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A molinón: 
deim Balázs 
fotóművész

Deim Balázs fotóművész
a Different Worlds 2018
nemzetközi fotópályázaton
I. helyezett lett SPACE 
című sorozatával

18. oldal

Közösségi terek, 
közösségi alkalmak 

Interjú Verseghi-Nagy 
Miklós polgármesterrel
Szentendre közösségi 
eseményeiről

3. oldal

és VidéKe

Kucsera-mise és pápai audiencia a Vatikánban



rezsicsökkentés: természetbeni támogatás
megkezdődött és szeptember végéig várhatóan befejeződik a téli rezsicsökkentésben ko-
rábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások kompenzálása. egy tavalyi kormányzati döntés értelmében ezek a háztartások
is egyszeri, természetbeni támogatásban részesülhetnek, melyet 2018. október 15-ig le-
hetett igényelni az önkormányzatnál.

Magyarország Kormánya tavaly év végén döntött arról, hogy a téli rezsicsökkentésben 
korábban nem részesült, ezek között például a tűzifát használó háztartások számára 
12.000 Ft értékű természetbeni juttatást (tűzifát és más tüzelőanyagot) biztosít, melyet
2019. december 15-ig kell eljuttatni a jogosultak részére. Az igények felmérését az Önkor-
mányzat elvégezte, mely alapján Szentendrén összesen közel 200 háztartás számára biz-
tosítanak tűzifát, háztartásonként 300-300 kg mennyiségben. 
Az állami támogatás csak a tűzifa beszerzésére fordítható, azonban annak érdekében, hogy
a háztartások minél egyszerűbben és kényelmesebben hozzájussanak a támogatáshoz, az
önkormányzat megszervezte a tűzifa házhoz szállítását és vállalja annak költségeit. A la-
kosság számára lehető legkedvezőbb ajánlatot az előzetesen bekért több ajánlat közül vá-
lasztották ki. A választásnál szempont volt az ajánlatban szereplő fa tüzelőértéke, mérete,
és az, hogy az ajánlattevő a szállítást is vállalni tudja. Ennek alapján az érintett szentendrei
háztartásokhoz felhasználásra kész, 25 cm-es hasábokban érkezik a magas fűtőértékű, ke-
ményfa tüzelő.
A Hivatal munkatársai telefonon – vagy ha úgy nem elérhető a jogosult, levélben – minden
érintettet felkeresnek, és egyeztetik a házhozszállítás időpontját annak érdekében, hogy a
fűtési szezon kezdetéig minden jogosulthoz eljusson a támogatás. Fontos, hogy az érintet-
tek a tüzelőanyag kiszállításakor kapott szállítólevelet írják alá! 
A rezsicsökkentést célzó természetbeni támogatás 2018. október 15-ig volt igényelhető az
önkormányzatnál. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
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általános segélyhívó 
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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, tit-
kár: Simonyi Zsolt 

szentendrei Járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu

dmrV +36 27 511 511

elmŰ hibabejelentés: 06-80-38-39-40

émász hibabejelentés: 06-80-42-43-44

tiGáz +36 26 501 100  

magyar telekom Nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198 

fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646

Városháza általános ügyfélfogadás helye: 
Szentendre, Városház tér 3.

telefon: +36 26 300 407

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

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 
Városi Ügyfélszolgálati Iroda, Duna-korzó 25.
telefon: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
H: 8-20 óráig, K-Sz-Cs: 8-16 óráig, P: 8-13 óráig
tourinform Szentendre +36 26 317 966  

Közterület felügyelet  
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

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

Gyógyszertári ügyelet    
Szentendrei gyógyszertárak ügyeleti beosztása
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 tele-
fonszám         
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u.1.  T:500-248        06-30-214-1091        
Kedd Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4.   T:310-868        06-30-564-9201
szerda Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11.  T:505-779        06-20-327-7971
Csütörtök Vasvári Patika
Szentendre, Sas u.10.         T:303-825        06-20-547-0463
péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy.u.20. T:319-354        06-26-319-354
szombat Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33.   T:787-796        06-26-787-796
Legközelebbi állandó ügyeletet tartó gyógyszertár:
Mátyás Király Patika (Csillaghegy)
Cím:1039 Budapest, Mátyás király út 2.
telefonszám:+36-1-240-4320
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
NoN-SToP GyóGySZErTÁr, PILISVÖrÖSVÁr
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Fő u.109
Telefon:+36-26-593-953

idősellátás Gondozási Központ Tel.: +36 26 311-964

állatorvos mindig hívható: +36 30 415 9060  

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502 
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pályázat

szentendre Város Önkormányzat 
(2000 szentendre, Városház tér 3.), 
mint Kiíró nyilvános pályázatot hirdet 
az alábbiakban meghatározott ingatlan 
értékesítésére:

Cím szentendre, 2/7 hrsz.
Telek területe 5.107 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése  kivett, beépítet-
len terület
Övezeti besorolás  Gksz/10 (gazdasági övezet)
Bruttó induló (licit) ár   93.500.000 Ft + ÁFA
bruttó: 118.745.000 Ft
Pályázati biztosíték   5.000.000 Ft

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 152/2011. (IV.14.) Kt. sz. határozata alapján került
az ingatlan értékesítési pályázaton történő kiírásra.

A pályázatokat a Hivatal iktatójába 2019. október 8.
9 óráig (Városház tér 3. i. emelet) kell benyújtani.
Minden szükséges információt a pályázati kiírás tar-
talmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át
és innen tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

érzékenyítő program
Szeretettel invitáljuk azokat a szentendrei, 
fogyatékkal élő felnőtteket, akik szívesen 

részt vennének 
szeptember 27-én, pénteken 10 és 12 óra között

„ÖsszHANGzAttAN” 
című érzékenyítő programunkon!

Ezen a napon a hozzánk érkezők egy közös, 
alkotó délelőttbe kapcsolódhatnak be 
az Idősek Klubjának gondozottjaival.

A program ingyenes, de telefonos 
regisztrációhoz kötött

(az anyagszükséglet felmérése miatt).
Tel.: +36 (26) 311-964

Programfelelős: Csizmadia Ildikó
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Közösségi terek, közösségi alkalmak 
– szentendre, én így szeretlek!
iNterJÚ VerseGHi-NAGy miKlÓs polGármesterrel

• mintha idén a szokásosnál is pezsgőbb,
eseménydúsabb és színesebb nyarat búcsúz-
tatott volna szentendre, mint általában. A dús
programkínálat mellett sok kisebb, egy-egy
városrész számára fontos közösségi tér is
megújult.
Nálunk mindig történik valami, vagy ha épp
nem, akkor készülünk valami izgalmasra, nin-
csenek üresjáratok, álmos hétköznapok. De a
kétségtelenül sok vendéget vonzó programok-
nak a turizmus élénkítésén, Szentendre hírne-
vének emelésén túl van egy még fontosabb
célja: közösségi alkalmakat teremtünk velük,
mondhatni: találkozási pontokat adunk meg
az időben, ahogy a városrészi kis zöldterüle-
tek felújításával is találkozási pontokat terem-
tünk a térben. Kapaszkodókat adunk, hogy a
mindennapok ne sodorjanak magukkal, legye-
nek alkalmak és helyek megállni, beszélgetni,
megélni a közösséghez tartozást és megcso-
dálni ezt a várost, ami másoknak egy turiszti-
kai célpont, bakancslistás hely, nekünk, sze-
rencséseknek az otthonunk. Legyünk büszkék
rá, és tudassuk is a világgal, hogy mennyire
szeretjük!

• Hogy mennyire szeretik ezt a várost a lakói,
arra nem is kell jobb példa, mint a nemrég zá-
rult szeretem szentendrét fotópályázat.
A felhívás úgy szólt, hogy mondd el képben és
egy mondattal, miért szereted Szentendrét.
Csodás fotók érkeztek szívmelengető monda-
tokkal, amelyekben mindenki, aki ébredt va-
laha Szentendrén, járta az utcáit és csodálta
épületeit, a saját érzéseit találhatta megfogal-
mazva. Nagyon sokan reagáltak a felhívásra,
olyan nívós anyag gyűlt össze, amit érdemes
volt kiállításon megmutatni, és gondolkozunk
azon, hogy milyen további lehetőségek van-
nak a képek közkinccsé tételére. Az emberek
gyakran hajlamosak csak a hibákat, hiányokat
listázni, és természetesnek venni, vagy inkább
észre se venni a birtokukban lévő kincseket.
Fontos tudatosítani, milyen értékeink vannak,
és azokat megőrizni, gyarapítani, megbe-
csülni és felmutatni. Egy Simone Weilnek 
tulajdonított idézettel szólva: Meg kell tanul-
nunk vágyakozni az után, ami a miénk. A 
Szeretem Szentendrét fotópályázat azt bizo-
nyította, hogy a szentendreiek ebben nagyon
jók, tudatában vannak, hogy kivételes helyen
élnek, és büszkék az otthonukra.

• Ha már itt tartunk, a város polgármestere
mit szeret leginkább szentendrében?
Jó a kérdésben a leginkább kifejezés, mert
Szentendrét alapvetően mindenestül lehet
szeretni. Ha a számomra legkedvesebb jelleg-
zetességét kell megragadni, talán az az örök
kisvárosiasság, ami úgy tud minden szegleté-
ben otthonosságot sugallni, hogy közben szé-
lesre tárt ablakot nyit a világra. épp a pezsgő
kulturális életével, a nyitottságával, a sokszínű
nemzetiségi gyökereivel és ezek ma is élő, vi-
rágzó kulturális hatásaival, az itt élt és alkotott

és a ma itt élő, alkotó művészeivel. Ha egy
mondatban kellene összefoglalnom, mi a leg-
fontosabb célom a munkámban, az is vala-
hogy így szólna: megőrizni Szentendre
kisvárosi létét ezzel a nyitott, sokfélét befo-
gadó, sokfélét kínáló jellegével együtt. Ehhez
élő, valódi közösségek és találkozási pontok,
alkalmak kellenek.

• A találkozási pontokról és alkalmakról 
beszéltünk már, beszéljünk most arról, hol 
találkozik a polgármester a helyiekkel? Aka-
dály-e a párbeszédben a pulpitus, az íróasz-
tal, az ügyfélpult?
A pulpitus és íróasztal szükségszerű kellékei
a munkámnak, de nem hagyom, hogy gátként
működjenek. Az ügyfélpultról már nem is be-
szélve, egyik fontos újításunk volt az ügyfél-
szolgálat megreformálása, aminek nagyon jók
a visszajelzései. Apropó visszajelzés, a város
az otthonom, és egyrészt gyalog járok, más-
részt sokat futok, tehát minden nap találko-
zom azokkal, akiknek szintén Szentendre az
otthonuk. Gyakran megszólítanak, és én is
gyakran keresem a szentendreiek társaságát.
Naponta beszélünk kisebb-nagyobb körben, s
hogy ne legyenek véletlenszerűek ezek a ta-
lálkozások, sok ilyen alkalmat is szerveztünk
utcafórumok formájában. Tehát a párbeszéd
a mindennapjaim része, a visszajelzések ter-
mészetesen épülnek be a munkámba. Az ut-
cafórumok pedig a párbeszéden túl szintén
építik a közösségeket, hiszen ott nem csak a
város vezetőivel beszélhetik meg a megol-
dandó feladatokat az emberek, hanem egy-
mással is. 

• Nagy kérdőjel minden közösség életében a
tovább éltetés, a folytatás. Közhely, hogy a 
fiatalokat beszippantja a közösségi média, 
a virtuális valóság. Hogyan éri el őket ebben
a környezetben?
Ez a város a fiataljaira is hat a szépségeivel, a
kultúrájával, a közösségeivel, a rendkívül erős
kötőerejével és a kisvárosi otthonosságával.
Kamaszaink, fiataljaink virtuálisan és a való
életben kirándulnak erre-arra, majd hazatér-
nek, ez a tapasztalatunk. Mert, ha életük egy-
egy szakaszában nem is feltétlenül adnak
ennek hangot, ők is büszkék Szentendrére.
Persze fontos, hogy segítsük őket ebben a
nem könnyű életkorban, amikor mindenki új-
rafogalmazza önmagát, hogy a szülei gyer-
mekéből a felnőtt önmagává váljon. olyan
programokat, olyan alkalmakat és helyeket 
kínálunk nekik, hogy érdemes legyen itthon
maradniuk. életkoruknak megfelelő, de Szent-
endre értékeit hordozó és tovább éltető pro-
jektekben gondolkodunk, mint a Kucsera
Ferenc mártír emlékére elindított Nagy Szent-
endrei Számháború vagy a Kucsera-díj. Min-
den fesztiválon minden korosztály számára
kínálunk programokat, a gyerekek, ahogy a
Dunaparti Művelődési Házban, úgy az offline
Centerben is második otthonukra lelhetnek, 

a kicsiknek játszótereket újítunk fel és létesí-
tünk, a nagyobbaknak a fitneszparkok biztosí-
tanak szabad mozgási lehetőséget. Nekik a
legnagyobb öröm a nemrég elkészült extrém
sportpálya, és számukra is fontos lehetőség
a futókör létesítése az izbégi sportpályán.

• A szabadidő minőségi eltöltése persze min-
den korosztálynak egyaránt fontos.
Nagyon nem mindegy, mivel töltjük a mindig
kevésnek tűnő szabadidőnket, és Szentend-
rén ehhez jó alkalmakat talál idős, fiatal, kö-
zépkorú. Ötven éves lett a Teátrum, ez
önmagáért beszél, fél évszázada nyújt minő-
ségi programokat a szentendreieknek és az
ide látogatóknak. Nagyon büszkék vagyunk rá,
hogy egy ilyen kisváros meg tudta tartani és
működtetni tudta ezt a térségi hatású nyári
színházat. S ha térségi hatás: most rendeztük
meg tizenegyedik alkalommal a Pilisi Tekerőt,
amely az egész Dunakanyarból, sőt távolabb-
ról is vonz résztvevőket, akiket az eső sem 
riasztott el. A sport a másik terület a kultúra
mellett, amit nagyon fontosnak tartunk, hi-
szen az egészség megőrzésének, a betegsé-
gek megelőzésének egyik legfontosabb
eszköze. Szabadtéri sportpályáink ezt és a kö-
zösségek erősítését egyaránt szolgálják.

• Óriási siker volt a nyárzáró szentendre éjjel-
Nappal Nyitva fesztivál. mi lesz a legköze-
lebbi alkalom, amit szentendeieknek, ide
látogatóknak egyaránt ajánlana?
Következő közösségi alkalmunk a mindennapi
találkozásokon túl a Szentendrei Jazz- és Bor-
napok a szeptember 27-29-i hétvégén, amely-
lyel Szentendre egykor virágzó és most újra
éledni látszó szőlő- és borkultúráját erősítjük.
ott folytathatjuk a megkezdett beszélgetése-
ket.

T. J.
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KedVezméNyes BurGoNyAVásár
szeNteNdrei JoGosultAKNAK
Szentendre Város Önkormányzata kedvezményes burgonyavásárt ren-
dez 2019. szeptember 28-án, szombaton két helyszínen! 9 órától a
készlet erejéig a Paprikabíró utcai nagy parkolóban és 14 órától a kész-
let erejéig a Püspökmajor-lakótelepen, a Barcsay Jenő Általános Iskola
előtti parkolóban. A szentendrei jogosultak – nyugdíjasok, szociális tá-
mogatásban részesülők – 15 kg burgonyát 300 Ft-ért vásárolhatnak
meg. A jogosultságot dokumentumokkal kell igazolni.

Burgonyavásár

Ideje: 2019. szeptember 28. szombat, 9:00 órától – a készlet erejéig.
Helye: Paprikabíró utcai nagy parkoló
Ideje: 2019. szeptember 28. szombat, 14:00 órától – a készlet erejéig.
Helye: Püspökmajor-lakótelep, Barcsay Jenő Általános Iskola előtti
parkoló
Jogosultanként: 15 kg burgonya – 300 Ft

Vásárlásra jogosult a városban bejelentett lakcímmel rendelkező:
nyugdíjas, aktív korúak ellátásában részesülő, időskorúak járadékában
részesülő, ápolási díjban részesülő, rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult, települési támogatásban részesülő, közfoglalkoz-
tatásban résztvevő, nagycsaládos (legalább 3 gyermek a családban)

Kérjük, hozzák magukkal a jogosultságot igazoló dokumentumokat:
nyugdíjasok – nyugdíjszelvény vagy banki átutalási bizonylat vagy
nyugdíjjogosultságot igazoló egyéb irat; szociális ellátásban részesülő
– határozat; közfoglalkoztatásban résztvevő – közfoglalkoztatásról
szóló munkaszerződés; nagycsaládos (legalább 3 gyermek a család-
ban) – családi pótlék szelvény vagy egyéb dokumentum.

Háztartásonként több jogosult is kaphat burgonyát, de mindenki csak
egy jogcímen.

BefeJezŐdÖtt A sztArAVodA
pArK átépÍtése
szeptember 6-án került sor a közösségi tervezést követően két ütem-
ben megújult sztaravoda park átadására.

A Postás strand és a Füzespark közösségi tervezése után harmadik-
ként a Sztaravodai úti parkot is a lakossági igények összegzésével ter-
vezték meg. A 2017 őszén indított tervezést követően 2018
októberében kezdődött a park építése. A fejlesztés első ütemében
megépültek a járdák, padokat helyeztek ki, játszó- és sporteszközöket
telepítettek, mezítlábas ösvényt és növényágyásokat alakítottak ki 
öntözőrendszer kiépítésével, illetve kihelyeztek két napelemes kande-
lábert. A park rendezése idén júliusban folytatódott kerékpártároló fel-
állításával, ivókút telepítésével, a régi, tönkrement pingpongasztal
elbontásával és füvesítéssel, valamint kihelyeztek még egy padot és
két körasztalt padokkal, illetve két új hulladékgyűjtő edényt. Sor került
az öntözőrendszer bővítésére és újabb növényeket telepítésére is.
„Ez a gyönyörűen kialakított park alkalmas arra, hogy a közösség ösz-
szejöjjön, beszélgessen. Minden bokor helyét az itt lakók, a közösségi
tervezésben részt vevők találták ki. Örülünk neki azért is, mert a város-
vezetés számára fontos a zöldfelületek megőrzése” – mondta Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármester az átadón.
Négyessy Katalin, a körzet képviselője visszaemlékezett a három jó
hangulatú összejövetelre, amikor közösen megálmodták a parkot, és
megköszönte a városvezetésnek, hogy a tervek megvalósulhattak.
Kérte a környékbeliek segítségét, hogy sokáig megmaradjon a park
ilyen szépnek.
Végül az egyik lakó is köszönetet mondott: az önkormányzatnak, hogy
elkészülhetett a park, a kivitelező Kerekerdő Kft.-nek pedig az igényes
munkáért.

BiztoNsáGosAN A 11-es fŐÚtoN
szeptember másodikán, hétfő délelőtt adta át hivatalosan Verseghi-
Nagy miklós polgármester a petzelt iskolánál nemrégiben kialakított
lámpás átkelőhelyet. Az átadón részt vett a szakközépiskola igazga-
tója, énekes rita, igazgató-helyettese, lukácsné Németh Klára, vala-
mint tanárok és diákok is nagy számban.

Júniusban önkormányzati beruházás keretében készült el az ún. Pet-
zelt gyalogátkelőhely átalakítása, 54 millió forintból. A munkálatok
során a korábbi középszigetet elbontották és új helyre telepítették, ki-
helyezték a jelzőlámpákat, térkőburkolatot raktak le, valamint új
KrESZ-táblákat helyeztek ki, végül felfestették az útburkolati jeleket.
„Szentendre belvárosi szakaszán három gyalogos átkelőhelynél nincs
jelzőlámpa: a Telep és a Liliom utcánál van még egy-egy ilyen hely-
szín. Most a Petzelt iskolánál ezt megoldottuk, ami nagyon fontos volt
az iskolásoknak, a pedagógusoknak és minden gyalogosnak, hogy a
2×2 sávos főúton biztonságosan át tudjanak kelni. A városban az el-
múlt öt évben nagyon sok utat és járdát építettünk a közlekedés segí-
tése érdekében. A jövőben megépítjük a Telep és a Liliom utcáknál is
a lámpás átkelés lehetőségét” – mondta az átadón városunk polgár-
mestere.
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A Belügyminisztérium önkormányzati fejlesztésekre kiírt pályázatán
az elérhető legmagasabb, 30 millió forintos támogatást kapott szent-
endre önkormányzata. A pályázati forrás felhasználásával a Kálvária
út felújítása történik meg a Kálvária tértől a Hamvas Béla utcáig tartó
szakaszon.

A nagy forgalmú Kálvária út a Püspökmajor-lakótelep és a László-telep
fő közlekedési útvonala, amely összeköti a lakótelepeket a 11-es főút-
tal. A két lakótelep lakosságszáma meghaladja az ötezret, emellett
gimnázium, általános iskola, bölcsőde, három óvoda és a városi
uszoda is itt helyezkedik el, ami további jelentős forgalmat generál a
város más részein élők részéről is.
A több mint 30 éve történt utolsó felújítás óta a Kálvária út burkolata
jelentősen elhasználódott, állandó kátyúsodás, felgyűrődés jelentkezik
a nagy igénybevétel miatt, ezért az önkormányzat megkezdte a gyűj-
tőút felújítását. 2017-ben a római sánc utcának a 11-es főúttól az Acél
utcáig tartó, közel 130 méteres szakaszát újították fel, 2018-ban pedig
az Acél utcától a Kálvária térig tartó szakaszon történt burkolatfelújítás
önkormányzati forrásból. A két projekt összértéke 62 millió Ft volt.
A mostani pályázatnak köszönhetően folytatódik a felújítás: a III. ütem-
ben a Kálvária tértől a Hamvas Béla utcáig tartó szakasz újul meg min-
tegy 400 méter hosszúságban. A beruházás becsült költsége
54 millió Ft.

A nemrégiben befejeződött beruházásnak
köszönhetően három elektromos töltőállo-
más működik városunkban, ahol hat autó tud
egyidejűleg tölteni. A hivatalos átadót a te-
átrum parkolóba telepített állomásnál tartot-
ták szeptember 3-án, Verseghi-Nagy miklós
polgármester, valamint a töltőállomást kivi-
telező és üzemeltető cég képviselőinek rész-
vételével.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester az 
átadón elmondta, hogy Szentendrén is folya-
matosan növekszik az elektromos gépjármű-
veket használók száma, ezért döntött az
önkormányzat az elektromos töltőállomások
létesítése mellett, ami néhány évvel korábban
még tervben sem volt. A város a kormány által
kiírt Jedlik Ányos Tervpályázaton nyert támo-
gatást a projektre, melynek köszönhetően a
városban három helyszínen – Paprikabíró
utcai nagyparkoló, Vasúti villasori P+r par-
koló, Teátrum parkoló – létesült töltőállomás.
A helyszín kiválasztásakor fontos szempont
volt, hogy bevásárlóközpont, étterem vagy tu-
risztika látványosság közelében legyen, hogy
a töltés idejét a gépjárműtulajdonosok hasz-
nosan tudják eltölteni. A telepítés során ki-
sebb munkálatok is történtek a közvetlen
környezet esztétikus kialakítása érdekében.
„További töltőállomások telepítését is tervez-
zük, mert az önkormányzat elkötelezett a kör-

nyezet védelme, az energiafelhasználás csök-
kentését célzó fejlesztések, a smart megoldá-
sok megvalósítása érdekében. Távolabbi
céljaink között szerepel, hogy a belvárostól
messzebb lévő helyszíneken alakítsunk ki par-
kolókat, ahonnan elektromos járművel jöhet-
nek a belvárosba az idelátogatók” – mondta a
polgármester.
A projekt során a megvalósítással párhuza-
mosan a töltőállomások szakszerű üzemelte-
téséről is gondoskodni kellett, ezért a
kivitelezésre vonatkozó ajánlatkérések az
üzemeltetésre is kiterjedtek. A nyertes pá-
lyázó az ELMű-éMÁSZ Solution Kft. lett, a
cégnek a megvalósítás mellett az üzemelte-
tés is a feladata.
A cég képviseletében Pálffy Barnabás termék-
portfolió menedzser az átadón elmondta,
hogy most Szentendre is felkerült az elektro-
mobilitási térképre. A töltőállomások ún. cél-
állomás töltők, ami azt jelenti, hogy amíg a
tulajdonos tölti az autóját – ami autótípustól
függően 2-4 órát vesz igénybe –, más tevé-
kenységet is tud végezni. Többféle töltő-
csatlakozás létezik, városunkban a gépjármű-
tulajdonosok saját kábellel tudnak csatlakoz-
tatni az oszlophoz. 
Az ELMű-éMÁSZ cégcsoport emellett infra-
strukturális hátteret, vagyis különféle szolgál-
tatásokat is biztosít az autótulajdonosoknak,
mivel teljes ügyfélszolgálat van mögötte. Fon-

tos tudnivaló még, hogy egy regisztrációhoz
kötött applikáció is segíti az autósokat, ami
például megmutatja, hogy szabad-e a töltőál-
lomás, hogy ne kelljen feleslegesen oda-
menni, és terhelni a forgalmat.
A szolgáltatás egyelőre ingyenes. A töltők
melletti két-két parkolót természetesen csak
a töltés idejére szabad elfoglalni, hiszen a
szolgáltatásra másnak is szüksége lehet.

szeNteNdre is felKerÜlt 
Az eleKtromoBilitási térKépre

folytatódik a felújítás: megújul a Kálvária út is

Befejeződtek a püspökmajorban a felújítások
Befejeződtek a Püspökmajor-lakótelepi ún. kisfelújítások. Ennek részeként napelemes kandelábert
telepítettek a radnóti sétányon, felújították a járdát a Hamvas Béla u. 32-40. épületnél, felújították
a járdát és új járdaszakaszt építettek az egyik Barcsay iskolai sportpályához a Fehérvíz utca 4-6.
épülettel szemben, felújították a járdát a Zeke pékség előtt, járdalapos tipegőt építettek a Pomázi
úton, a buszmegálló közelében.
A felújítások önkormányzati forrásból készültek, költségük 12,21 millió Ft volt. Kivitelező cégek vol-
tak: AM Technik Kft. (radnóti sétány kandeláber), Park-Tér Bt. (Hamvas B. u. 32.40., Barcsay iskola
környéki rész), Városi Szolgáltató NZrt. (Pomázi úti és Zeke pékség előtti járdafelújítás).
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Tisztelt Választópolgárok!

Köztársasági elnök Úr a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását,
míg a Nemzeti Választási Bizottság a nemze-
tiségi önkormányzati képviselők választását
2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte
ki.

A választások kapcsán szeretném felhívni 
figyelmüket néhány fontosabb tudnivalóra.

i.
A helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek általános választásán választójog-
gal rendelkezik
- minden, Magyarország területén lakcímmel
rendelkező nagykorú magyar állampolgár, 
- az Európai Unió más tagállamának magyar-
országi lakóhellyel rendelkező, nagykorú ál-
lampolgára, valamint a
- Magyarországon menekültként, bevándorolt-
ként, letelepedettként elismert minden nagy-
korú személy.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők vá-
lasztásán választójoggal rendelkezik az önkor-
mányzati választásokon választójoggal
rendelkező minden nagykorú magyar állam-
polgár, amennyiben a választást megelőzően
nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta
magát az adott nemzetiség névjegyzékébe.

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűn-
cselekmény elkövetése vagy belátási képes-
ségének korlátozottsága miatt a bíróság a
választójogból kizárt. 
Nem választható az Európai Unió más tagál-
lamának magyarországi lakóhellyel rendel-
kező állampolgára, ha az állampolgársága
szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy ha-
tósági döntése alapján hazájában kizárták e
jog gyakorlásából.
Nem választható, aki jogerős ítélet alapján
szabadságvesztés büntetését tölti vagy bün-
tetőeljárásban elrendelt intézeti kényszer-
gyógykezelés alatt áll.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. au-
gusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben
szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda 2019.
augusztus 23. napjáig értesítő megküldésével
tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vé-
telről. 
A helyi választási iroda küldi ki a választási ér-
tesítőt azon választópolgár részére, aki 2019.
augusztus 7. napja után kerül a szavazóköri
névjegyzékbe.
Aki nem kapta meg az értesítőt vagy azt el-
vesztette, a helyi választási irodától új értesí-
tőt igényelhet.

Az értesítő nem feltétele a választáson való
részvételnek, azonban minden, a választással
kapcsolatos fontos információt tartalmaz, így
különösen az adott választópolgár adatait, a
választás napját, illetve azt, hogy hol, melyik
szavazókörben adhatja le a választópolgár a
szavazatát. 

ii.
A választási eljárásról szóló törvény értelmé-
ben az alábbi, központi névjegyzékkel kapcso-
latos kérelmek benyújtására van lehetőség.

A választópolgár kérheti
a) nemzetiséghez tartozásának
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illetve a
bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás

Amennyiben a magyarországi lakcímmel ren-
delkező magyar állampolgár valamely Ma-
gyarországon honos nemzetiséghez (bolgár,
görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma,
román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán)
tartozónak vallja magát, kérheti nemzetiségi
választópolgárként történő nyilvántartásba
vételét, így részt vehet az adott nemzetiség
önkormányzati választásán.
A választópolgár azon településen szerepel-
het a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi
választópolgárként, ahol a helyi önkormány-
zati képviselők és polgármesterek választásá-
nak szavazóköri névjegyzékében szerepel.
Szentendre vonatkozásában a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottság az alábbi települési nemze-
tiségi önkormányzati képviselők választását
tűzte ki: bolgár, görög, horvát, lengyel, német,
roma, román, szerb és szlovák. Szentendrén
ezen nemzetiségek esetében van lehetőség
települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek
állítására. 
Aki a 2019. évi nemzetiségi választásokon
részt kíván venni, nemzetiségi választópolgár-
ként történő nyilvántartásba vételét 2019.
szeptember 27. (péntek) 16.00 óráig kell kér-
nie. A korábban benyújtott nemzetiségi re-
gisztráció minden választásra kiterjed.
Amennyiben a választópolgár szeretné ko-
rábbi regisztrációját visszavonni, 2019. októ-
ber 11. (péntek) 16.00 óráig kérheti annak
törlését a névjegyzékből.

b) szavazási segítség iránti igény

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti,
hogy választójoga gyakorlásának segítésére
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írá-
sos sablont kapjon a szavazás napján (legké-
sőbb 2019. október 4. (péntek) 16.00 óráig
igényelhető)
• akadálymentesített szavazóhelyiségben
szavazhasson (legkésőbb 2019. október 9.
(szerda) 16.00 óráig igényelhető)

c) személyes adatai kiadásának megtiltása

A jelölő szervezetek kérhetik, hogy a válasz-

tási kampány céljára a választópolgárok nevét
és lakcímét a választási iroda adja át ré-
szükre. Ha Ön nem szeretné, hogy a szemé-
lyes adatai választási kampány célokra
átadásra kerüljenek, az adatkiadást erre irá-
nyuló kérelem kitöltésével és benyújtásával
megtilthatja.

iii.
fenti kérelmeken kívül lehetőség van a sza-
vazóköri névjegyzékhez kapcsolódóan átje-
lentkezési illetve mozgóurna iránti kérelmet
is benyújtani.

a) Szavazás az állandó lakóhely helyett, a be-
jelentett tartózkodási helyen (átjelentkezés)

Átjelentkezésre irányuló kérelmet CSAK az a
választópolgár nyújthat be, aki – a központi
lakcímnyilvántartás adatai szerint – az ál-
landó lakóhelye mellett legalább 2019. június
26-a óta bejegyzett érvényes tartózkodási
hellyel is rendelkezik, és tartózkodási helyé-
nek érvényessége legalább 2019. október 13-
ig tart.
A választás kitűzésekor mindenki az állandó
lakóhelye szerinti szavazóköri névjegyzékben
szerepel. 
Ha a választópolgár legalább 2019. június 26.
napjától érvényes tartózkodási hellyel is ren-
delkezik, akkor tehát lehetősége van arra,
hogy átjelentkezzen a tartózkodási helye sze-
rinti szavazókörbe. Ebben az esetben a tartóz-
kodási helye szerinti jelöltekre szavazhat. 

Ha a választópolgár a választás napján nem
tartózkodik azon a településen, amelynek név-
jegyzékében szerepel, akkor sem más telepü-
lésen, sem külföldön nem tudja szavazatát
leadni. 

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek leg-
később 2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig
kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását kö-
vetően a választópolgár mégis az állandó la-
kóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne
szavazni, lehetősége van, hogy – levélben
vagy elektronikus úton elektronikus azonosí-
tás nélkül – 2019. október 9. (szerda) 16.00
óráig; továbbá – személyesen vagy elektroni-
kus úton elektronikus azonosítással – 2019.
október 11. (péntek) 16.00 óráig visszavonja
kérelmét.

b) szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota, fogyatékossága, il-
letve fogvatartása miatt a szavazás napján
nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben,
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelem az alábbiak sze-
rint nyújtható be:

Elektronikus úton
- elektronikus azonosítás nélkül 2019. októ-
ber 9. (szerda) 16.00 óráig, 
- elektronikus azonosítással a szavazás nap-
ján, 2019. október 13. (vasárnap) 12.00 óráig.

Választási tudnivalók
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Személyesen
2019. október 11. (péntek) 16.00 óráig

Postai úton megküldött levélben
2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig
(a levélnek ezen időpontig meg kell érkeznie
a választási irodához)

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEG-
HATALMAZoTT útján
2019. október 11. (péntek) 16.00 óráig a helyi
választási irodához,
2019. október 13. (vasárnap) 12.00 óráig a
szavazatszámláló bizottsághoz

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező
KéZBESÍTŐ (futár, hozzátartozó, egyéb sze-
mély) útján beküldött levélben
2019. október 9. (szerda) 16.00 óráig a helyi
választási irodához,

2019. október 13. (vasárnap) 12.00 óráig a
szavazatszámláló bizottsághoz.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező
nevét, születési nevét, születési helyét, sze-
mélyi azonosítóját, a mozgóurna-igénylés
okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor
azt a – szintén a szavazókör területén lévő –
pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét
kéri.

A kérelmet 2019. október 11. (péntek) 16.00
óráig lehet visszavonni. 

iV.
A fenti kérelmek benyújthatók

• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett
tartózkodási helye szerinti helyi választási iro-
dában,
• levélben a lakóhelye szerinti helyi válasz-
tási irodához címezve,

• online a www.valasztas.hu honlapon ke-
resztül.

A kérelemnyomtatványok elérhetők a
www.szentendre.hu honlapon a „Város-
háza”/„Választások” /„Helyi önkormányzati
választás 2019.” menüpont alatt, valamint 
a www.valasztas.hu címen is.

A választással kapcsolatos bármely kérdés-
ben forduljanak bizalommal a Választási Iroda
munkatársaihoz:

Választási Iroda
26/785-159

dr. Gerendás Gábor, HVI vezető
26/785-033

dr. Bartha Enikő, HVI vezető-helyettes
26/785-035

Dr. GErENDÁS GÁBor 
JEGyZŐ

HVI VEZETŐ

testületi hírek
A 2014-2019-es ciklus utolsó képviselő-tes-
tületi ülésére került sor szeptember 12-én.
októberben – a polgármester-, az önkor-
mányzati- és a nemzetiségi képviselő válasz-
tás miatt – alakuló ülésre kerül sor, így a
következő rendes képviselő-testületi ülés
novemberben lesz az újonnan megválasztott
képviselőkkel. Az ülés végén Verseghi-Nagy
miklós polgármester megköszönte a képvi-
selők, valamint a jegyző, az aljegyző és a hi-
vatal dolgozóinak munkáját az ötéves
ciklusban. A szeptemberi ülés főbb hírei.

Költségvetési rendelet módosítása 
A rendelet előírásainak megfelelően átdolgoz-
ták a város 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet mellékleteit, melynek
során előirányzatosításra kerültek a 2019. évi
állami támogatások, a 6. és 8. hónap között
hozott határozatok költségvetést érintő hatá-
sai, az intézmények által kért és egyéb módo-
sítások. Az átdolgozás a főösszeg 243,59
millió forintos növekedését eredményezte.

A Városi szolgáltató i. félévi beszámolója 
A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. a közszol-
gáltatási szerződés szerint a szolgáltató fél-
évente számol el az átvett kompenzációval, és
számol be a közszolgáltatási tevékenységről.
A Társaság 39,43 millió Ft kompenzációs
többlettel zárta az I. félévet, mely a közszol-
gáltatási feladatok egy részének II. félévre 
történő áthúzódásából adódik. A képviselő-
testület elfogadta az elszámolást és a beszá-
molót, és – tekintettel a Társaság likviditási
helyzetére – eltekintett a többletkompenzáció
visszafizetésétől. 

téli útüzemeltetés
A téli útüzemeltetési szolgáltatás 2018. évi fe-
lülvizsgálata során megállapították, hogy a
Dombtető, Bokros és Tisztás utcák magán-
utaknak minősülnek, ezért törölték őket az el-
látandó utcák közül. 2019-ben a magánutat
üzemeltető egyesület jelezte az Önkormány-

zatnak, hogy a téli időszakban megnyitja az
utcát a közforgalom részére, ezért a Domb-
tető és a Bokros utcák téli útüzemeltetésbe
bevont területként kerültek rögzítésre a sza-
bályzatban. 
Hengerelt aszfaltburkolatot kapott a ribizli, a
rozmaring, a Lévai, a Szofrics Pál és a Nagy-
váradi utca egy szakasza, ami indokolttá tette
bevonásukat a téli útüzemeltetési szolgálta-
tásba. A módosítás a téli útüzemeltetési idő-
szak első napján, 2019. november 15-én lép
hatályba. 
Az új szabályzat elfogadásával a közszolgál-
tatási szerződés is módosult. A Városi 
Szolgáltató Nonprofit Zrt. egyes téli útüzemel-
tetési feladatok ellátására közbeszerzési eljá-
rást indított, mely határideje szeptember 13.
Tekintettel az októberi önkormányzati válasz-
tásokra, az eljárást lezáró döntést átruházták
a Közbeszerzési Bizottságra. 

szerződésmódosítás
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intéz-
mény vezetőjének dr. Mazán Katalint nevezték
ki öt év határozott időre 2019 júliusától. A ház-
szám-felülvizsgálatok során az intézmény
székhelyének címe is megváltozott: Szent-
lászlói út 89.-ről 103.-ra. Időközben módosul-
tak a törzskönyvi nyilvántartási adatok és
azonosítók is, valamint az ingatlan könyv sze-
rinti értéke – ezen változásokra való tekintet-
tel módosították a vagyonkezelési szerződést. 

Ösztöndíjpályázat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos hely-
zetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú
tanulmányainak támogatása. Az ösztöndíj
többszintű támogatási rendszer három pénz-
ügyi forrással: a települési és a megyei önkor-
mányzatok által nyújtott támogatás; illetve a
felsőoktatási intézményi támogatás. 2001-től
az önkormányzat minden évben részt vesz az
ösztöndíjpályázatban, jelenleg 10 „A” típusú
felsőoktatásban részt vevő hallgatót támogat
havi 4000 Ft-tal. 
A testület döntése szerint az önkormányzat
2020-ban is indul a pályázaton, és miután a
döntés a 2020. évi költségvetésre vonatkozó

kötelezettségvállalást tartalmaz, a képviselők
egyidejűleg döntöttek a jövő évre biztosított
támogatási összeg mértékéről is. E szerint jö-
vőre 500 ezer Ft-ot biztosítanak 10 fiatal havi
5 000 Ft-os támogatására, így a diákok – az
intézményi ösztöndíjrésszel együtt – az eddigi
havi 8 000 Ft helyett 10 000 Ft támogatásban
részesülnek. 

Városi csónakház
Júniusban nyílt közbeszerzési eljárást indítot-
tak a városi csónakház felújítására. A határ-
időre három ajánlat érkezett be, majd a
többszöri hiánypótlás lezárultával egy érvé-
nyes kivitelezői ajánlat maradt. Az érvényes
ajánlatot benyújtó Tér Generál Kft. árajánlata
bruttó 81,32 millió Ft. A költségvetésben a
VEKoP- 4.1.1-15-2016-00004 számú pályá-
zati forrásból 66,04 millió Ft áll rendelkezésre,
és további 3,45 millió Ft saját forrásból. A be-
érkezett ajánlat meghaladja a rendelkezésre
álló keretet, ezért a többletköltséget – bruttó
11,82 millió Ft-ot – a 2019. évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítják. A pá-
lyázatot 2020. június 30-ig kell megvalósítani.

Új közterület-elnevezés 
Központi jogszabályi előírás alapján folyama-
tosan zajlik a szentendrei közterület elneve-
zések és házszámozások felülvizsgálata.
Ezúttal a 7967 hrsz-ú közterületet Ilona köz-
nek nevezték el. A 2018-ben elhunyt Táncos
Lászlóné Balaskó Ilona gondozta és felügyelte
évtizedekig ezt a kis területet, akit a környé-
ken köztisztelet övezett. Az utca elnevezéssel
személyének, közösségi munkájának 
szeretne a boldogtanyai közösség emléket ál-
lítani. 
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A szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 
pályázatot hirdet környezetvédelmi referens
munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cse-
lekvőképesség, büntetlen előélet, felhasználói
szintű MS office ismeret, felsőoktatásban szer-
zett közszolgálati, agrár (különösen: erdőmérnök,
agrármérnök, kertészmérnök, mezőgazdasági
mérnök, tájvédelmi mérnök, természetvédelmi
mérnök), jogi, gazdaságtudományi, műszaki, ve-
gyészmérnök szakképzettség vagy felsőoktatás-
ban szerzett szakképzettség és közgazdasági,
mezőgazdasági szakképesítés
a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely iga-
zolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni
szándékozó személy büntetlen előéletű
kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. szeptember 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. október 4.
A munkakör betölthető: pályázatok elbírálását 
követően azonnal.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy
személyesen a pályázatnak a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal címére történő megküldé-
sével (2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy az
allas@ph.szentendre.hu e-mail címre.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megne-
vezését: környezetvédelmi referens

További részletek: https://szentendre.hu/allaspa-
lyazat-kornyezetvedelmi-referens-2/

álláspályázat tANéVNyitÓ Városi AJáNdéKKAl
megkezdődött az idei tanév a szentendrei iskolákban is! idén szentendre 7 általános iskolá-
jában közel 400 elsős kezdte meg a tanévet. szentendre valamennyi iskolájában, minden első
osztályost meglepetés várt: a kisdiákok a város logójával díszített, színes tornazsákot, s
benne ajándékokat kaptak. ezzel a gesztussal a városvezetés és az önkormányzat azt sze-
retné kifejezni, hogy fontosak számukra a szentendrei iskolákban tanuló diákok és pedagó-
gusok.

Idén a szentendrei 7 általános iskolában közel
400 elsős kezdte a tanévet. A két éve elkez-
dődött lokálpatrióta program ebben az évben
is folytatódik, a város vezetői ajándékcsoma-
got adtak át minden kis elsősnek a tanév első
napján. Verseghi-Nagy Miklós polgármester a
Barcsay Jenő Általános Iskolában, Gyürk Do-
rottya kulturális alpolgármester a II. rákóczi
Ferenc Általános Iskolában és a Szent András
Általános Iskolában köszöntötte a diákokat
2019. szeptember 2-án.
A városi csomagban a gyerekek a Szentendrei
Tourinform jóvoltából Hurrá, Szentendre! 
mesekönyvet, órarendet, leckefüzetet, a Ku-
csera-emlékév tiszteletére Kucsera-pólót, a
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár Mi 
a Szösz? című kiadványát, kulturális program-

ajánlót, a Ferenczy Múzeumi Centrum múze-
umi vezetőfüzetét, amely a Czóbel kiállítást
mutatja be izgalmas játékokkal, feladatokkal,
térképekkel, frizbit Szeretem Szentendrét fel-
irattal, édességet és polgármesteri emlékla-
pot kaptak. Az emléklap vidám grafikáját
Krizbai Gergely Krizbo grafikus tervezte.

GizellA-dÍJ 2019
idén szeptemberben immáron 6. alkalom-
mal kerül átadásra szentendre ifjúsági 
érdeme, a Gizella-díj. A díj átadója  szep-
tember 27-én pénteken 18 órai kezdettel
lesz a Városháza dísztermében.

A díjat Kellár F. János Im-
mánuel alapította 2013-
ban, a díj érdemrendjét
pedig Pistyur Imre Mun-
kácsy-díjas szobrászmű-
vész tervezte. A díjra
minden évben a szent-
endrei általános iskolák
állíthatnak jelölteket a di-
ákjaik köréből. A díj nem
tanulmányi eredményeket hivatott elis-
merni, hanem olyan emberi értékeket, mint
az önzetlenség, tolerancia, segítőkészség,
becsületesség, áldozatkészség, a környe-

zethez való pozitív hozzáállás, vagy maga a
szeretet.
„A példamutatás az egyik legfontosabb
dolog. Példaállítással azt bizonyítja az
ember, hogy a külső ráhatások ellenére, a
körülményektől függetlenül is el lehet érni,
meg lehet valósítani kitűzött nemes céljain-
kat és főként azt, hogy érdemes!”
A díj átadója szeptember 27-én pénteken
18 órai kezdettel lesz a Városháza díszter-
mében. Az ünnepi műsorral egybekötött
eseményt állófogadás zárja majd, melyre a
belépés természetesen ismét ingyenes.
Arra kérnénk mindenkit, hogy adják hírét az
eseménynek, s jöjjenek el megtapsolni a
gyerekeket, együtt örülni mindazokkal, akik
mind győztesei lesznek ennek az esemény-
nek.
A helyszínt Szentendre Város Önkormány-
zata biztosította, amit a szervezők ezúton is
köszönnek!

www.gizelladij.hu

Hurrá! ismét nyaralhattunk!
A magyar máltai szeretetszolgálat egyesület szentendrei
Csoportja idén ismét nyári tábor szervezett hátrányos
helyzetű gyermekek részére Balatonföldváron. rengeteg
élményben volt részük a gyermekeknek, akiknek a tábor
teljesen ingyenes volt. 

Meglátogattuk a Hajózástörténeti Látogató Központot,
amelynek a kilátó tornyából lenyűgöző volt az Balaton lát-
ványa. Köszönjük a kedvezményes belépőjegyeket. Séta-
hajóztunk egy csodálatos „retro” hajón, ami a Balatoni
Hajózási Zrt. támogatásából valósulhatott meg, szintén jelentős kedvezménnyel. A Zamárdi kertmo-
ziban ingyen vehettünk részt egy esti előadáson, ami szintén nagy élmény volt a gyermekeknek.
Volt lángosevés, csocsóbajnokság, lufihajtogatás, Ki mit tud? verseny, trambulinugrálás és persze
rengeteg fürdés. 
A jó időt az égieknek köszönhetjük, az anyagi támogatást a Szentendrei Önkormányzatnak, a Péter-
Pál Alapítványnak, dr. Boda Imrének, a MAC Bt.-nek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek,
valamint a kertmozit üzemeltető MoZAKy Bt.-nek, a szállítást pedig a HoMM Kft.-nek. Köszönet min-
denkinek, aki segítette munkánkat.                                     SELMECZI JóZSEFNé MMMSZ SZENTENDrEI CSoPorT

Tehetséggondozó 
foglalkozások 
a Szentendrei 
Református 

Gimnáziumban
A Szentendrei református Gimnázium 

tehetséggondozó foglalkozásokat hirdet 
a most 4. osztályba járó általános iskolás 

tanulóknak magyar nyelv és irodalom 
és matematika tantárgyakból. 

A foglalkozások 8 alkalommal, 
szombatonként 8-12 óráig tartanak. 

A kezdés időpontja: 
2019. szeptember 21. szombat 8 óra. 

Az órák egyeztetése 
az első foglalkozáson történik.

Helye: Szentendrei református Gimnázium
2000 Szentendre, Áprily tér 5.

Tel: 06-26-302-595

A foglakozások díja: 16 000 Ft (32 óra)
A befizetés módja: 

az iskola pénztárában készpénzben.
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ÚJ épÜletszárNNyAl BŐVÜlt
A református GimNázium
Az idén már 20. éve működő szentendrei gimnázium tanévkezdésre új,
háromszintes épületszárnnyal bővült. A 620 négyzetméteren négy
osztályterem kapott helyet, kialakítottak egy tornaszobát öltözőkkel,
két tanári szobát, egy nyelvi labort és egy újabb informatikatermet.

Födi János igazgató elmondta, hogy az iskola kényelmesebb működése
érdekében volt szükség a bővítésre. Különösen a mindennapos testne-
velés órák megtartása jelentett nehézséget, eddig ugyanis két osztály
volt egyidőben a tornateremben, ami nagy kihívás elé állította a testne-
velőket. Korábban a könyvtári olvasószobában, az ebédlőben is kény-
telenek voltak tanórákat tartani, most ezt a problémát is orvosolni
tudták, illetve a tanárok is nyugodtabb körülmények között tudnak ké-
szülni az óráikra.

Az intézmény további fejlesztési tervei között szerepel egy lift építése
is annak érdekében, hogy minden szintet el lehessen érni akadálymen-
tesen. Az épületet az egyházközség is használja: az emeleti kápolnában
minden hónap első vasárnapján tartanak istentiszteletet, így az ide járó
idősebbek számára is segítséget jelentene egy felvonó építése.

meGÚJultAK A fereNCes
GimNázium KÖzÖsséGi terei
A tanév nyitányaként, ünnepélyes keretek között adták át a szent-
endrei ferences Gimnázium megújult közösségi tereit szeptember
3-án. A felújításnak köszönhetően megújult a rendház, a tetőtéri kö-
zösségi terem, a teljes igazgatósági szárny. tágas, világos, modern
előcsarnok, tanári szoba és irodák fogadják a diákokat-oktatókat idén
szeptembertől. 

Az ünnepségen jelen voltak a gimnázium szerzetes és világi tanárai,
Bécser róbert atya, az iskola igazgatója, valamint az iskola egykori di-
ákjai-tanítói – Hegedűs Kolos atya és az iskola fenntartói részéről
Dobszay Benedek oFM, a Magyarok Nagyasszonya Ferences rend-
tartomány tartományfőnöke, akik mindketten folyamatosan figyelem-
mel kísérték az építkezés fázisait.
Dobszay Benedek tartományfőnök ismertette a beruházást, megkö-
szönte a támogatók, a részt vevő szakemberek és a város segítségét,
majd felszentelte a megújult épületet.
Az ünnepi átadón Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős államtitkár mondott üdvözlő beszédet,
aki az egyházi iskolák szerepét, a nevelés fontosságát hangsúlyozta.
A Szentendrei Katolikus Egyházközség részéről Blanckenstein György
plébános, a város részéről Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Gyürk
Dorottya kulturális alpolgármester és Kóbor Edit protokollvezető vett
részt az eseményen.
Az átadóünnepségre a ferences diákok Ady-versekkel, ünnepi énekkel
készültek, műsorukkal gazdagítva a köszöntőbeszédeket.
A felújítással az iskola igazgatósági szárnya készült el, az igazgatói
irodával, tanári szobával, gazdasági irodákkal. A beruházás során
megújult az iskolában tanító ferences rendi oktatók rendháza, illetve
a tetőtér közösségi terme. A beruházás három év alatt készült el:
hosszú tervezési folyamat után egy évet vett igénybe az építkezés. A
Magyar Kormány 300 millió forinttal támogatta a beruházást, a rend-
tartomány tette hozzá a fennmaradó összeget: együttesen 420 millió
forintba került az épület-megújítás.
Az iskola hamarosan tovább bővül: idén kezdődött el a Szentendrei
Ferences Gimnázium tágas, sport- és közösségi események rendezé-
sére alkalmas tornacsarnokának építkezése.

iNtézméNyVezetŐi eGyeztetés
évkezdő egyeztetést tartott az önkormányzat az oktatási intézmé-
nyek vezetőivel 2019. szeptember 5-én, a Városháza dísztermében.

Az egyeztetésre az iskolák, óvodák vezetői érkeztek, illetve az adott
szakterületek, programok gazdái.
A megbeszélésen Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntötte
az intézményvezetőket, megköszönve az előző tanévben végzett
munkájukat és az együttműködést az önkormányzattal.
Ezután a Kucsera Emlékév aktuális programjait ismertette az emlék-
év megbízott koordinátora. Szeptember 21-én rendezik a már eddig
is nagyon sikeres Nagy Szentendrei Számháborút, majd a kisebbe-
ket megszólító tavaszi rajzverseny után most a nagyobbaknak szóló
irodalmi pályázattal folytatódik a programsorozat. A TDM 
„In memoriam Kucsera Ferenc” sétákra várja a jelentkezőket, a Fe-
renczy Múzeumi Centrum október 24-én nyitja meg Kucsera témájú
kiállítását.
Az önkormányzati kollégák ismertették a nemzeti ünnepekkel kap-
csolatos elképzeléseket és a nemzetközi, testvérvárosi ügyekkel
kapcsolatos kérdéseket. Szó esett a sport- és kulturális programok-
ról (pl. Pilisi Tekerő, Őrzők Napja, kiállítások), a szintén közkedvelt
helytörténeti vetélkedő idei folytatásáról, és az iskolákkal közös pro-
jektekről is.
Az intézményvezetők meghívást kaptak a társintézmények által
szervezett rendezvényekre: V8 kupa, Ferenczy Múzeumi Centrum-
ban szervezett múzeumpedagógiai foglalkozások, Kaláka zenekar
Ady-estje, ingyenes nap tanároknak a Skanzenben stb.
A tanév első féléve eseményekben gazdag lesz, a gyerekekre a ta-
nulás mellett, illetve azt megsegítve rengeteg  tudást és tapaszta-
latot gyarapító élmény vár.

tanévkezdési gyűjtés a rászorulóknak
A tanévkezdésre a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intéz-
mény és a Philanthrophy Alapítvány iskolaszergyűjtést szervezett
a rászoruló gyermekek részére. Az adományokat a családsegítő-
ben gyűjtötték és a csomagokat eljuttatták a hátrányos helyzetű
gyerekekhez.
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Nagy szentendrei 
számháború
A szentendre Barátai egyesület harmadik al-
kalommal rendezi meg a szentendrei Nagy
számháborút. móricz Jánost, az egyesület
alapító tagját kérdeztük az eseményről.

• foglald össze pár mondatban, miért van
ebben az évben különös jelentősége ennek a
családi rendezvénynek.
2019. június 25-én volt 100 éve, hogy dr. Ku-
csera Ferenc római katolikus segédlelkész
mártírhalált halt Szentendrén. életútja és az
áldozat, amit halálával hozott, közel egy év-
század múltán is példaképpé teszi őt a ma
embere számára. Városunkban a 2019 – Ku-
csera Ferenc Emlékév során számos jelentős
programmal teszik ismertté Kucsera Ferenc
katolikus vértanú életét, áldozathozatalát.
Kucsera Ferenc káplán 1919. június 25-én vér-
tanúságot halt. A szentendreiek fellázadtak a
kommunista terror ellen. A vörösök letartóz-
tatták a helyi káplánt, Kucsera Ferencet, azt
gondolván, hogy ő biztosan tudja, ki adta meg
a jelet a lázadásra, ki verte félre a templom-
dombi Keresztelő Szent János templom ha-
rangját. Kucsera, a kegyetlen vallatások
ellenére sem adta ki a nyolcgyermekes haran-
gozót, így halálra ítélték és a Duna-parton ki-
végezték. élete és önfeláldozó halála
példaképpé teszi őt minden szentendrei szá-
mára: áldozatot hozott a közösségért és a hi-
tért. Ma ő Szentendre hőse.
Az előző évekhez hasonlóan egyesületünk a
jubileumi év során is megrendezi a Nagy
Szentendrei Számháborút Kucsera Ferenc
emlékére, amelyre szeretettel várjuk a 10 év
fölötti gyerekeket családjaikkal együtt, hogy
egy felhőtlen együttjátszás keretében emlé-
kezzünk meg Kucsera Ferenc káplán nagysze-
rűségéről. 

• Hogyan zajlottak a korábbi évek számhábo-
rúi? idén hol és mikor kerül sor rá?
A Kucsera Ferenc emlékére rendezett előző
számháborúk nagyon sikeresek voltak, sok
résztvevővel zajlottak. A számháborúk célja
az, hogy a legszélesebb közönség is megis-
merje életét, bátorságát és önfeláldozását.
Szeptember 21-én, szombaton délelőtt a 2019
– Kucsera Ferenc Emlékév alkalmából a szer-
vezőcsapat szeretettel vár minden számhábo-
rút szerető családot, közösséget, fiatalt,
felnőttet (felső korhatár nélkül). Gyülekező:
szeptember 21-én, szombaton 10:15 órától
Szentendre Fő terén. A számháború várha-
tóan 10:30-tól 13:00 óráig tart. A rendezvény
ingyenes, de kérjük az érdeklődőket, hogy re-
gisztráljanak honlapunkon.

2019 – KUCSErA EMLéKéV SZENTENDréN
Nagy szentendrei számháború

Közösségi és családi játék 
Kucsera Ferenc tiszteletére

2019. szeptember 21. | 10:30 | fő tér

További információ, regisztráció: 
www.szentendrebaratai.hu

talentum ösztöndíj
„szentendre Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete – a „talentum” szentendre Jövő-
jéért Ösztöndíj alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 50/2007. (x. 12.) Önk. sz. rende-
lete alapján – pályázatot hirdet a város kiemel-
kedően tehetséges fiataljai anyagi támogatására.
„Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj azon
kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos kö-
zépiskolai tanulmányokat folytató és első diplo-
májuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy
egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentend-
rén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van,
ha megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- a nappali tagozatos tanulmányokat folytató kö-
zépiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával
igazolja, hogy a rendelet 2. § (2) a) pontja szerint
számított átlaga 5.0,
- a nappali tagozaton az első diplomája megszer-
zése érdekében tanulmányokat folytató főiskolai,
vagy egyetemi hallgató a rendelet 2. § (2) bekez-
dés b) pontjában meghatározottak szerint az
előző két félév teljesítménye alapján számított
kreditátlaga eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmá-
nyi eredménye meghaladja a szakos évfolyamát-
lag 1,5-szeres értékét,
- a pályázó felsőfokú oktatási intézményben tan-
éveket nem szaporíthat
A középiskolás pályázónak pályázni leghamarabb
az első tanév végi, a felsőfokú tanulmányokat
folytató pályázónak az első tanév két félévének
eredményével lehet, melyhez csatolni kell a kö-
vetkező mellékleteket:
- a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogvi-
szony igazolását,
- szentendrei lakcímének igazolását,
- tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot,
- amennyiben a felsőoktatási hallgató két félév
teljesítménye alapján számított kreditátlaga nem
éri el a 4,5-ös szintet a minimum 56 kredit teljesí-
tése mellett csatolni kell az intézmény által kiállí-
tott igazolást az előző két félév szakos
évfolyamátlagáról
- a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdek-
lődési területeire, illetve tanulmányi elképzelése-
ire is kiterjedő részletes életrajzot,
- a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen
módon kívánja tanulmányai során és azt köve-
tően tartani a kapcsolatot a várossal,
- a pályázathoz csatolni kell legalább három olyan
ajánlást, mely a pályázó kiemelkedő tehetségét
igazolja.
A pályázat benyújtásának határideje 
2019. október 15.
A pályázatokat személyesen a Hivatal Iktatójában
vagy postán a Szentendrei Közös Önkormányzat
Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3. címre
lehet leadni „Talentum pályázat" megjelöléssel.
További információ: Kozma Krisztina kulturális re-
ferens, 06-26/785-085.



Kucsera-emlékmise és
pápai audiencia rómában
A Kucsera emlékév kiemelkedő programja volt szeptember 10-én 
a Kucsera-mise rómában, amely a római magyar Akadémia és a 
Vatikáni Nagykövetség segítségével valósult meg. A szentendrei 
delegációt audiencián fogadta ferenc pápa, és látogatást tettek 
Habsburg-lotharingiai eduard római nagykövetnél is.

emlékmise
A Kucsera-emlékévhez és a Kucsera Ferenc mártíromságát feldolgozó,
október végén nyíló kiállításhoz kapcsolódóan szeptember 10-én Ku-
csera-emlékmisére várták a híveket a vatikáni Szent Péter bazilika ma-

gyar kápolnájába. A Magyarok Nagyasszonya kápolnában a misét
Bécser róbert atya, a szentendrei Ferences Gimnázium igazgatója ce-
lebrálta, és a Vatikáni rádió magyar szerkesztőjének, Vértesaljai László
atyának köszönhetően a Vatikáni rádió is tudósított róla. A magyar 
delegáció Kucsera Ferenc boldoggá avatásáért imádkozott abban a ká-
polnában, ahol magyar szentek és boldogok szobra, domborműve áll,
köztük Csíkszentmihályi róbert szentendrei szobrászművész alkotá-
saival. 

találkozás ferenc pápával
Ferenc pápa audiencián fogadta Gyürk Dorottyát, Szentendre kulturális
alpolgármesterét, Bécser róbert atyát, a Szentendrei Ferences Gimná-
zium igazgatóját és Gulyás Gábort, a Ferenczy Múzeumi Centrum igaz-

gatóját rómában. Gyürk Dorottya alpolgármester Kucsera Ferencről
készült nyomatokat vitt ajándékba Ferenc pápának, és elmondta, Szent-
endre mártírjának boldoggá avatását szeretnék kezdeményezni. A sor-
számozott nyomatokat Krizbai Gergely Krizbo grafikus készítette.
róbert atya Asszonyi Tamás emlékérmet adott ajándékba a pápának,
Gulyás Gábor múzeumigazgató az egyházfőnek Vajda Lajos-nyomatot
ajándékozott, amely remélhetőleg bekerül a Vatikáni Gyűjteménybe. 
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mesélJ méG! – Ars sACrA mŰVészeti
fesztiVál
mesélj még! címmel az Ars sacra művészeti fesztivál xiii. szakrális
művészeti Hete keretében kerül megrendezésre egy különleges est a
Városháza dísztermében szeptember 17-én, kedden 18 óra 06 perc-
től. főszereplők: a mesék.

Köszöntő beszédet mond Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, 
az eseményt megnyitja Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Únió
elnöke.
A MESéS esten mesét mond Kóka rozália Magyar Örökség díjas bukovinai
székely előadóművész. Mesét mond és tekerőlanton közreműködik Szerényi
Béla, az óbudai Népzene Iskola igazgatója, vele zenél fia, Szerényi Domokos.
Az est kiállításán megtekinthetők Kósa Klára keramikusművész mese-képei,
Kolumbán Zsuzsa babakészítő iparművész vallásos, mesébe illő jelenetei,
Simon Ilona grafikus, könyvtervező művész mesés könyvei.
Az alkotásokat bemutatja: Kósa Klára.

Követségi látogatás
Őexc. Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet a Vatikáni Magyar
nagykövetségen fogadta a szentendrei delegációt. A szentszéki kö-
vetség komoly segítséget nyújtott városunk küldöttségének a Kucsera
Ferenc emlékére rendezett magyar mise szervezésében, illetve a
pápai audiencián való részvételen.
A római nagykövet szeptember 12-én délelőtt érszegi Márk Auréllal,
a követség tanácsosával együtt fogadta a delegáció tagjait. Gyürk Do-
rottya kulturális alpolgármester átadta a Kucsera Ferenc életéről szóló
grafikák nyomatait, amelyet a nagykövet nagyra értékelt, és érdeklő-
déssel, elismeréssel fogadott.
Habsburg-Lotharingiai Eduárd a hatgyermekes, hat nyelven beszélő
bölcsész doktor fontos feladatairól, küldetéséről beszélt, célja, hogy
Magyarországot jobban megismertesse a pápával, illetve a Szent-
székkel. Nagy sikernek könyveli el, hogy őszentsége idén Erdélybe lá-
togatott közbenjárásukra. Fontosnak tartja a közös értékek keresését,
mint például a családok támogatása. A múlt héten például a Demog-
ráfiai Csúcson is tartott előadást Budapesten.
A magyar delegáció tagjai, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester,
Gulyás Gábor, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója, dr. Keller Ad-
rienn, az FMC igazgatóhelyettese és Kóbor Edit protokollvezető az idei
Kucsera Emlékévről és Szentendre mártír papjának boldoggá avatá-

sáról beszélgettek a vizit folyamán. Gulyás Gábor az FMC szervezé-
sében megvalósuló Kucsera-kiállítás római megrendezésének
lehetőségeiről is érdeklődött.
A jó hangulatú és eredményes beszélgetés újabb lépés Kucsera Fe-
renc vértanú életének, illetve emlékének ápolásában.

A Kucsera-emlékév következő eseményei a Szentendre Barátai Egye-
sület szervezésében a Nagy Szentendrei Számháború lesz szeptem-
ber 21-én, október 25-én pedig Másokról nem mondok semmit címmel
Kucsera Ferenc-kiállítás nyílik a Ferenczy Múzeumi Centrum szerve-
zésében az Ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeumban.
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Ünnepélyes alapkőletétellel indult el augusz-
tus 29-én az euroVelo 6 kerékpáros útvonal
szentendre–Budapest szakaszának kivitele-
zése. A postás strandon révész máriusz, az
Aktív magyarországért felelős kormánybiz-
tosa, Hadházy sándor, a térség országgyűlési
képviselője, Verseghi-Nagy miklós, szent-
endre polgármestere és Juhász zoltán, 

a Nif zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese
mondott beszédet, majd elhelyezték a beru-
házás alapkövét.

Ugyanezen a napon, délután lakossági tájé-
koztatót tartott a beruházásról a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. és a kivitelező a
Városházán. 

A most induló fejlesztés Budapest és Szent-
endre között mintegy 5,61 km hosszú kerék-
páros útvonal szakaszt érint, részben meglévő
nyomvonalat felhasználva, részben új nyom-
vonalon vezetve. A beruházás során a Dera-
patak felett új kerékpáros híd épül, az
árvízvédelmi töltés magasításával, Szent-
endre területén új, 5×14 m-es kerékpáros pi-
henő kerül elhelyezésre, valamint további két
pihenőhelyet újítanak fel Budakalászon. A fej-
lesztéssel érintett szakaszon sor kerül új
nyomvonalú kerékpárút építésére, meglévő
burkolatok felújítására, földutak burkolására.
A közvilágítási hálózatot bővítik a munkák
során a budakalászi Duna sétányon.
Szentendrén a Bükkös-pataktól a Dera-pata-
kig haladó meglévő kerékpárút szakaszhoz
kapcsolódik a Budapest-Szentendre Eurovelo
6 kerékpárút szakasz fejlesztése. A folyama-
tos part-menti haladás érdekében egy új, 36
m szabad nyílású híd valósul meg a Dera-
patak felett.
Az EuroVelo 6 kerékpárút kapcsolatát az 
M0 autópályával (Megyeri-híd) a Gát utcai
megközelítés biztosítja, amelyen 176 m hosz-
szan, vegyesforgalmú burkolt utat építenek.
A meglévő földút fejlesztése során új közvilá-
gítást létesítenek.
A kerékpáros útvonal a Barát-patak hídig meg-
lévő aszfaltburkolaton halad Budapest köz-

eliNdult Az euroVelo 6, A duNAmeNti
KeréKpárÚt feJlesztése
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fitNeszpArK 
A postás strANdoN
A postás strandon megrendezett szentendre Városi sportnapon,
szeptember 6-án adták át hivatalosan is az uniós támogatásból léte-
sült fitneszparkot – az átadót a katonazenekar közreműködése tette
igazán ünnepélyessé.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntőjében örömmel számolt
be arról, hogy újabb hat eszközzel bővült városunkban a sportolási le-
hetőség. „A város vezetése számára fontos, hogy a szentendreiek
minél otthonosabban érezzék magukat, ezért is fejlesztettük a Postás
strandot az MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynökség) támogatásával, ahol
a kikapcsolódás mellett sportolási lehetőségeket is biztosítanak a
strand területén épült pályák és a most elkészült fitneszpark. Örülünk
az Egészségfejlesztő Iroda megalakulásának, és támogatjuk az egész-
séges életmód, a prevenció érdekében végzett munkájukat” – mondta
a polgármester.
Dr. Pázmány Annamária igazgató főorvos, az EFI szakmai vezetője el-
mondta, hogy a szentendrei rendelőintézet 100 000 ezer ember lát el,
és mivel egyedüliként végzi a gyógyítást egy ilyen nagy térségben, a
gyógyító munka mellett még nagyobb szerepe van a prevenciónak,
amelyre – a magyarországi gyenge mutatók miatt is – nagy szükség
van.
„A kutatások szerint az egészségügy 11%-ban tud hozzájárulni az
egészséghez, több mint 40% pedig az életmódon múlik. Fontos, hogy
mindenki átérezze ebben a saját felelősségét, mi ehhez próbálunk se-
gítséget nyújtani. évtizedek óta működik az Egészséges Városért Köz-
alapítvány, most pedig az elsők között pályáztunk az EFI létrehozására.

Az iroda tavaly október 1-jei megalakulása óta már számtalan progra-
mot szervezett az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése ér-
dekében” – mondta az igazgató asszony.
Végül megköszönte, hogy a város ilyen szép helyszínt biztosított a fit-
neszparknak, mely közel kétmillió Ft-ból valósult meg a VEKoP 7.2.2.-
17-2017-00005 számú pályázati támogatásnak köszönhetően, és
kívánta, hogy használja mindenki egészséggel.
A szalagátvágás után többen is kipróbálták az eszközöket – elliptikus
sétálót, lábizom-erősítőt, „légben járót”, „szörföt”, mellizom-erősítőt és
evezőpadot –, nekik Törökné Bakos Beáta gyógytornász segített a gya-
korlatok helyes végrehajtásában a sérülések elkerülése érdekében.
A park a nap 24 órájában biztosít lehetőséget a testedzésre a 14 év fe-
letti korosztálynak.

igazgatási határához, és kapcsolódik a buda-
pesti meglévő (kijelölt EuroVelo 6) kerékpárút
szakaszhoz.

„2020 különleges év lesz a magyar kerékpá-
rozás történelmében – fogalmazott révész
Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős
kormánybiztosa ünnepi beszédében. – 2020-
ban Magyarországról fog elrajtolni a világ
egyik legnagyobb kerékpáros versenye, a Giro
d’Italia. Szentendrét azért is érinti ez a hír,
mert itt halad keresztül a verseny.” révész Má-
riusz beszédében kiemelte, hogy pár hét
múlva Szentendre-Pomáz között is átadásra
kerül az új kerékpárút, amelynek megvalósu-
lásáért Verseghi-Nagy Miklós polgármester
nagyon sokat tett. A további tervek között sze-
repel, hogy a Szentendrei-szigetet is bekap-
csolják a kerékpárút-hálózatba. Ezekhez két

kerékpáros híd építését tervezik, az egyik
Szentendrénél, a másik Kisoroszinál épül
majd. Jelenleg a tanulmánytervek készülnek,
illetve a pontos helyszín kijelölése.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester az ünnepi
eseményen emlékeztetett a beruházás 
előzményére: „Majdnem pontosan négy éve
ilyenkor gyűltünk itt össze a régió polgármes-
tereivel az akkori Pilisi Tekerő rendezvényen,
és közösen írtunk alá egy nyilatkozatot, mely-
ben az EuroVelo 6 kerékpárút fejlesztését
szorgalmaztuk.
A kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 
Szentendrének is stratégiai célja, hisz a tele-
püléseinken áthaladó, illetve idelátogató 
kerékpáros turisták száma meredeken emel-
kedik nagy örömünkre, annak ellenére, hogy
még nincs készen az összefüggő kerékpárút,

hosszú szakaszokon csak az amúgy is túlter-
helt 11-es számú főútvonalon tudnak haladni.
Emellett a közel 100 ezres lélekszámú szent-
endrei járásban is egyre nagyobb igény van a
lakosság részéről a hivatásforgalmi és a rek-
reációs, szabadidős célra is használható ke-
rékpárútra egyaránt.
Hálásak vagyunk azért, hogy Magyarország
Kormánya prioritásként kezeli az EuroVelo 6
projekt Pest megyei szakaszának megépíté-
sét, tekintettel a Dunakanyarban kerékpározók
számának látványos emelkedésére.”

A most elindult beruházáshoz a munkaterüle-
tet augusztus 22-én átadták a kivitelező, a HE-
Do Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
részére, a munkák várhatóan egy év múlva,
2020 augusztusára befejeződnek.

állás

szentendre Város 
egészségügyi intézményei
keres

• bőrgyógyász szakorvost
kiemelt bérezéssel, teljes
munkaidőben, sürgősen!

• nőgyógyász szakorvost 

• radiológus szakorvost 

• reumatológus szakorvost
heti 12 órában

• szonográfus szakasszisz-
tenst

A munkavégzés helye:
Szentendre Város Egész-
ségügyi Intézményei
Pest Megye, 2000 Szent-
endre, Kanonok utca 1.

Pályázat részeként benyúj-
tandó iratok: önéletrajz, is-
kolai végzettséget,
szakképesítést igazoló do-
kumentumok másolata,
MoK tagság igazolása, mű-
ködési engedély, nyilatko-
zat arról, hogy a benyújtott
pályázatot és személyes
adatait a pályázati eljárás-
ban résztvevők megismer-
hetik.

A pályázatok benyújtásá-
nak módja: postai úton a
Szentendre Város Egész-
ségügyi Intézményei címre
(2000 Szentendre, 
Kanonok utca 1.), 
elektronikus úton 
dr. Pázmány Annamária 
intézményvezető részére a
szei@szeirendelo.hu email
címre.

További információ: 
dr. Pázmány Annamária 
intézményvezető, 
(26) 501-440, 
szei@szeirendelo.hu

Autójavítás
Szentendrén

Diagnosztika, javítás
Töltő-indítórendszer
-akku diagnosztika

Ózonos klímatisztítás
Személygépkocsi- 

vizsgáztatás

Mobil: +36-20-411-3307
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segítsünk a Hajléktalanszálló lakóin!
Ha szeretne adományával segíteni a Hajléktalanszálló lakóin, sze-
retettel várják a készételkonzerveket, párnákat, takarókat, őszi-téli
férfiruházatot az intézményben, a Szabadkai út 11. szám alatt, a
VSz Nzrt. mellett. Idén márciustól 24 órában tart nyitva a Hajlékta-
lanszálló, szombat-vasárnap is nyitva tartanak. Ügyeleti telefon:
06-20-310-9335.

épÜl A lámpás átKelŐHely 
Az izBéGi isKoláNál
Az izbégi iskolánál, a szentlászlói út – mária utcai kereszteződés átépítési
munkálatai augusztus második felében kezdődtek. Az iskolakezdés miatti
nagyobb forgalom, illetve a megváltozott parkolási lehetőségek miatti fenn-
akadások elkerülése, minimalizálása érdekében bejárást tartottak a hely-
színen szeptember 4-én. Verseghi-Nagy miklós polgármester, magyarné
Braunsteiner márta igazgató, papp Gergely igazgatóhelyettes és mandula
Gergely, a Városi szolgáltató vezérigazgatója az építkezéssel érintett te-
rület problémásabb részeit tekintették meg.

A Szentlászlói úton történő áthaladás biztonságosabbá tétele érdekében jel-
zőlámpás gyalogátkelőhelyet alakítanak ki a Mária utcánál, amit a szülők és
a környéken lakók régóta szorgalmaztak. A beruházás során a meglévő gya-
logátkelőhelyet áthelyezik a Családsegítő Központ melletti járda közelébe,
és jelzőlámpás forgalomirányítást építenek ki. A 100 millió Ft értékű beru-
házás során megújul a Mária utcai parkoló is, illetve több, közlekedést segítő
átalakítás is része a projektnek. A kivitelezés a tervek szerint kb. három hó-
napot vesz igénybe.
Az építkezés ideje alatt a gyalogosok közlekedését elkülönített gyalogos fo-
lyosók kialakításával biztosítják, a gépjárművezetőket pedig jelzőtáblákkal
tájékoztatják az ideiglenes forgalmi rendről. Az önkormányzat a gördüléke-
nyebb közlekedés érdekében az iskola kezdésekor szórólapokon tájékoz-
tatta a szülőket a megváltozott parkolási lehetőségekről, valamint a reggeli
csúcsidőben a Szentendrei rendészeti Igazgatóság négy munkatársa segít
a forgalomirányításban.

parkolási lehetőségek
Fontos információ, hogy az építkezés első szakaszában a Mária utcai par-
kolót lezárják, ezért az autósok a Vasvári és a Jobbágy utcákban tudnak par-
kolni. A parkolás megkönnyítésére a Vasvári utcában gyorsított ütemben
elvégzik a kátyúzást, illetve az út melletti fű lekaszálásával további területet
alakítanak ki parkolóhelynek. Az iskolát ebből az irányból megközelítők a
Családsegítő Központ mellett nemrégiben megépült lépcsősoron érhetik el
az intézményt. A város déli részéről érkezők a Jobbágy utcában tudnak par-
kolni, és a Bükkös-patakon átvezető hídon juthatnak el az iskolához. Idén
nyáron ezt a hidat is megjavították: a karbantartás mellett megerősítették a
tartószerkezetét is.

fokozott figyelemre van szükség
Kérjük a gépjárművezetők és a gyalogosok fokozott figyelmét és türelmét
az építkezés ideje alatt, most még fontosabb az egymásra figyelés, a segí-
tőkészség. Az átalakításnak köszönhetően sokkal kényelmesebb és bizton-
ságosabb lesz az iskola megközelíthetősége.

2019 őszén immár a tizenötö-
dik félévvel folytatódnak a
szentendrei szenior foglalko-
zások, előadások és konzultá-
ciók!

Örömmel jelezzük minden érdeklődő-
nek, hogy 2019 őszétől, immár a ti-
zenötödik félévvel folytatódnak a 
Milton Friedman Egyetem (volt Zsig-
mond Király Egyetem) és a Szentend-
rei Önkormányzat együtt-
működésével megvalósuló szenior-
edukációs programok Szentendrén.
A foglalkozások/konzultációk/elő-
adássorozatok helyszínei ezúttal az
Aranykor Központ földszinti irodája
(Dunakorzó 25. fszt), a Dunaparti 
Művelődési Ház és a rákóczi Gimná-
zium lesznek. 

A programokra jelentkezni lehet az
Aranykor Központ információs irodá-
jában, előzetes egyeztetés után. 
Az egyeztetési telefonszám: 06 30
692 47 46 (dr. Jászberényi József),
az egyeztetési emailcím: 
korkozpont@gmail.com

A foglalkozások egységesen 10.000
forintos áron látogathatók, amiért a
hallgató 21 tanórát kap (a fizikai álla-
potmegőrző programokon 10, 
a szellemi foglalkozásokon/konzultá-
ciókon/előadássorozatokon 7 alka-
lomra elosztva).
A félévi program a következő lesz:

Angol kezdő (Novák Mária) (kezdő-
időpont: október 18. péntek 9:30-
11:00)
Angol haladó (Sot Márton) (kezdőidő-
pont: október 17. csütörtök, 13:00-
15:30)
Angol társalgás (Sot Márton) (kezdő-
időpont: október 17. csütörtök, 15:45-
17:15)
Német kezdő (rácz Alexandra) (kez-
dőidőpont: október 16. szerda, 18:00-
19:30)
Német haladó (rácz Alexandra) (kez-
dőidőpont: október 16. szerda, 19:30-
21:00)
olasz kezdő (Dálnoki Gabriella) (kez-
dőidőpont: október 15. kedd, 16:00-
17:30)
olasz haladó (Dálnoki Gabriella) (kez-
dőidőpont: október 15. kedd, 17:30-
19:00)

egyensúlytréning (Novák Mária)
(kezdőidőpont: szeptember 13. pén-
tek, 11:30-12:30)
szenior örömtánc (Novák Mária)
(kezdőidőpont: szeptember 13. pén-
tek, 12:40-13:40)
Kezdő számítástechnika (Lévai Ist-
ván)
2019.10.15 16:30 - 19:30
2019.10.16 16:30 - 19:30 
2019.10.17 16:30 - 19:30
Haladó számítástechnika (Lévai Ist-
ván)
2019.10.28 16:30 - 19:30
2019.10.29 16:30 - 19:30 
2019.10.30 16:30 - 19:30
Geopolitika (Dr. Jászberényi József,
főiskolai tanár, felnőttképzési igaz-
gató, Milton Friedman Egyetem) 
(kezdőidőpont: október 14. hétfő,
17:00-18:30)
egészségmegőrzés, egészségfej-
lesztés idős korban (Huszárné Kürti
éva egészségtan tanár) (október 14.
hétfő, 14:00-15:30) – a Szentendrei
Járás Egészségfejlesztési Irodával
közös képzés

szeNioroK szeNteNdrei 
AKAdémiáJA

A szentendrei Járás egész-
ségfejlesztési irodával közö-
sen szervezett iNGyeNes
előadások a  Városházán
(Szentendre, Városház tér 3.)

szeptember 18. szerda, 15 óra: 
Dr. Jászberényi József: Időskori pszi-
chológiai és pszichiátriai problémák
(könyvbemutató előadás)

október 2. szerda, 15 óra: 
Novák Mária: Tánc és mozgás idős-
korban, avagy idősebbek is elkezdhe-
tik!

október 16. szerda, 15 óra: 
Dr. Pálffy Márta: Gyermekbetegségek
felismerése

október 30. szerda, 15 óra: 
Novák Mária: A mozgás és a tánc ha-
tása az idősek agyműködésére

november 13. szerda, 15 óra: 
prof. dr. Frenyó Sándor: Mozgász-
szervi megbetegedések és gyógyítá-
suk időskorban 

november 27. szerda, 15 óra: 
Dr. Jászberényi József: Az időskori fi-
zikai és lelki betegségek okrendszere

TANULNI SoHASEM KéSŐ!

ArANyKor KÖZPoNT 
SZENTENDrE

Őszi szeniorképzések 

Hobbi, közösségi programok,
zene, tánc, torna, színjátszás,
tanfolyamok, klubok, szakkö-
rök minden korosztálynak a
dunaparti művelődési Házban,
a duna korzó 18. szám alatt! 

Musica Beata Vegyeskar • Fili-
bili Népdalkör • Szentendrei
Gyermekszínház és Kreatív
Színházi Stúdió • Baba-Mama
Klub • Csiri-biri Babatorna • Iron
Mami Baba-Mama Torna • Ma-
minbaba-hordozós latin fitness
• Szentendre Táncegyüttes fel-
nőtt és gyermek csoportok • Di-
ótörő Balettiskola • No
Comment Hip Hop Tánciskola •

Gyógytorna • Meridián torna •
yoga flow • Kortárs Balett fel-
nőtteknek • Argentin tangó •
Aranykor Központ foglalkozá-
sai: egyensúly tréning, szenior
örömtánc • Gyermekpszi-
chodráma-csoport • Sakk-kör
tanfolyam • Serdülő és ifjúsági
program • Falikárpitszövő Szak-
kör • Bélyeggyűjtő Kör • Fenőtt-
megőrző – Társasjáték klub •
Szentendre Gyökerei Baráti Tár-
saság klub • Kék Duna Nyugdí-
jas Klub.

részletek: https://szentendre-
program.hu/foglalkozasok/tan
folyamok/



2019 | szeptember 16. VÁROS 15

2005 óta, tehát immár 14. éve vesz részt a szentendre Nemzetközi
Kapcsolatainak egyesülete szervezésében szentendrei csapat az iz-
galmas, 14 európai ország kisvárosait képviselő európai Népek fesz-
tiválján, melynek minden évben más tagország ad otthont, s melyet
2011-ben nálunk is megszervezett az egyesület (reméljük, még
sokan emlékeznek a rendezvény – a folyamatos esők ellenére – fer-
geteges hangulatára!).

Idén nagy várakozással indult útnak 23 fős társaságunk, hiszen leg-
többünk számára Portugália még ismeretlen ország volt, s mivel a
fesztivál erősen helyhez kötött, többen hamarabb indultak el, vagy
meghosszabbították az ott-tartózkodásukat, hogy más városokat, fő-
ként Lisszabont és Portót is meglátogathassák. Cantanhede egy gyö-
nyörű kisváros, Portótól 80 km-re délre, az óceántól mindössze 20
km-re, sok középkori műemlékkel, s közterein még több kortárs mű-
vészeti alkotással!
A fesztivál menetrendje évek óta állandó: az első délelőtt ökumenikus
istentisztelet, délután látványos felvonulás nyitja meg az eseményeket,
a további napokon sport és kulturális versenyek követik egymást. Idén
foci, kosárlabda, úszás, pétanque és az óceán partján megrendezett
strandröplabda mérkőzések voltak, és most is meghirdették a várost és
/ vagy a fesztivált megjelenítő – természetesen a helyszínen készült –
festmények és fotók versenyét is. A résztvevő országok csapatainak le-
hetőleg a saját folklórt vagy más kulturális hagyományt bemutató szín-
padi produkcióval is fel kellett  készülniük (a szentendreiek az 1970-es
években kibontakozó táncház-mozgalmat mutatták be, s persze meg-
táncoltatták a nézőket is), volt főzőverseny és hagyományosan megnyílt
az Eurovillage, ahol hazai gasztro- és kézműves termékeket árusíthat-
tunk. Egy napot a környék megismerésének szentelhettünk, ez idén vagy
a számunkra különleges óceánpart, vagy a csodálatos portugál egye-
temi város, Coimbra felfedezését tette lehetővé.
A csoport kis létszáma ellenére jól szerepelt, nyilvánvalóan nem ve-
hettük fel a versenyt az 50 fős, „specialistákat” is felvonultató nagy de-
legációkkal, ennek ellenére örömmel konstatálhatjuk, hogy az erős
középmezőnyben végeztünk; Kertész Kata festménye a második he-
lyezést érte el, kosárlabda csapatunk pedig a 4. helyen végzett, s a
sokféle rafinált, tengeri herkentyűs gasztro-csodák között osztatlan si-
kert aratott a magyar csörögefánk.
Sok különleges élményben volt részünk Portugáliában, de volt néhány
zavaró tényező is: a máshol kiemelt eseményként kezelt European Pe-
oples’ Festival Cantenhede-ben egy országos ipari és mezőgazdasági

vásár, a hatalmas Expofatic keretében és területén került megrende-
zésre, s ez nem kicsit csökkentette a fesztivál súlyát. Az Eurovillage-
ba például csillogó-villogó traktorok és eladásra szánt pónik, lovak és
egyéb háziállatok után lehetett megérkezni, a színpadi bemutatók
pedig a legnagyobb portugál pop-sztárokkal kellett versenyezzenek…
Nehezen szoktuk meg a szervezési hiányosságokat, a kissé lazán ke-
zelt időpontok és helyszínek többszöri megváltoztatását is, de mivel mi
végül is a fesztiválra, s nem utolsósorban a régi barátokkal találkozni
utaztunk oda, mindezeken hamar túltettük magunkat. Mindnyájan úgy
búcsúztunk a szervezési anomáliák ellenére többségükben hiper-ked-
ves vendéglátóinktól és a résztvevő további 13 ország (Belgium, Dánia,
Finnország, Franciaország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvá-
nia, Luxemburg, Németország, olaszország, Skócia és Spanyolország)
csapataitól: viszontlátásra, jövő júliusban a finnországi raaseporiban!
Nem utolsósorban szeretnénk megköszönni Szentendre Város Önkor-
mányzata támogatását, mely jelentős mértékben hozzájárult a 2019.
évi Európai Népek Fesztiválján való részvételünkhöz.

KrIZBAI éVA

epf 2019  portuGáliA – CANtANHede 

duNA-pArti BoGráCspArti
A Kossuth lajos Nyugdíjas Klub ötödik alkalommal rendezte meg a
duna-parti Bogrács partit és Kistérségi dalos-Verses találkozót a
postás strandon megrendezett szentendre Városi sportnapon, szep-
tember 6-án. Az eseményre meghívták Verseghi-Nagy miklós pol-
gármestert és Bozó tibor dandártábornokot, az Altiszti Akadémia
vezetőjét is.

A délelőtti programban dr. Szabó József János nyá. alezredes hadtör-
ténész előadását, majd a Szentendrei rendőrkapitányság tájékoztató-
ját hallgathatták meg a nagy számban jelenlévő klubtagok, a program
az MH. Altiszti Akadémia Katonazenekar  műsorával zárult.
Ekkor már messziről is lehetett érezni a finom illatokat, de ebéd előtt
még Verseghi-Nagy Miklós polgármester mondott köszönetet a meg-
hívásért, és örömét fejezte ki, hogy házigazdái lehetnek a találkozónak
a megújult Postás strandon, amely pihenésre, sportolásra, kikapcso-
lódásra egyaránt alkalmas közösségi tér.
Horváth Jenőné, a nyugdíjas klub vezetője elismerő oklevelet adott át
a több éves sikeres együttműködés köszöneteként a meghívott ven-
dégeknek, illetve a városvezetés több tagjának: Solymosi Helénának,
a Kulturális Központ vezetőjének és Kóbor Edit protokollvezetőnek.
Az ebéd után sem unatkoztak a részvevők: meghallgathatták a Szent-
istvántelepi iskola énekkara és a Bazsalicska Citerazenekar műsorát,
valamint Kapi Gábor nótáskapitányt és Fekete Tiborné versmondót,
majd a tartalmas programot a Nyugdíjas Klub Ezüstfény Együttesének
műsora zárta.
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A szentendre éjjel-Nappal Nyitva fesztivál
első napján, augusztus 30-án nyílt meg a Vá-
rosház Galériában a szeretem szentendrét
fotókiállítás. A megnyitón a szakmai zsűri
által kiválasztott és a közönségdíjas alkotók
értékes ajándékcsomagokat kaptak. A városi
honlapon megjelent fotógaléria legszebb ké-
peiből nyílt tárlatot szeptember 13-ig lehetett
megtekinteni.

Az ünnepi megnyitón Solymosi Heléna, a
Szent-endrei Kulturális Központ ügyvezetője
köszöntötte a vendégeket, és összegezte,
miért indította útjára a város a Szeretem Szent-
endrét fotópályázatot. Városunkat sokan, sok-
féleképpen szeretjük, a Szeretem Szentendrét
képgalériában elmondhatjuk egy mondattal,
megmutathatjuk egy képpel, miért szeretjük.
A május végén indult kezdeményezés nyomán
közel háromszáz fotót töltöttek fel a honlapra
a szentendreiek és a várost szeretők. A július
31-ig feltöltött fotókból készült album a város
hivatalos Facebook-oldalán is megjelent, ahol
két héten át lehetett szavazni a képekre. A kö-
zönségszavazáson az öt legtöbb szavazatot
kapott fotót állították ki a Városház Galériá-
ban 30 további képpel, melyeket a szakmai
zsűri választott. A zsűri tagjai: Deim Balázs,
Paraszkay György és Weszelits András fotó-
művészek voltak, akik szakmai szempontok
mellett elsősorban a képek, mondatok üzene-
tét, hangulatát vették figyelembe a döntésnél.
A kiállítást olgyay János, az FMC kiállításren-
dezője installálta.
Az ünnepi megnyitón, augusztus 30-án Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármester személyes
hangú beszéddel nyitotta meg a tárlatot.

„Az hogy szeretjük Szentendrét, legtöbbünk-
nek magától értetődik, de az, hogy erről be-
szélünk és láttatjuk is, az egy idei, új
kezdeményezés, amelynek magam is lelkes
támogatója vagyok. Nekem Szentendre ott-
hon, család, közösség, munka, élet, minden.
Nekem Szentendre az otthonom. Az az igazi
kisváros, amely ritka erős szövetet képező
finom hálóból áll, az összetartó közösségek
hálójából.”
A kiállításon Gyürk Dorottya kulturális alpol-
gármester adta át a díjakat a közönségszava-
záson legtöbb like-ot kapott öt, és a szakmai
zsűri által kiválasztott, szintén öt alkotónak.
Az ajándékcsomagban kultúrautalványt, 2
főre szóló V8 uszoda+wellness belépőt, 365
napra szóló Ferenczy Múzeumi Centrum bér-
letet, TDM-kupont és gasztrokupont kaptak a
nyertesek.
Weszelits András, a szakmai zsűri tagja Vilém
Flusser: A fotográfia filozófiája című művét
ajánlotta forgatásra minden fotózás iránt ér-
deklődőnek, és a díjazottaknak egy-egy pél-
dányt ajándékozott a műből.

A szakmai díjazottak (ABC sorrendben):
Angeli Török Petra – mondat: Bárhol is fotó-
zom a saját családomat vagy másokét; Szent-
endrénél szebb hátteret kívánni sem lehet.
Gergő (Balázs Gergely) – mondat: :)
Deák Márta – mondat: A Kálvárián
Somogyi (ries Zoltán) – mondat: …mert lát-
ványos…
Hajnal a Dunánál (Vízer Helga) – mondat: Haj-
nalban a szentendrei Duna-parton. Csodála-
tos meglepetéseket tartogat.
Közönségdíjasok:
Mecseki Anna – mondat: Mert itt minden ka-
vicsnak története van. (304 szavazat)
Perfetto (Bognár Viktória) – mondat: Leg-
szebb magyar város (239 szavazat)
Perfetto (Bognár Viktória) – mondat: Nyuga-
lom, szerelem… Szentendre (168 szavazat)
Gabi (Dorn Gabriella) – mondat: Mert lefesteni
is élmény! (162 szavazat)
(Hajnal a Dunánál) Vízer Helga – mondat: Haj-
nalban a szentendrei Duna-parton. Csodála-
tos meglepetéseket tartogat. (141 szavazat)

Minden kiállított kép készítője oklevelet ka-
pott, és a megjelent érdeklődőknek Szeretem
Szentendrét karszalaggal, fogadással is ked-
veskedtek a megnyitóünnepségen, ami jó
hangulatú beszélgetéssel folytatódott.

A képeket szeptember 13-ig lehetett a 
Városházán megtekinteni, de továbbra is lát-
hatók a Szeretem Szentendrét oldalon, érde-
mes böngészni a jobbnál jobb felvételeket! 
Várják a képeket és gondolatokat a galéri-
ába, fotózz és mondd el te is, miért szereted
Szentendrét!

szeretem szentendrét kiállítás a Városházán

programajánló

szeNteNdre 
szAloN

október 2-án, szerdán 18 órakor
a Pest Megyei Könyvtár 
olvasótermében
Szentendre, Pátriárka u. 7. 

Szentendre Szalon

„mikor masinánk elkattan, 
akkor lesz Ön halhatatlan...”

A ráBy mátyás AmAtŐr
filmKluB teVéKeNyséGe 
szeNteNdréN, 
Az 1970-es, 80-As éVeKBeN
Filmvetítés, visszaemlékezés, 
beszélgetés
Háziasszony: Gaján éva könyvtáros

Az este során bemutatjuk a helytörté-
neti gyűjteményben és másoknál
eddig lappangó, mostanában digitali-
zált filmeket. A beszélgetésre meghív-
juk a még fellelhető résztvevőket
(remélhetőleg elég sokan eljönnek), a
szemtanúkat és a véletlen szereplőket
(bárki magára ismerhet!), az amatőr

művészeti mozgalommal foglalkozó
társadalomkutatót, a Szentendre régi
képeken csoport tagjait – és minden-
kit, aki érdeklődik Szentendre múltja
iránt. Fiatalokat is szeretettel várunk.
A belépés ingyenes.

Kedvcsináló
Néhány kisfilm már megtekinthető a
Pest Megyei Könyvtár honlapján, a
Tudás menü alatt:
https://www.hbpmk.hu/, 
helytörténeti blogunkon, a Pemetén,
pl.:
https://pemete.blog.hu/2019/06/20/s
zentendrei_nyar_115, 
valamint youTube-csatornánkon és
Facebook-oldalunkon.

…AztáN 
expoNáltAm ii.” 
szeptember 20-án, pénteken, 
17:30-kor 
nyílik a Városház Galérián 
(Városház tér 1.)
Weszelits András fotóművész 
vetítéssel egybekötött kiállítása
„…aztán exponáltam II.” címmel.

KrizBo 
KÖNyVBemutAtÓ 
szeptember 19-én, csütörtökön,
19:30 
Barlang, Duna korzó 18.
Az a jó, hogy amikor én vigyorgok, 
ő szomorú
könyvbemutató

eColiNe 
KrizBoVAl 1.0
szeptember 28-án, szombaton, 12:00
rendhagyó festés az Ns Keretben
Képkeretező Műhely és Művészbolt,
Kossuth Lajos utca

Krizbai Gergely grafikusművész bemu-
tatója. Hogyan készül el egy 40x50-es
festmény Ecoline filcek használatá-
val? Téma: kedvenc városunk, 
Szentendre.
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Az idén hetedik alkalommal megrendezésre
kerülő szentendrei Jazz- és Bornapok szep-
tember 27. és 29. között várja a látogatókat
szentendrére. A varázslatos történelmi bel-
város sétálóutcáján és a fő téren nemcsak az
ország minden borrégiójából érkező neves
hazai pincészetek és pálinkafőzdék várják az
érdeklődőket, hanem borszakmai és kulturá-
lis programok is: borvacsorák, borkóstolók,
gasztrovásár, Borkaszinó.

A mediterrán kisváros szőlő- és bortermelési
hagyományait a „Borról borra, korról korra” –
borkóstolással egybekötött városismereti
séta során ismerheti meg az érdeklődő. 
Akinek még mindez nem elég, fokozhatja a
kulináris élményeit, és „belekóstolhat Szent-
endrébe”: főzőkurzuson szentendrei ételeket
készíthet el.
A Somlói Borudvarban akár borházasságot is
köthetnek a vendégek egy pohár tüzes som-

lóival, a Somlói Borrend képviselőjének áldá-
sával.

A történelmi belváros sétálóutcájából kialakí-
tott pódiumszínpadon már kora délutántól
szólnak az ingyenes jazz koncertek: fellép
többek között Les Adams, oti Voice & Bass,
Acoustic Umbrella, Pocsai Kriszta és Schnei-
der Zoltán Duó, Antal Gábor Trió.

A Fő tér is pezsegni fog, itt ugyanis a jazz re-
mekei – többek között Zolbert, Stereo Swing
Szűcs Gabival, Haraszti Ádám Projekt, Gáspár
Károly Trió, Dunakanyar Jazz Quartet, Swing
á la Django Horányi Julival – koncerteznek a
nagyszínpadon.

Az esemény Facebook oldala: 
Szentendrei Jazz- és Borfesztivál

Információ:
https://szentendreprogram.hu/fesztivalok/
szentendrei-jazz-es-borfesztival/

Csupa fény és szín, mosoly, élmény és hangulat! Csodás mediterrán
nyárzáró több mint 250, elképesztően kreatív és egyedi programmal
az idei szentendre éjjel-Nappal Nyitva fesztiválon! találkozások, be-
szélgetések, tánc, alkotás, együtténeklés. A csöndes elvonulást, al-
kotást keresők ugyanúgy jól érezték magukat, mint a koncerteken
önfeledten táncolók.

A forró nyárvégén voltak különösebb úti cél nélkül bolyongók, akik be-
lefutva egy jó programba, ott ragadtak. Voltak előre gondolkodó fárad-
hatatlanok, akik már hetekkel korábban akkurátusan táblázatba
rendezték, mikor, melyik helyszínre mennek. Voltak helyszínhez ra-
gaszkodók, akik kedvenc padjukra telepedve örömmel fogadtak min-
dent, amit a hely kínált. Voltak távolról szemlélődők, akik tekintetüket
a hömpölygő emberfolyón pihentették. Voltak hangosan és jókedvűen
bulizók. Voltak ínyencek, akik a kulináris örömöket keresték. Voltak
szintén ínyencek, akik a lélek zenei, irodalmi táplálékát keresték – és
megtalálták. és jöttek fanyalgók, akik megfeledkezve magukról, fel-
szabadultan nevettek.
Egész hétvégén nyitva álltak az óvárosi udvarok, kertek, galériák, mú-
zeumok, kávézók, üzletek. Az utcák, terek élettel, zenével, tánccal,
vidám forgataggal teltek meg. Még a kérészek is e három napra időzí-
tették röpke táncukat a meleg fénnyel hívogató lámpák fényében.
A műfajában, tematikájában sokszínű programsorozatban a három nap
alatt több mint 250 program várta a látogatókat augusztus 30–
szeptember 1. között. Az ArtUdvarok programsorozatban 44 házigazda
nyitotta meg óvárosi udvarát, és kínált különleges programokat. 
A tematikus városi séták mellett jótékonysági gumikacsa-verseny, min-
den este fényfestés, két színpadon számtalan koncert, performanszok,
kiállítások, szitanyomó, kendőfestő, ékszerkészítő workshopok, 
gyerekprogramok zajlottak.
Felvillan sok emlékezetes pillanat a programáradatból. Ilyen volt pén-
tek este a Bagossy Brothers Company fantasztikus koncertje, ahol ren-
geteg fiatal arcot lehetett látni – ennyien még soha nem voltak a
fesztiválon! A Söndörgő udvar magával ragadó, délszláv zenei koncert-

jei a ViGaD, a Söndörgő, a Babra együttessel, vagy a Polygon trió jazz-
koncertje az Eredics-család régi házának varázslatos kertjében, ahon-
nan a közönség nem akarta hazaengedni a zenészeket… A szentendrei
lokálpatrióták kertjei is feltárultak, helyet adva bensőséges, elragadó
koncerteknek a Pap-udvarban, a Zweiber-udvarban, a Frangipani Stú-
dió kertjében, a Daru piacon… De hibátlan volt a hangulat a MANK gyö-
nyörű ArtKertjében napközben, a festőállványokkal, az elmélyülten
festegetőkkel és az esti koncerteken is. A szombati Blahaluisiana és
a vasárnapot záró Cseh Tamás-est Bereményi Gézával és Másik Já-
nossal fantasztikus emlék marad.
No és a tánc! A Mondvacsinált utca afro-partyja még izzóbbá tette az
amúgy is hihetetlen forró estét, volt táncos tárlatvezetés a Barcsay Mú-
zeumban és törzsi örömtánc a Virágok és Kívánságok terén. és nem-
csak a koncerteken lehetett táncolni, mert a Fő téri silent disco annyira
népszerű volt, hogy a szervezők ígérik, a következő fesztiválokon is
lesz még!
Jövőre veletek ugyanitt, Szentendrén!

A „leGszeNteNdreiBB” fesztiVál
éJJel és NAppAl!

szeNteNdrei JAzz- és BorNApoK 
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• pályádat mennyire határozta meg a családi
örökség? mikor került a kezedbe először
fényképezőgép?
Ha jól emlékszem, 12 éves koromban kaptam
fatertől egy filmes gépet, megmutatta, hogy
kell használni, és elkezdtem vele szórakozni.
De egyébként az életemben mindenhol képek
vettek körül. A nagyszüleimnél és otthon a fa-
lakon rengeteg kép volt és van. Belém ivódott
ez a látvány, és hamar megtanultam képekben
gondolkodni.

• tudatosan készültél arra, hogy fotós leszel?
A kiskori elképzelések – tűzgyújtó, tűzoltó,
színész – után már a gimiben úgy készültem,
hogy valamilyen művészeti egyetemre me-
gyek és fotós leszek.

• milyen iskolákat végeztél el?
A Novus Művészeti iskola kétéves alkalmazott
fotográfus oKJ-s képzése után a Kaposvári
Egyetem fotográfus tervező képzését végez-
tem el.

• Ki volt a művészetedre nagy hatással a kor-
társ vagy a nagy fotóművész elődök közül?
Két nevet emelnék ki, akik a sorozataim 
koncepciójára is hatottak. Drégely Imre, aki a
Novusban tanárom volt, ő a látásmódom for-
málásában nagyon sokat segített. Most lesz
Berlinben közös kiállításunk az űr-sorozatom-
mal. Kerekes Gábor a másik mesterem, aki
sajnos már nem él. Az ő képi világán keresztül
nagyon sokat tanultam, hatott rám a technika
is, amit alkalmazott.

• tavaly elnyertél egy rangos nemzetközi
díjat…
2018-ban, a Different Worlds nemzetközi 
fotópályázaton Közép- és Kelet-Európa orszá-
gaiból lehetett pályázni. A kiválasztott mun-
kákból a kiállítást Ljubljanában, a Foton
Galériában rendezték. A pályázaton SPACE
című sorozatommal elnyertem az első díjat,
amivel újabb kiállítási lehetőségeket kaptam.
A díj révén rovinjban volt kiállításom, és jelen-
leg még látható Ljubljanában, a Balassi Inté-
zetben egy önálló tárlatom.

• Beszélj kicsit az „űrös” sorozatodról, a
spACe-ről, amivel a rangos díjat is elnyerted!
Nálad valahol „beakadt” ez a távoli világ…
miért foglalkoztat ez?
Szerintem ez ma mindenkit foglalkoztat. Egyre
többet hallunk róla, egyre több szondát külde-
nek fel, egyre messzebb jutnak a világűrben.
és megmaradnak azok a távoli pontok, ame-
lyeket soha nem láthat, nem fedezhet fel az
emberiség. Az űr kimeríthetetlen forrás művé-
szeti szempontból is. Engem mindig foglalkoz-
tatott a fotó, mint lenyomat. Az a tézis, hogy a
fotó mindig igazat mond, hiszen a valóságot
ábrázolja, nem minden esetben igaz. Mindig
szeretek játszani képeimben a mi igaz, mi nem
igaz koncepcióval, így az áldokumentum jel-
legű képek bekerültek a SPACE-sorozatba is.

• Hogyan „dokumentálod” a világűrt innen,
szentendréről?
Hétköznapi tárgyakat és látványokat fotózok,
úgy, mintha eredeti űrdokumentumok lenné-
nek. Akár egy műanyag-figura, mint asztrona-
uta, vagy a lábnyomom a Holdon, vagy egy
citromfacsaró, mint űrhajó, egy golflabda,
mint Hold… 

• A végtelen tér spirituális részét is kutatod
ezekkel a képekkel?
A messzeség, a megfoghatatlanság, az elmú-
lás, a sötétség benne van a fotóimban, ugyan-
úgy, mint a nosztalgia az elmúlt gyerekkor
után. Ezért emelem be a képekbe a játékokat…
A kifelé fordulás a végtelenbe egyben a saját
belső és végtelen világom felfedezése is. 
Út az önismerethez és viszonyulás a minket
körbevevő univerzumhoz.

• A fotóidban elég sötét jövőt látok körvona-
lazódni… A tájábrázolásod is neutrális, elide-
genítő. A képeken sehol egy élőlény, ember.
A fotóimon nem ábrázolom az embert, csak a
tárgyi kultúrát, az általuk épített környezetet
és használati tárgyaikat.

• Nem okoz benned ambivalenciát az, hogy a
munkád során olyan eseményeket – kiállítás-
megnyitókat, sajtótájékoztatókat, feszti-
válokat, koncerteket – fotózol, ahol a fő „mo-
tívum” éppen az ember?
Nagyon jól ketté tudom választani a munká-
mat a művészettől. Szerencsére a hobbim és
a hivatásom is fotózás. Néha elfáradok, de mi-
közben dolgozok, a háttérben, a fejemben ala-

kulnak az új ötletek az új sorozataimhoz. Így,
amikor végre időm van, foglalkozhatok ezek-
kel. Nem tudok aludni, ha nem fotózom ki a fe-
jemből a képeket, amik benne vannak. Nekem
kikapcsolódás az egész napos fotózás után a
fotózás. Elindul a flow… és akkor megszűnik
az idő, csak a képek vannak.

• Van új témaköröd, ami jelenleg érdekel?
Van most egy pixelvilág-sorozat ötletem. Fog-
lalkoztat, hogyan alakul ki a digitális kép. Az
űr-sorozatomhoz és a tárgyi kultúra témájá-
ban is vannak új ötleteim. Ezeket még hagyom
érlelődni.

• Ha már a digitális képeknél tartunk… van
otthon klasszikus fotólaborod?
Van, de már egy ideje nem használom. Persze
mindkét iskolámban tanultuk a hagyományos
fényképészeti technikákat, és magamtól is fej-
lesztettem ezt a képességemet. Hétvégékre
bezárkóztam a sötétkamrába, benyomtam a
magnót, és egész nap kísérleteztem.

• …és milyen zene szólt inspirációként?
Általában valami rock muzsika vagy metál.

• Van olyan fotótechnika, amit te találtál ki?
Nincs, de szeretek ritkán használt technikák-
kal játszani. Például a szolarigráfia is ilyen iz-
galmas technika volt, amire rátaláltam. Sörös
dobozba rejtett lyukkamerákat tettem ki
nyüzsgő fővárosi terek magas pontjaira,
mintha valódi térfigyelő kamerák lennének. A
sörös dobozokban a fotópapír három hónapon
keresztül rögzítette a tér mindennapos ese-
ményeit. Egy fotó sűrítette esszenciálisan
mindazt, ami ebben az időben történt, de úgy,
hogy az emberek és közlekedési eszközök
nem látszódnak, csak az üres tér. Kicsit apo-
kaliptikus hangulatú fotók lettek. Ez volt a dip-
lomamunkám a Kaposvári Egyetemen, és sok
kiállításon részt vett a sorozat.

• most jöjjön a sablonos kérdés: ha kitenné-
nek egy lakatlan szigetre, mit vinnél magad-
dal?
Egy fényképezőgépet és egy sört.

• ezt a választ vártam…, de komolyabbra for-
dítva a szót, a legközelebbi kiállításod mikor
lesz, és ez hányadik a sorban?
Berlin, Collegium Hungaricum, október 24.,
Drégely Imrével. Tizenöt-húsz önálló kiállítá-
som volt eddig, ebben az évben a hatodik. 
Kicsit már durva, de nagyon élvezem a sikere-
ket.

• A szentendreiek a csúcson sorozat fotóit is
te készíted, de most te vagy a modell. Ki 
fotózta a képet rólad?
A feleségem, Flóra lőtte ezt a képet. 

SZ. N.

A molinón: deim Balázs fotóművész
deim Balázs fotóművész a different Worlds 2018 nemzetközi fotópályázaton i. helyezett lett spACe című sorozatával. A ferenczy múzeumi
Centrum és a szentendrei Kulturális Központ fotósa számos hazai és külföldi kiállításon szerepelt sikerrel egyedi alkotásaival. édesapja a
skanzen fotográfusa, édesanyja pedagógus, nagyapja, deim pál festőművész pedig a szentendrei művészet emblematikus alakja.



ezen a nyáron szentendre újra a kortárs művészet fővárosa volt. A
több mint 110 ezer látogatót vonzó művészeti fesztivál negyedik ese-
ménysora minden korábbinál sikeresebben zajlott. Az Art Capital
mára „beérett, mint brand” – értékelte a fesztivált Gulyás Gábor, a fe-
renczy múzeumi Centrum (fmC) igazgatója a budapesti Gerlóczy Ká-
véházban, 2019. szeptember 5-én rendezett sajtóeseményen. 

színház, videó, kiállítások az Art Capitalon
Az Art Capital idén az álom tematikája köré szervezte kiállításait, prog-
ramjait. Idén a tárlatok közül jelentős nemzetközi figyelmet kapott az
orosz poszthumán képzőművész, Dmitrij Kavarga Anyag és test – Mér-
gező antropocentrizmus című apokaliptikus, nagyszabású projektje a
MűvészetMalom déli szárnyában. Nagy közönségsiker fogadta A ma-
gyar szürrealizmus című átfogó kiállítást a Ferenczy Múzeumban, a
szabadtéri projektek közül pedig a legnépszerűbb az Erről álmodtam
én című projekt volt, amelynek keretében a város tizenkét pontján el-
helyezett egyszemélyes videófülkék kijelzőjén a világirodalom vala-
mely híres álmát lehetett meghallgatni egy-egy színész előadásában.
Ezúttal is számos múzeumpedagógiai, filmes, szépirodalmi, komoly-
zenei és művészszínházi program társult a kiállításokhoz. Közülük ki-
emelkedett Az ember tragédiája című, Sardar Tagirovsky által rendezett
nyolcórás előadás a Laboratorium Animae Műhely előadásában. Noha
Madách Imre klasszikus művének több mint ezer színpadi bemutatója
volt korábban, ez az első, ahol az eredeti szöveg teljes egészében el-
hangzott.
Az Art Capital tematikája a tervek szerint a jövő évben Bábel lesz.

Az fmC őszi kiállításai
Szeptember 19-én Sepsiszentgyörgyön nyílik a Ferenczy Múzeumi
Centrum Láthatatlan jelenlét 2.0 Bevezetés a kortárs művészetbe ti-
nédzsereknek című tárlata. A Szentendrei Képtárban szintén ezen a
napon nyílik A nagy könyvlopás – Francia könyvkiállítás a vasfüggöny
mögött című kiállítás, amely az 1959-ben, a budapesti Műcsarnokban
megrendezett könyvkiállításra reflektál. A tárlat a magyar kultúrtörté-
netnek ezt a lappangó epizódját tárja fel, megidézve a könyvkultúra és
a képzőművészet társadalmi-politikai kontextusát az ötvenes években.
Bemutatja a korabeli magyarországi vizuális kultúra szürkeségét, va-
lamint az ekkoriban tapasztalható elzártságot: a könyvhöz, informáci-
óhoz és képzőművészeti reprodukciókhoz jutás nehézségeit.

október 6-án a MűvészetMalomban nyílik a Természet-művészet című
kiállítás, ami a tolcsvai művésztelep történetét mutatja be. In Statu Quo
– Tárgyalási struktúrák címmel nyílik október 11-én a MűvészetMalom
északi szárnyában tárlat. A kiállítás annak a sorozatnak a része, amely-
nek keretében a Ferenczy Múzeumi Centrum évről évre bemutatja Ma-
gyarországon a Velencei építészeti Biennálé egyik nemzeti
pavilonjának legutóbbi kiállítását. Az idén az izraeli pavilon kiállítása
látható, a tárlat mindenekelőtt a különböző vallási közösségek harmo-
nikus együttélésének lehetőségeire és ezek építészeti vonatkozásaira
fókuszál.

szentendre rómában
A Ferenczy Múzeumi Centrum hagyományosan jó kapcsolatot ápol a
római Magyar Akadémiával, amely legutóbb, 2017-ben Vincze ottó
képzőművész velencei kiállításának előkészítését segítette. Az Aka-
démia nemrég római bemutatkozásra hívta meg a szentendrei múze-
umot, amely ennek eleget téve több projekttel is szerepel az olasz
fővárosban.
Szeptember 12-én a Falconieri palota patinás kiállítóterében a múzeum
saját gyűjteményéből nyílt tárlat Felvonulás (Tiltott és tűrt művészet
Szentendrén a Kádár-korszakban) címmel, mások mellett Bukta Imre,
ef Zámbó István, fe Lugossy László, Kocsis Imre és Lois Viktor műve-
iből. A vernisszáson Gyürk Dorottya, Szentendre kulturális alpolgár-
mestere mondott köszöntőt, a kiállítást a tárlat egyik résztvevője,
Farkas Ádám Kossuth-díjas szobrászművész nyitotta meg. A megnyitó
után a látogatók épületvetítésen tekinthették meg a korszak fontos
szentendrei helyszíneit és legendás alakjait. Ugyanekkor a Szentendrei 
Tourinform gasztronómiai bemutatóval várta az Akadémián a szakmai
közönséget.
A Felvonulás című kiállítás finisszásához kapcsolódóan, október 13-
án mutatkozott be rómában a Szentendrei Szabadtéri Tárlat a Campo
de Fiori melletti utcákban rendezett kiállításon. A program a Mirabilia
Urbis című kortárs művészeti fesztivál részeként valósult meg.

Az idei Kucsera-emlékévben Másokról nem mondok semmit címmel
nyílik tárlat az Ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeumban október
25-én, Kucsera Ferenc káplán emlékezetére.
A sajtótájékoztatón Gyürk Dorottya alpolgármester elmondta, a város
mártírhalált halt hősének szeretnének emléket állítani és megteremteni
a városban kultuszát, hogy boldoggá avatása elkezdődhessen. A szent-
endreiek már 100 éve szentként tisztelik a Tanácsköztársaság fiatal
áldozatát, aki hősiességével egy nyolcgyermekes családapa életét
mentette meg.
Az idei ünnepségsorozat megkoronázásaként, szeptember 10-én Ku-
csera-emlékmisére várták a híveket a vatikáni Szent Péter bazilika ma-
gyar kápolnájába, ahol a szentmisét Bécser róbert atya, a Szentendrei
Ferences Gimnázium igazgatója celebrálta.  (Cikkünk a 11. oldalon.)
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felHÍVás – Szentendrei Szabadtéri Tárlat lesz októberben
rómában – Mirabilia Urbes

A Ferenczy Múzeumi Centrum 2019. október 13-án rómában, a
Campo de Fiori mellett a Mirabilia Urbes című nagyszabású művé-
szeti projekt részeként megrendezi a Szentendrei Szabadtéri Tárlat
extra muros verzióját. Ez a hagyományoknak megfelelően egynapos,
alkalmi tárlat lesz, amely a rendszeres szentendrei kiállítók munkáira
épül. A Ferenczy Múzeumi Centrum augusztus elején külön is fel-
kérte a részvételre mindazokat a művészeket, akik korábban rend-
szeresen kiállítottak a szabadtéri tárlatokon – de a szervezők
örömmel veszik minden olyan alkotó jelentkezését, aki művével sze-
retne jelen lenni a római bemutatkozáson. 
szeptember 23-ig lehet jelentkezni egy-egy fotóreprodukció elkül-
désével a következő címen: titkarsag@muzeumicentrum.hu
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A molinón: 
a szentendrei
Kosárlabda
sportegyesület
A szentendrei Kosárlabda sportegyesületet
dr. Kovács ferenc alapította 2006-ban, s mi-
után ő külföldre költözött, az egyesület veze-
tését Könczöl Attila és felesége, lukovics
Brigitta vette át 2012-ben. Velük beszélget-
tünk a már több éve tartó, kimagasló eredmé-
nyekről. 

Hogyan kerültek a kosárlabdasport közelébe,
hiszen úgy tudom, egyikőjük sem sportoló…
Attila: Bár korábban versenyszerűen sportol-
tam, de egy sportsérülés miatt abba kellett
hagynom a sportot, mégis a kosárlabdához
gyerekeink által kerültünk közel, ugyanis
mindkét fiunk a kenguru kortól kezdve kosa-
razik. Végigjárták az összes korosztályt, jelen-
leg a nagyobbik az NB. II-es csapatban játszik,
a kisebbik pedig most került a felnőtt korosz-
tályba.
Brigitta: Először, szülőként csak besegítettünk
az elnöknek, akit mint fogorvost ismertünk,
majd a 2010-es távozása után is tevékenyked-
tünk, de még nem vezetőként. Végül a veze-
tőség 2012-ben minket választott meg.
Egyébként a munkánk mellett hobbiból csinál-
juk, és ki is tölti teljesen a szabadidőnket.

ezek után az már nem is kérdés, hogy szere-
tik-e ezt a munkát. de miért szeretik?
Brigitta: Szeretjük, mert örömet okoz látni a
gyerekek sikereit, a szülők lelkesedését. Örö-
met okoz másnak örömet szerezni!
Büszkék vagyunk a csapatok eredményére, és
természetesen az edzőinkre is, akik remek,
profi munkát végeznek. Minden korosztály
évről évre hozza az eredményt, ami azért is ér-
tékes, mert népes mezőnyben szerepel min-
den csapatunk, a Pest Megyei Bajnokságban
például korosztályonként több mint húsz csa-
pat vesz részt.

Hány edzővel dolgoznak?
Brigitta: A kenguruk edzője Sztanev Andrea,
ők 2018-19-es szezonban megnyerték az or-
szágos 10. régió versenysorozatát. A gyere-
kek edzője Tóth Gyula, ők a 2017-18-as
szezonban megyebajnokok voltak, míg a
2018-19-es szezonban az országos 10. régió

7. helyén végeztek, Az ide szezontól Gyula a
serdülők edzője is. 
A kadet csoport edzője réder Sándor, ők ta-
valy még a serdülő korosztályban indultak, és
megnyerték a Pest Megyei Bajnokságot. A ju-
niorok edzője Erdődi Péter. A kétszeres baj-
nokcsapat U20-asok edzője Szép Márton, aki
egyben az egyesület utánpótlás technikai ve-
zetője is. 
Szakmai munkájuk elismeréseként az a meg-
tiszteltetés érte edzőinket, és ezzel az egye-
sületünket is, hogy az U11 Leány
megyeválogatott vezetőedzőjének Sztanev
Andreát, míg az U11 Fiú megyeválogatott ve-
zetőedzőjének Szép Mártont kérte fel a Pest
megyei szövetség.
A felnőtt csapat edzője Szájer József, volt NB.
I-es és válogatott játékos, többszörös magyar
bajnok. A felnőtt csapat az NB. II-ben játszik
már hat éve. Tavaly, a 2017-18-as szezonban
bronzérmesek lettek a Pest Megyei Bajnok-
ságban. 
A 2018-19-es évadban három bajnokcsapa-
tunk volt. A kenguruk, a serdülők és az akkor
még junior csapatunk.

még felsorolni is sok, hányféle korosztály van
az egyesületben…
Attila: Az egyesületben a kenguru korosztály-
tól (vagyis 7 éves kortól egészen a felnőtt kor-
osztályig vannak csapatok – ez 160-170
sportolót jelent).

fiúk, lányok vegyesen?
Brigitta: A kenguru és serdülő csapatban még
vegyes csapatok vannak, de ettől feljebb már
csak fiúk.

Attila: Ez a fiúk sportja Szentendrén, a lányo-
kat sajnos elcsábítja a sok egyéb lehetőség, a
tánciskolák vagy például a röplabda.

Hol tartják az edzéseket?
Brigitta: Az edzések helyszíne a Szent András,
a Barcsay, az Izbégi Általános Iskola, illetve a
Ferences Gimnázium. Tartunk edzéseket Bé-
kásmegyeren és Leányfalun is, ez utóbbi a
hazai pályánk egyelőre, ott játsszuk a hazai
mérkőzéseinket. De reményeink szerint a Fe-
rences Gimnázium most épülő tornacsarnoka
lehetőséget fog adni arra, hogy a hazai mér-
kőzéseinket valóban hazai pályán, Szentend-
rén tudjuk lejátszani.

milyen terveik vannak?
Attila: Továbbra is a minőségi utánpótlás neve-
lése a legfontosabb célunk. Korábban Szent-
endrén, de Pomázon és Budakalászon is 
működött kosárovi, ahol egyelőre mi támo-
gató egyesületként vagyunk jelen. Ez azt je-
lenti, hogy heti 1-2-3 foglalkozást tartunk az
óvodásoknak, ami igazából arra elég, hogy a
labda szeretetére neveljük őket. Emellett sze-
retnénk bővülni, tehát több csapatot indítani
8-10 éves gyerekekkel Szentendrén és a kör-
nyező településeken is, például Budakalászon,
Pomázon – már tettünk is lépéseket ez
ügyben. A kezdőket az alapokról elindulva ne-
veljük iskolázott, jól képzett játékosokká. 
A gyerekeket nem terhelik eredménykényszer-
rel, a mérkőzések alapvetően a tanulást, a 
fejlődést szolgálják.
Brigitta: Szeretnénk, ha lenne lánycsapatunk
az idősebb korosztályokban is, jó lenne őket
is bevonzani Szentendrén és környező telepü-
léseken. Alapvető célunk a játékosok egyéni
fejlődése, amelyre garancia az edzők magas
fokú tudása és felkészültsége.

Jelenleg a másodosztályban szerepel a fel-
nőtt csapat. Van terv vagy esély a magasabb
osztályba lépésre?
Attila: Az NB. II-es vonalat szeretnénk tovább
vinni, és ott rendre az élmezőnyben végezni.
A következő fokozat a NB. I/B lenne, de ez
már nagyságrendileg magasabb költségekkel
járna, ami szponzorok, támogatók nélkül nem
megvalósítható.                

N. E.

Adolf Balázs világbajnoki ezüstérmet szerzett
Adolf Balázs ezüstérmet szerzett 5000 méteren a szegedi kajak-kenu világbajnokságon.
A Szentendrei Kajak-Kenu SE 19 éves vb-újonca nagyon bátran versenyzett, a gyengébb rajt
után felzárkózott az élbolyra, és hamarosan külön csatába kezdett a számot 2013 óta uraló
német Sebastian Brendellel. Váltva vezettek, aztán a hajrához érve a címvédő ellépett Adolf
Balázstól, aki azonban második helyével is óriási sikert ünnepelhetett. Brendel sorozatban
hatodszor diadalmaskodott. Gratulálunk Balázsnak!
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Világcsúcs és éremeső a szervátültetettek
Világjátékán részt vevő magyar sportolók
2019. augusztusi mérlege. ismét dobogós
lett Jeszenkovits Judit, aki 2009 óta vese- és
májátültetett. A sikeres kombinált szervátül-
tetés után  szentendrén kezdett el rendsze-
resen sportolni. A mostani Világjátékon négy
korosztályos ezüstérmet szerzett.  

Az 59 ország részvételével megrendezett,
XXII. Szervátültetettek Világjátékán a magyar
csapat összesítésben az előkelő 8. helyen
végzett Newcastleban. Európai országként
egyedül csak a házigazda, Egyesült Királyság
tudott Magyarország elé kerülni az éremtábla
első helyét megszerezve.
A Magyar Szervátültetettek Szövetsége
büszke, hogy versenyzői a rendkívül erős me-
zőnyben, 11 sportágban, 18 arany-, 26 ezüst-,
33 bronzérmet szereztek. Két világcsúcs is
született atlétikában: diszkoszvetésben és
súlylökésben. A világversenyen több mint
2300 szervátültetett sportoló vett részt.  

A magyar szervátültetett válogatott sportolói
között szerepelt  Jeszenkovits Judit, aki 2009
óta vese- és májátültetett. A sikeres kombi-
nált szervátültetés után kezdett el rendszere-
sen sportolni, Szentendrén a V8 uszodában
csatlakozott az Elevenek SE úszócsapatához
és „Norbi bácsihoz”, Mihály Norberthez. A ha-
todik nemzetközi versenyén vett részt, három-
szor versenyzett már a Szervátültetettek és
Művesekezeltek Európa-bajnokságán, vala-
mint az idei Világjáték volt a harmadik Szerv-
átültetettek Világjátéka, amin részt vett.

Idén az uszodában négyszer állhatott dobo-
góra:  50 m pillangóúszásban, 100 m gyors-
úszásban, 400 méter gyorsúszásban és 50
méter gyorsúszásban is megszerezte a 
korosztályos ezüstérmet.
Ezenkívül tagja volt a 4x50 méteres úszó
gyorsváltónak, akik a hatodik helyen végeztek,
a 4x50 méteres női vegyesváltónak, akik az
ötödik helyen értek célba, valamint a 4×50
méteres mix gyorsváltónak, akik a hatodik he-
lyezést érték el.
Judit nemcsak versenyszerűen úszik, hanem
teniszezik is, a Szervátültetettek Világjátékán
a női páros teniszversenyen veseátültetett pár-
jával – Dobos Judittal – a dobogó harmadik
fokára állhattak. Teniszedzője: Horváth Gábor.
Jeszenkovits Judit sikereiről rendszeresen
hírt adunk, 2017 nyarán szerepelt a Szentend-
reiek a csúcson sorozat molinóján, azok 
között a szentendreiek között, akik teljesítmé-
nyükkel például szolgálhatnak a város és 
tágabb környezete előtt. Gratulálunk a 
versenyzőknek és edzőiknek!

2019-ben tizenegyedik alkalom-
mal rendezte meg szentendre
önkormányzata a társszervező
önkormányzatokkal és sportegye-
sületekkel a térség kerékpáros
kalandtúráját, a pilisi tekerőt. Az
időjárás épp a rendezvény napjára
fordult csapadékosra, de az indu-
lók jelentős része már teljesítette
a távot, mire az eső igazán meg-
eredt. Az idei tekerőn 543-an in-
dultak, a tombolasorsolás fődíját,
egy acélvázas Neuzer kerékpárt
egy fiatal fiú nyerte meg.

A 2019-es Pilisi Tekerőn összesen
543-an indultak. Döntő többségük
(394 fő) online nevező volt, akik
előre, augusztus 30-ig jelentkez-
tek. A verseny napján, a helyszí-
nen összesen 149-en regiszt-
ráltak. A 10 km-es Családi 1 távon
68-an, a 30 km-es Családi 2-n
234-en, a 45 km-es Kalandos te-
kerő távon 175-en, a Profi100-on
66-an indultak.
reggel és délelőtt több rajttal in-
dultak a távok, majd az első indu-
lók folyamatosan érkeztek a
célba, a Postás strandra. Az állo-
másokon és a célban frissítők vár-
ták a versenyzőket.
A Profi100 első befutója Májer
Balázs lett 3 óra 39 perccel. (Az
eddigi rekord 3:12, nem dőlt meg.)
A nők között az első befutó Szu-
romi Diána, aki 4 órán belül telje-
sített.
A 100 km-es Profi100 távon 66-an
indultak el, 4 fő (6%) feladta a

távot, szintidőn kívül 2 fő (3%) ér-
kezett célba.
7 órán belül 6 fő (9%), 6 órán belül
22 fő (33%), 5 órán belül 24 fő
(36%), 4 órán belül 8 fő (12%) 
teljesítette a távot.
Délután a tombolasorsoláson szá-
mos értékes nyeremény talált
gazdára. Összesen 23 díjat sor-
soltak ki, köztük nagyobb és ki-
sebb rollert, sátrat, sportórát és
más sportszereket. A sportos
tárgynyereményeken kívül három,
egyenként 10.000 Ft értékű 
Decathlon-utalványt ajánlott fel
sorsolásra az SZKHSE, mint társ
főszervező, valamint 2×2 szemé-
lyes wellness utalvány is gazdára
talált a V8 felajánlásából. A fődí-
jat, egy acélvázas Neuzer férfi ke-
rékpárt Szakács Bence nyerte
meg.

szerVátÜltetetteK ViláGJátéKA: 
JeszeNKoVits Judit doBoGÓs! 

„2019 őszétől újabb eseménnyel
bővül a V8 Uszoda és Szabadidő-
központ naptára, mellyel remé-
nyeink szerint örömet és közös-
ségi élményt tudunk szerezni a
sportrajongóknak és a magyar
sport- és futballszurkolóknak” –
ismertette a V8 újabb terveit Wild-
ner Márton ügyvezető.
„Ki ne emlékezne arra az augusz-
tus végi estére, amikor a Ferenc-
városi Torna Club (Fradi) végig
nagyon izgalmas, fordulatos mér-
kőzésen megverte 4–2-re az ide-
genbeli döntetlen után a litván
Suduvát. Így a Fradi 15 év után,
egyetlen magyar csapatként újra
bejutott a labdarúgó Európa-liga
csoportkörébe!”
Akkor született meg az elhatáro-
zás, hogy legyen lehetőség az él-
ményszintű meccsnézésre és
szurkolásra. Szeptember 19-től a
V8 Uszoda tágas előterében óriás-
kivetítőn, jóminőségű hangosítás-
sal, kényelmes körülmények
között, és legfőképpen együtt, kö-
zösségben lehet majd a meccse-
ket végigizgulni és szurkolni a
magyar csapat sikeréért. 
„Ekkora méretű képernyőn Szent-
endrén csak a V8 Uszodában
lehet majd követni a mérkőzése-
ket. Ami a meccsélményen felül a
legizgalmasabb, hogy minden
mérkőzésen a szurkolók között
kisorsolunk egy-egy értékes és
exkluziv ajándékcsomagot a Fradi
felajánlásából. A nyertesek cso-
magja tartalmaz majd egy 2018-

as Fradi évkönyvet, egy, a teljes
csapat által frissen dedikált ere-
deti Fradi-labdát, és ami a legjobb,
egy családi (3 fő részére szóló)
belépőt étel-ital fogyasztással a
Telekom VIP-be a Fradi első hazai
bajnoki meccsére 2020 elején.”
A sportélményt a V8 kávézója
teszi majd teljessé igazi foci-büfé
kínálattal, A rendezvény ingyenes
és gyerekbarát.
„Nem akármilyen ősz elé néz a Fe-
rencváros és nem akármilyen ősz
elé néznek a szentendrei szurko-
lók. Várjuk tehát mindazokat, akik
a Fradiért rajonganak és azokat is,
akik az európai klubfutball elitme-
zőnyébe bejutott egyetlen magyar
csapatáért szeretnének szurkolni.
Várunk tehát mindenkit szeretet-
tel a V8 Uszodába először szep-
tember 19-én 21 órai kezdettel az
Espanyol – Fradi összecsapáson.”
– zárta a beszámolót Wildner
Márton. 

A H csoport és a V8 
óriáskivetítések menetrendje
szeptember 19.
21.00 Espanyol-FTC
október 3.
18.55 FTC-Ludogorec
október 24.
18.55 CSZKA Moszkva-FTC
November 7.
21.00 FTC-CSZKA Moszkva
November 28.
18.55 FTC-Espanyol
december 12.
21.00 Ludogorec-FTC
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pilisi tekerő 2019 európa liga a V8-ban! 
Óriáskivetítős meccsnézés és közös szurkolás a V8 uszodában!
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Ünnepelj velünk, az ajándékot mi adjuk!
meGlepetés éKszer zsáKBAmACsKA miNdeN VeNdéGNeK

A 10 éVES NEFrIT órA–éKSZEr ÜZLET
oLyAN VILÁGMÁrKÁK oTTHoNA, MINT
A KrEATÍV PANDorA, A KIFINoMULT
CALVIN KLEIN, AZ EUróPAI GoNDoLA-
ToT KéPVISELŐ ZEPPELIN NéMETor-
SZÁGBóL éS A KLASSZIKUS AMErIKAI
EGySZErűSéGET KéPVISELŐ ToMMy
HILFIGEr.

A Nefrit óra- ékszer üzlet néhány éve csat-
lakozott a Juta óra-ékszer üzletekhez, de mi
megtartottuk az üzlet eredeti nevét, hogy
megtarthassuk Szentendre és környéke
törzsvevőit. Most, hogy az üzlet 10 éves
fennállásával alkalom kínálkozik az ünnep-
lésre, szeretnénk még több barátot találni, a
környékről és Budapestről. 

Egy városi kirándulás Szentendrére mindig
közel áll a pesti közönséghez. Különösen így
van ez a Borfesztivál idején. Ezért is gondol-
tuk, hogy a fesztivállal egy időben, szeptem-
ber 28-29-én ünnepeljük a Nefrit 10 éves
születésnapját.

Bár születésnapi partira a
vendégek szokták hozni az
ajándékot, most mi ezt meg-
fordítottuk. Nálunk ezen a
két napon mindenki kap egy
kis ékszer ajándékot, aki
benéz hozzánk és köszönt
minket. 
Ajándék, feltételek nélkül,
csak ugorj be hozzánk!

NEFrIT órA–éKSZEr
Szeptember 28- 29. 
Szentendre, 
Dumtsa utca 18.

lélekmelengető
immáron fél éve szentendrén is van egy hely, ahol férfiak és nők azért
gyűlnek össze, hogy egy kis időre kiszakadjanak a külvilágból és be-
felé figyelhessenek, meghallják saját hangjukat és megújulva foly-
tassák hétköznapi életüket. mobiltelefon, család, munka, gyerekek
nélkül. Csak önmaguk belső erejére figyelnek, testi, lelki, szellemi
harmóniára törekednek ezalatt az idő alatt.

Birovits Zsuzsanna, a hely megálmodója, aki eredetileg pedagógus, de
párkapcsolati coachként és csoportvezetőként és alkotó-fejlesztő me-
tamorphoses meseterapeutaként is azzal a céllal hozta létre ezeket
az alkalmakat, hogy olyan helyet hozzon létre több helyen, így Szent-
endrén is, ahol ismeretlen emberek beszélgethetnek, együtt gondol-
kodhatnak, élőszavas mesélést hallgathatnak és alkothatnak
felnőttként is, mert hisz ezek összekapcsoló erejében és az együtt töl-
tött, magunkra szánt minőségi idő segítő formájában is. Bízik abban,
hogy azok az emberek gyűlnek össze ezen alkalmakkor, akik a mesék
segítségével is kapcsolódhatnak egymáshoz és önmagukhoz. Szemé-
lyes történeteikkel és gondolataikkal pedig ők is segítővé válhatnak
ott és akkor, hiszen saját „igazmeséjükkel” erőt és példát mutathatnak
ők is másoknak. Mindenkinek van egy története, ami elmondásra vár.
Boldizsár Ildikó szavait idézve: „A mesékben minden benne van:
mindaz, ami volt, és mindaz, ami még lehet.”
Ezt, a régi korok hangulatát és hagyományát szeretné feléleszteni ez
a hely, minden hónap utolsó keddjén, a Dunaparti Művelődési Házban
(Duna korzó 18.).

Sőt, októbertől egy szombat délelőtt gyere-
keknek és családoknak szóló kézműves-
kedéssel és meséléssel is a minőségi idő-
töltés kap majd helyet a DMH Barlangjában
(Duna korzó 18.).
Szeretettel várnak mindenkit a program
szervezői! érdeklődni lehet: 
lelekmelengetoszalon@gmail.com
dmh@szentendre.hu

NAGY TETOVÁLÁSI AKCIÓ
A Szentendrei Árvácska Állatmenhely megsegítésére!

Az akciót a németországi VoX TV „Harte Hunden”, 
azaz Kemény Kutyák külön kiadása támogatja. 

Tetováló: egy Európa-szerte elismert, hírnevet szerzett 
tetoválóművész.

A tetoválásokért kapott bevételt a szervezők teljes összegben 
az árVáCsKA állatmenhely támogatására adományként ajánlják fel.

időpont: szeptember 30. – október 5. között, 
hétfőtől szombatig naponta

Bejelentkezés: mobil - 06 70 639 0431 
e-mail -  killarkaroly@gmail.com

Szentendrei ÁrVÁCSKA Állatvédő Egyesület

Szentendrei Horgász Egyesület 

Horgászverseny
Kedves Horgásztársak!

Egyesületünk ez évi versenyét 
2019. 09. 22-én vasárnap

rendezzük meg, a Pap-sziget külső 
oldalán, egyéni feeder és úszós 

kategóriában. 
Gyülekező 06:30-kor 

a Camping duna felőli bejáratánál.
részletek a honlapunkon találhatók,
vagy a 06 30 421 81 21-es számon, 

ill. a he.szentendre@gmail.com 
e-mail címen lehet érdeklődni

Szentendrei HE vezetősége 
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folytAtÓdNAK A KurzusoK A loGisCool 
élméNyAlApÚ proGrAmozÓ isKoláBAN
szeNteNdréN és BéKásmeGyereN

Jelentkezz!
Az élményalapú programozás koncepciója elsődlegesen a diákok él-
mény alapú programozás oktatását jelenti. A programozási tudással
rendelkezők iránti kereslet hatalmas mértékben növekszik világ-
szerte, a logiscool pedig hisz abban, hogy a jövő legfontosabb tu-
dásának elsajátítása élvezetes és vidám dolog is lehet.

A Logiscool azért jött létre, hogy a gyerekeket már 6 éves kortól meg-
tanítsa a programozás játékos elsajátítására speciálisan kidolgozott
tananyagokkal és kreatív módszerekkel, hiszen a digitális írástudás a
21. század legfontosabb alaptudása, alapkövetelménye.
A tudást, algoritmikus gondolkodást, melyet felnőttkorban is tudnak
majd hasznosítani, lelkes egyetemista oktatók adják át a diákoknak.
A programozási környezet megismerése mellett a fő hangsúly a vizu-
ális programozás, az algoritmikus gondolkodásmód elsajátítása és az
alapvető programozási építőkövek megismerésén van. A különböző
korosztályú gyerekek különböző ütemben sajátítják el a kezdő modult.
Digitális alapozó kurzus: Célja a digitális írástudás alapjainak megis-
mertetése és a tudatos számítógép-használat kialakítása. A megsze-
rezhető ismeretek és képességek remek alapot nyújtanak a későbbi
kurzusok elvégzéséhez is.
Programozás – saját számítógépes játékok készítése: A félévek során
diákjaink egyre összetettebb feladatokat oldanak meg, ahogy inter-
aktív animációkat, játékokat, programokat készítenek.

A tanfolyamok Szentendrén és Békásmegyeren is 
2019. szeptember 16-tól 2020 júniusáig tartanak.

A jelentkezés már elindult a www.logiscool.com oldalon! 
regisztrálni az „Iskoláink” menüpont alatt, a megfelelő intézmény

kiválasztása során tudnak.

További információ kapcsán a hello.szentendre@logiscool.com 
vagy a hello.bekasmegyer@logiscool.com emailcímre várjuk 

jelentkezésüket!

mindörökké
prÍmAtorNA
mi is az a prÍmAtorNA?

A speciális magyar kondicionáló torna az
Euro-Gym gyökereiből a 90-es évek végén in-
dult el Barsi Anikó vezetésével és koreográfiá-
ival. A gyakorlatsor hamarosan óriási siker
lett, és országos hálózattá nőtte ki magát. Kö-
vetői között ismert személyiségeket találunk,
a bulikon neves előadók léptek fel. 
A PrÍMATorNA koreografált torna (nem
zenés gimnasztika!), a gyakorlatok a zene
hangulatára, dinamikájára, ritmusára épülnek.
Előnye, hogy bármikor el lehet kezdeni, korha-
tár nélkül. A gyakorlatsorok rendszeresen is-
métlődnek és folyamatosan változnak, így
sem a zenére, sem a gyakorlatokra nem lehet
ráunni.

A torna nem csak testi, hanem szellemi jelen-
létet is igényel, hiszen figyelni kell a ritmust, a
koreográfiát. Javítja a mozgáskoordinációt, a
testtartást, az egyensúly- és ritmusérzéket. és
nem mellékesen széppé formálja a testet, ami
a kondicionáló tornák egyik leglényegesebb
célja.

prÍmAtorNA szentendrén
Pintér Andrea táncos előadó-
művész, Euro-Gym mester-
edző októberben indítja el
PrÍMATorNA tanfolyamát 
városunkban. Andrea óriási gyakorlattal ren-
delkezik e téren, hiszen több mint tíz évig ve-
zette a Body Holly Fitness Centert, ahol többek
között oktatta a Prímatornát is. Később a Peli-
kán Szabadidősport Egyesület vezetőjeként
felnőtteknek és gyerekeknek tartott Euro-Gym
oktatást, sőt oktatókat is kinevelt. Tanítványai-
val több alkalommal is tartott bemutatót a vá-
rosi rendezvényeken, szerepeltek az országos
és a helyi médiában is.
Tapasztalatának, képzettségének köszönhe-
tően Barsi Anikó, az országos PrÍMATorNA-
HÁLóZAT vezetője ráruházta az általa
kifejlesztett gyakorlatsorokat, és miután 
megtekintette az Andrea által készített 
koreográfiákat, hozzájárult, hogy azokat is
PrÍMATorNA néven tanítsa.

„Fő törekvésem az igényesség, legyen szó a
gyakorlatsorok felépítéséről, a helyszínről,
vagy akár az oktatói képzettségemről, tapasz-
talataimról. Ezt a mozgásformát mindenkinek
ajánlom: a tanulási nehézségekkel küzdő
gyermekeknek nyújthat segítséget, a fiatalok-
nak a stressz ellen, az érettebb korosztálynak
a hormonok okozta testi-lelki változások ke-
zelésére. Imádok mozogni, táncolni, tornázni,
25 éve ez az életem. A rendszeres mozgást
soha nem késő elkezdeni vagy újrakezdeni, és
soha nem szabad abbahagyni, ha fitten,
egészségesen akarunk élni” – mondja Pintér
Andrea.
A prÍmAtorNA tanfolyam október 2-án 
kezdődik felnőttek és gyerekek részére.
további információ: pintér Andrea, 06 30 399
4465
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programok
KiállÍtás

FErENCZy MÚZEUMI CENTrUM

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

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
szeptember 19. csütörtök 18.00
A NAGy KÖNyVlopás
Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mö-
gött
Megtekinthető január 19-ig

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
október 6. vasárnap
természet-mŰVészet
A tolcsvai művésztelep
Megtekinthető december 1-jéig

október 11. péntek
iN stAtu Quo
Tárgyalási struktúrák
A 2019. évi Velencei építészeti Biennálé
izraeli projektje
Megtekinthető január 26-ig

Ámos Imre – Anna Margit Emlékmú-
zeum
Bogdányi u. 10.
október 25. péntek
„másoKrÓl Nem moNdoK 
semmit”
Kucsera Ferenc mártíriuma
Megtekinthető március 1-jéig

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ÚJrAGoNdolt CzÓBel 4.0
rejtélyek a múzeumban – Fókuszban a
kutatás

Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
Kmetty JáNos – Az ÖrÖK KeresŐ 

Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György utca 1.
KoVáCs mArGit, A duNA Király-
NŐJe

MANK Galéria
Szentendrei régi Művésztelep
Bogdányi u. 51.
szoBroK A KertBeN
Szoborkiállítás a művésztelep kertjében
Kiállító művészek: Azúr Kinga, Ámmer
Gergő, Csurka Eszter, Farkas Ádám, Gál-
hidy Péter, Kalmár János, Kontur And-
rás, Kotormán Norbert, Martin Henrik,
Márkus Péter, Melkovics Tamás 
Megtekinthető: szeptember 27-ig

ÚjMűhely Galéria
Fő tér 20.
szeptember 19., csütörtök 18:00
tÜNéKeNy VAlÓsáG
Köszöntőt mond Borbély László, a
MANK Nonprofit Kft. operatív igazga-
tója, a kiállítást megnyitja Szarka Klára
fotótörténész
Zenei közreműködő: two friends
Kiállító művészek: AFehér Vera, Baricz
Kati, Berényi Gyula, Budavari Csaba,
Cserkuti György, Dozvald János, Dömö-
tör Mihály, Fekete István, Frankl Aliona,
Fuchs Lehel, Gábor Béla, Gál András,
Gáti György, Gedeon Péter, Herbst ru-
dolf, Hupján Attila, Kanyó Ferenc, Kere-

kes Zsuzsa, Láng-Miticzky András,
Mándi Emese, Mandur László, Nagy Ist-
ván, Pfliegel Bálint, S. Faragó Gyöngyi,
Seres Géza, Simon Csilla, Szél Ágnes,
Tóth József, Tulok András, Vajda János,
Varga Tamás, Vizúr János, Zsila Sándor
Megtekinthető október 20-ig, keddtől
vasárnapig 10.00–18.00

Boromisza Tibor Emlékszoba
Duna korzó 4.
(26) 311-364
A Nagybányán és Párizsban tanult,
majd Szentendrén élt festő (1880-1960)
friss szemléletű életképeiből ad váloga-
tást a kis kiállítás 
Nyitva: szombat és vasárnap 
12.00–17.00
A belépés ingyenes

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
Apáti ABKAroViCs BélA festŐ-
mŰVész emléKKiállÍtásA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

elŐAdás

Városháza díszterem
Városház tér 3.
szeptember 17. kedd 18.06
mesélJ méG!
Mesét mond Kóka rozália, Magyar
Örökség-díjas bukovinai székely elő-
adóművész
Mesét mond és tekerőlanton közremű-
ködik: Szerényi Béla, az óbudai Nép-
zene Iskola igazgatója, vele zenél fia,
Szerényi Domokos.
Az est kiállításán megtekinthetők Kósa
Klára keramikusművész mese-képei,
Kolumbán Zsuzsa babakésztő iparmű-
vész vallásos, mesébe illő jelenetei,
Simon Ilona grafikus, könyvtervező mű-
vész mesés könyvei
Az alkotásokat bemutatja Kósa Klára

Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György u. 1.
szeptember 22. vasárnap 17:00
B-ANyáK
Meseterápiás foglalkozás felnőtteknek
Boros Lucával
Belépőjeggyel látogatható
A programon való részvétel 16 éven alu-
liak számára nem ajánlott és előzetes
regisztrációhoz kötött:
regisztracio@muzeumicentrum.hu.

Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos utca 5.
szeptember 28. szombat 18.00 
KeresztrÍm – BeszélGetés 
KÖltészetrŐl
Irodalmi műhelybeszélgetés Takács
Zsuzsa és Áfra János költőkkel és Szi-
lágyi Zsófia Júlia irodalomtörténésszel
Belépőjegy: 1000 Ft
A részvétel regisztrációhoz kötött: 
regisztracio@muzeumicentrum.hu.

Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
szeptember 20. péntek 18.00
A foriNtGyeNGÜlés és A Nemzet
elAdÓsodásA
Varga István közgazdász előadása
szeptember 27. péntek 18.00
dáNiA A leGeK orszáGA és leG-
NAGyoBB sziGete, GrÖNlANd
Dr. Kovács Zoltán utazó vetítettképes
előadása
október 4. péntek 18.00
mAGyAr HAdJárAtoK 862-970
Kiss Mao-Tun István előadása

KÖNyVBemutAtÓ

Városháza díszterem
Városház tér 3.
szeptember 25. szerda 18.00
tisztelet A szeNteNdrei festŐK
társAsáGA AlApÍtÓiNAK
A könyvet bemutatja dr. Fodor Pál, 
a Bölcsészettudományi Kutatóközpont
főigazgatója

táNC

Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos utca 5.
szeptember 21. szombat  19.00
KépÍrÓ
A Duna Táncműhely táncelőadása
Belépőjegy: 2000 Ft (diák/nyugdíjas:
1500 Ft)
Jegyvásárlás: a www.jegy.hu,
www.placcc.jegy.hu, vagy a helyszínen,
az előadás előtt

zeNe

DMH Barlang
Duna korzó 18.
szeptember 17. kedd 19.30–23.00
uNderGrouNd JAzzKluB
Titokzatos telepesek
szeptember 20. péntek 19.00–23.30
szemeK és 5Vs KoNCert
Szemek @ 19:00-21:00
5vS @ 21:00-23:00
A belépő szabadon választott összegű
támogatás.
szeptember 21. szombat 19.00–23.00
NépzeNei mŰHely és táNCHáz
tÍmár sáráVAl – dAliNdA 
és zeNeKArA
A koncertet követően moldvai táncház
lesz! Belépő: 1000 Ft

offline Center
szeptember 20. kedd 19.00
KáKoNyi rÓzA KoNCert
róza tehetsége vitathatatlan, amit már
a 3. Könnyűzenei Tehetségkutatón is
bebizonyított. Ezen az estén kedvenc
dalait adja elő, olyan előadóktól, mint
Nora Jones, Elvis Presley, The Beatles.

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
szeptember 24. kedd 19.00 
Hajh élet, hajh
A KAláKA eGyÜttes Ady-estJe
Az esten közreműködnek az együttes
tagjai: Becze Gábor, Gryllus Dániel,
Gryllus Vilmos, radványi Balázs és
velük énekel az egykori Kaláka tag, Hu-
zella Péter is. Az est szerkesztő-rende-
zője Kőváry Katalin.
Belépőjegy: 3000 Ft
Elővételben: a
https://szentendre.jegy.hu/ oldalon, sze-
mélyesen a Szentendrei Tourinform Iro-
dában.

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
október 19. szombat 15.00
„Az éN fAlum Nem oly HÍres…”
Kapi Gábor nótáskapitány lemezbemu-
tató koncertjére 
A műsorban fellépnek: Kapi Gábor, B.
Tóth Magda, Budai Beatrix, Balázs
Anikó, osvát Magda és a Kossuth Lajos
Nyugdíjas Klub Ezüstfény Együttese
Kísér: Johan János prímás és cigányze-
nekara. Műsorvezető: Pölös János
Belépőjegyek rendelhetők a (26) 315-
508, 06-20-954-1093 telefonszámokon,
illetve megvásárolhatók a helyszínen
előadás előtt 2000 Ft-os áron

mozi

P'ArT MoZI
Dunakorzó 18.  tel. 26/777
010    
www.partmozi.hu
Jegyárak:  

diák/nyugdíjas: 1000 Ft
felnőtt: 1200 Ft 

szeptember 16. hétfő
16:00 A LéTEZéS EUFórIÁJA (83’)(12)
17:30 AKI BÚJT(95’)(18’)
19:15 A BűN KIrÁLyNŐI (102’) (16) f:
Melissa McCarthy, Elisabeth Moss,Tif-
fany Haddish
szeptember 17. kedd
16:30 A TűZÖN ÁT(116’)(16)
18:30 BAJNoKoK (124’)(12) LéLEK-
MoZI SoroZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:40 A LéTEZéS EUFórIÁJA (83’)(12)
szeptember 18. szerda
15:15 ÚJrAKEZDŐK (99’)(16) dán vígjá-
ték az újrakezdő nyugdíjasról
17:00 100 DoLoG (111’)(12)német víg-
játék arról, hogy száz napig mit tennél
19:00 VoLT EGySZEr… EGy HoLLy-
WooD (161’)(18) - Quentin Tarantino
filmje
szeptember 19. csütörtök
15.00 JÁNoS VITéZ (74’) Jankovics
Marcell filmje
16:30 AD ASTrA-ÚT A CSILLAGoKBA
(113’)(12E)
18:30 LÁTHATÁS (93’)(16) NyISD KI A
SZEMED ! SoroZAT (DunaP’Art Film-
klub)
20.15 DoWNToN ABBEy (122’)(12)
szeptember 20. péntek
16:00 JÁNoS VITéZ (74’) Jankovics
Marcell filmje
17:30 SENKI TÖBBET (98’)(12)
18.00 A KÖNyVTÁr LÁNGoKBAN ÁLL –
Tóth István kiállításmegnyitója
19:15 AD ASTrA-ÚT A CSILLAGoKBA
(113’)(12E) f: Brad Pitt, Tommy Lee
Jones
szeptember 21. szombat
15:00 JÁNoS VITéZ (74’) Jankovics
Marcell filmje
16.30 DoWNToN ABBEy (122’) (12)
18:00 BEVEZETéS A FILMMűVéSZETBE
- Prónai Csaba előadássorozata
18.35 rAMBo V. - UToLSó Vér
(94’)(16E)
20.15 AD ASTrA-ÚT A CSILLAGoKBA
(113’)(12E) f: Brad Pitt, Tommy Lee
Jones
szeptember 22. vasárnap
14.00 ALADDIN (128’)(12)
16:15 A MűVéSZET TEMPLoMAI - TIN-
TorETTo: EGy LÁZADó VELENCéBEN
(90’)(12)
17:45 DoWNToN ABBEy (122’)(12)
20.00 rAMBo V. - UToLSó Vér
(94’)(16E)
szeptember 23. hétfő
16:15 DoWNToN ABBEy (122’)(12)
18:30 CUrTIZ (100’)(16) - A világhírű
Kertész Mihály életéről
20:15 AD ASTrA-ÚT A CSILLAGoKBA
(113’)(12E) f: Brad Pitt, Tommy Lee
Jones
szeptember 24. kedd
16:45 SENKI TÖBBET (98’)(12)
18:30 ÁTKoZoTTUL VESZETT, SoKKo-
LóAN GoNoSZ éS HITVÁNy (108’)(16)
CINEBooK SoroZAT (DunaP’Art Film-
klub)
20:30 DoWNToN ABBEy (122’)(12)
szeptember 25. szerda
15:15 APoKALIPSZIS MoST - Végső
vágás (181’)(18)
18:30 SENKI TÖBBET (98’)(12)
20:15 DoWNToN ABBEy (122’)(12)

KiállÍtás

zeNe

táNC

KÖNyVBemutAtÓ

elŐAdás

mozi
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A Chai Galéria zsidó művé-
szet- és életmódközpont a
helyi zsidó közösség és a
turisták számára. olyan
vallási központ, művé-

szeti galéria, judaika és
kóser kávézó, mely magába

foglalja a zsidó vallás kulturális
és társadalmi életének különféle aspektu-
sait. A Chai szó univerzálisan elismert szó

a világ zsidósága által, amit a Chai szimbó-
lum szemléltet, általában azok által viselve,
akik azonosulnak a zsidó kultúrával.

Küldetésünk és célunk
Arra törekszünk, hogy a látogatóban feléb-
resszük a zsidó hagyományok iránti tisztele-
tet, és egy olyan zsidó generációt alkossunk,
akik tudják a helyüket a világban, biztosítják

a zsidóság folytonosságát, büszkék a zsidó
hagyományokra és életstílusra.
Szeretnénk megismertetni a látogatót a
Tórát követő életmód lényegével, olyan kör-
nyezetben, ami kiemeli a gazdag és vibráló
múltat, annak jelentőségét a jelenben és ta-
nulságát a jövőre nézve, mindehhez inspirá-
ciót merítve a zsidó művészetekből.

zsinagóga
Heti rendszerességgel rendezünk imádkozást,
ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeket, 
tanórákat, valamint a zsidó jogról, életstílusról
és irományokról szóló előadásokat.

művészeti galéria
Tervezzük antik judaika, zsidó alkotások,
fényképes portrék bemutatását a zsidó élet-
ről, és oktatási jellegű kiállítások tartását
annak különböző aspektusairól.  

Kóser kávézó
A kávézó minden látogatónak kielégíti a 
fizikai és lelki szomjúságát minőségi kóser
italokkal, ételekkel és meghitt zsidó környe-
zettel.

Közösségi klubok 
Tegyél szert új élményekre és barátokra 
valamelyik közösségi klubunkban, mint 
például: Nshei Chabad női klub, az iskola
utáni Cheder program általános iskolások
számára, a Mommy&Me anyukák és babáik
számára és még sok más.

Chai Galéria zsidó művészet- és életmódközpont

Szentendre. Pátriárka utca 6. 

imAidŐK

szeptember 29. (vasárnap)
• 19:00 ros hásáná előestéjén
ima a zsinagógában, azt köve-
tően ünnepi kidus és vacsora 
(Jelentkezés:
posta@zsido.com)

szeptember 30.  (hétfő)
• 17:00 Táslich a Duna-parton
• 17:40 Sófárfújás és délutáni
ima
• 18:30 ros hásáná 2. napjá-
nak előestéje, esti ima, majd
kidus és ünnepi lakoma

október 1. (kedd)
• 10:00 ros hásáná 2. napja,
reggeli ima, majd kidus és ün-
nepi lakoma 
• 12:00 Sófárfújás
• 13:00 Ünnepi lakoma

október 8. (kedd)
• 17:00 Böjt előtti étkezés
• 17:50 Gyertyagyújtás
• 18:00 Kol nidré, Jom kipur
előestéje

október 9. (szerda)
• 10:00 Jom kipur, reggeli ima
• 12:00 Jizkor
• 17:30 Délutáni ima
• 18:10 Neila és Sófárfújás
• 18:57 Böjt vége, böjt utáni 
étkezés

október 13. (vasárnap)
• 18:30 Szukkot előestéje,
ima, majd ünnepi kidus és 
lakoma a sátorban

október 14. (hétfő)
• 10:00 Szukkot 1. napja, 
reggeli ima, 
majd kidus és ünnepi lakoma
a sátorban
• 19:00 Szukkot 2. napjának
előestéje, ima, 
majd kidus és ünnepi lakoma
a sátorban

október 15. (kedd)
• 10:00 Szukkot 2. napja, 
reggeli ima, 
majd kidus és ünnepi lakoma
a sátorban

„Duna – a folyó, amiben emlék, remény és új élet árad…”

MEGHÍVó

Az egységes magyarországi izraelita Hitközség (emiH) tiszte-
lettel meghívja Önt és kísérőjét a közösség új duna menti zsi-
nagógájának és új tóratekercsének avatási ünnepségére.

Az esemény keretein belül a közösség új Tóratekercsének ün-
nepélyes befejezésére kerül sor. A rendezvény során közösen
hajtunk fejet az 1944-45-ben nyilaskeresztes fegyveresek által
Dunába lőtt áldozatok emlékére, amit gyászunk jeléül elmon-
dott kádis ima követ. 
Az eseményen beszédet mond: Köves Slomó, az EMIH vezető
rabbija, dr. Fónagy János parlamenti államtitkár, Menachem
Margolin, az Európai rabbitanács vezetője
Időpont: 2019. szeptember 22. (vasárnap) 14:30
Helyszín: Cipők a Duna-parton budapesti holokauszt-
emlékmű

A szentendrei zsinagóga megnyitója 16:30-kor kezdődik 
a pátriárka utca 6. címen. sor kerül menachem myers ünnepé-
lyes keretek közötti rabbivá avatására, valamint az első mezüze
felhelyezésére az épületre.

Az esemény helyszínei között előzetes igény jelzése esetén
szervezett utazási lehetőséget biztosítunk vendégeink szá-
mára. Kérjük, részvételi szándékát szeptember 18-ig jelezze a
következő címen: posta@zsido.com
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AdásVétel
Eladó mutatós, jó állapotban lévő recep-
ció, kastély berendezésére alkalmas ne-
obarokk bútorgarnitúra. Két fotel, egy
kihúzható asztal (80x99/178), négy
szék, egy dívány.  Fényes sötétbarna
diófa, behuzat dohányszínű bársony.
Irányár: 180.000 Ft. Tel. 063 020
53000.

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeg-
gyűjteményeket, régi képeslapokat, ki-
tüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.

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

állást KÍNál
Szentendrei cukrászdánkba ál-
landó munkára pultost felveszünk.
Tel. 06-30-940-2652.

Túrabolt hálózatunk szentendrei
outlet üzletébe keresünk alkalmi
és/vagy részmunkaidős (4 vagy 6
óra) eladót. Feladatok: vásárlók ki-
szolgálása, áruátvétel, árukihelye-
zés, az üzletben rend és tisztaság
tartása. Elvárások: vevőorientált-
ság, jó kommunikációs készség,
outdoor sportokban való jártas-
ság, önálló munkavégzés, keres-
kedelmi gyakorlat, készség
csapatmunkára. Jelentkezni öné-
letrajzzal és elérhetőséggel a kö-
vetkező email címen lehet:
mountex@mountex.hu.

A Görög Kancsó étterem konyhai kise-
gítőt keres. Heti 3-4 munkanap, fizetés

napi nettó 13-14 000 Ft. bejelentve, ét-
kezéssel. Tel. (26) 303-178, 06-20-927-
0021.

Szentendrei ékszerboltba heti két
napra ékszerbolti gyakorlattal
vagy ékszer szakirányú szakkép-
zettséggel rendelkező eladót kere-
sünk. Lehet nyugdíjas is!
rugalmas munkabeosztás, vonzó
munkahely. Tel. 06-30-949-9169.

Túrabolt hálózat szentendrei köz-
ponti raktárába munkatársat kere-
sünk rAKTÁroS pozícióba. Főbb
feladatok: kézi anyagmozgatás,
árubevételezés, raktári adminiszt-
ráció, raktárrend fenntartása.
Ugyanitt várjuk diákok és nyugdí-
jasok jelentkezését is könnyű fizi-
kai, alkalmi munkára. Jelentkezni
önéletrajzzal, elérhetőséggel a ka-
kuszi.anna@mountex.hu e-mail
címen lehet.

Szakácsot, kézilányt, takarítót felve-
szünk Szentendrén. Tel. 06-20-340-
5706.

A Görög Kancsó étterem felszol-
gálót keres. Nem szezonális
munka. Fizetés napi 16-26 000 Ft.
forgalomtól függően. Tel. 06-20-
927-0021.

GAsztroNÓmiA

rétesbolt nyílt Szentendrén, a Kossuth
u. 30. szám alatt. Nyitva: H-Szo: 9.00–
18.00, V: 10.00–17.00. www.monarchi-
areteshaz.hu

eGészséG
érszűkület, pedikűr-manikűr, kö-
römgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-340-
1392.

iNGAtlAN
Szentendrén 66 nm-es, kis kertes,
földszinti, 2 szobás lakás sürgő-
sen eladó. Ár: 28,9 millió Ft. Tel.
06-20-263-5001.

Szoba kiadó terasszal. Tel. 06-30-340-
1392.

A Paprikabíró utcai teremgarázsban ko-
csibeálló kiadó. Tel. 06-30-314-8084.

Szentendrén hatlakásos társasházban
56 nm alapterületű, összkomfortos
lakás berendezéssel (+ beépített, zárt,
3,6 nm-es terasz, 3,6 nm-es szuterén)
eladó 2019 novemberi beköltözéssel. A
lakáshoz tartozik: kizárólagos haszná-
lati jog 2 kocsira térkövezett gépkocsi-
beálló, és 14 nm-es, zárt gk. tároló. Ár:
39,5 millió Ft. Tel. 06-30-984-8271.

oKtAtás
Matematikából és fizikából korrepetá-
lást, érettségi felkészítést vállalok. Tel.
06-30-855-3543.

érettségire felkészítés történelemből,
magyarból. Korrepetálás, kötelező ol-
vasmányok feldolgozása. Tel. 06-30-
540-5639.

réGiséG
GÁBor ESZMErALDA műgyűjtőnő
készpénzért vásárol legmagasabb áron

aranyakat, ezüstöt, festményeket, bú-
tort, szobrot, Herendit, hagyatékot. Ki-
szállás díjtalan. Tel: (06-1) 789-1693,
06-30-898-5720, www.Aranybecsus.hu

szolGáltAtás
építőipari munkák! Hőszigetelés, komp-
lett lakásfelújítás, kül- és beltéri burko-
lás referenciával, Szentendrén és
környékén. Tel. 06-20-341-4585.

Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás,
fűkaszálás, bozótirtás, kertrende-
zés. Veszélyes fák kivágása alpin-
technikával is. Tel.
06-30-994-2431.

Burkolatjavítás, kőműves munkák, tér-
kövezés. Teraszok, járdák, kerítések ké-
szítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.

érszűkület, pedikűr-manikűr, kö-
römgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-340-
1392.

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

Gyerekek vagy idős emberek felügyele-
tét vállalom. Tel. 06-20-310-6643.

Tetőfedő-, bádogos- és ácsmunkák, la-
postetők szigetelése. Tel. 06-70-578-
1468.

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