ár o l o K
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

A munkavégzés helye: Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei
Pest Megye, 2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.

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.

dübörög a sPAr webshopja – legyél a siker
részese te is!
A SPAr Magyarország idén májustól indította el webshopját. A jelenleg már Budapest teljes területén és 38 környező településen elérhető, egyre népszerűbb szolgáltatás megkönnyíti, gyorsabbá és
kényelmesebbé teszi a bevásárlást. Az internetes áruház beváltotta
a hozzá fűzött reményeket, a visszajelzések szerint a vevők nemcsak a szolgáltatással és annak minőségével nagyon elégedettek,
hanem kiemelték az udvarias kiszolgálást és a portál áttekinthetőségét is.
Az online áruház egyik kiszállítási bázisa és személyes átvételi
pontja Szentendrén működik. A jelentősen megnövekedett vásárlói

érdeklődés miatt szentendrei hipermarket áruházunkba az áruk öszszekészítéséért felelős, úgynevezett „picker” munkatársakat, árufeltöltőket, illetve a termékek kiszállításáért felelős sofőr kollégákat
keresünk.

A versenyképes alapjövedelem mellett számos béren kívüli juttatást
kínálunk, emellett támogatjuk szakmai fejlődésedet.

Ha szeretnél egy összetartó, dinamikus csapat tagja lenni és szereted az önálló, felelősségteljes munkát, akkor jelentkezz a következő
elérhetőségeken: +36 20 823 8554, allas@spar.hu!
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AdÁsvétel

1945-nél régebbi képeslapokat
keresek megvételre minimum
1000 Ft/db áron. Díjtalan kiszállással. Hétvégén is! Pál István,
tel. 06-20-947-3928.

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

Munkatársat keresek teljes munkaidőben adminisztrátori munkakörbe.
Feltételek: diktálás után 10 ujjas
vakon gépírás, MS Word professzionális ismerete és alapvető számítógépes ismeretek. Tel.
06-20-941-9200, (26) 300-763, Molnár Bertalan közjegyző.
eGésZséG

Házhoz megyek! Fogsor készítését,
javítását vállalom garanciával. Hívjon
bizalommal! Tel. 06-20-980-3957.
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HIRDETÉS
érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30340-1392.
iNGAtlAN

Eladó Izbégen, csendes utcában 613
nm-es telken 112 nm-es ikerház-fél,
parkolási lehetőséggel. ár: 44,9 millió Ft. Tel. 06-20-482-1698.

Garázs kiadó a László-telepen. Tel.
06-20-335-2490.

Egyedülálló férﬁ vagy nő részére 1
szoba kiadó Pomázon. Tel (26) 715151.
Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.
oktAtÁs

Képzőművész tanár saját műtermében rajz-festés és művészettörténet
oktatását vállalja. óriási tapasztalat,
Szentendre Belváros. Tel. 06-30-6176750.

Matematikából és ﬁzikából korrepetálást, érettségi felkészítést vállalok.
Tel. 06-30-855-3543.

Néptánc magánórákat vennék erdélyi
forgatós táncok tanulása céljából,
kezdő szinttől. Tel. 06-20-923-4362.

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. 06-20280-0151,
herendi77@gmail.com

sZolGÁltAtÁs

Asztalos munkát vállalok! Munkámra
a precizitás és a gyorsaság jellemző.
Keressen bizalommal: 06-30-8833433.

Kisebb kőműves munkákhoz is szakember! Kőműves munkákat vállalok:
falazás, vakolás, betonozás, ajtóbeállítás, javítás... Korrekt ár és minőség!
Tel. 06-20-415-0940.

Mesterfodrász Szentendre belvárosában, diszkrét üzletben, kedvező árakkal várja vendégeit (hétvégén is).
Paprikabíró u. 4. Időpontegyeztetés:
06-20-532-3856.

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

burkolás referenciával, Szentendrén
és környékén. Tel. 06-20-341-4585.
Burkolatjavítás, kőműves munkák,
térkövezés. Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 06-30341-3423.
Fakivágás, sövénynyírás,
fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás,
kertrendezés. Veszélyes fák
kivágása alpintechnikával is.
Tel. 06-30-994-2431.

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép,
mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel. (26) 788-367, 06-30950-4187, Mezei Sándor.
érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30340-1392.

tÁrskereső

50-es nő – szeress! Tel. 06-70-3998572.
ÜdÜlés

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

Kellemes
karácsonyi ünnepeket
és boldog
új évet kívánunk!
MÁTÉ FOTÓ OPTIKA

2000 Szentendre, Sztaravodai út 54.
Tel.: (06) 26/311-841
www.optikaszentendre.hu

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.

