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könyvbemutató 
a városházán  

Szakács Imre festőművész
legújabb, Tisztelet a Szent-
endrei Festők Társasága
Alapítóinak című albumát
mutatták be a Városháza
dísztermében szeptember
25-én. 

17. oldal

A biztonságos 
Szentendréért! 

Jámbor Ferenc igazgató 
vezetésével idén tavasszal
megalakult a Szentendrei
Rendészeti Igazgatóság,
melynek új székhelyét ünne-
pélyes keretek között adták
át szeptember 19-én.

10. oldal

éS vIdéke

A hónap műtárgya: Szakács Imre alkotása



Helyi adózással kapcsolatos tudnivalók
Tisztelt Adózók!

A helyi adókról, valamint a gépjárműadóról szóló jogszabályi előírások szerint az adózókat
terhelő építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó és gépjárműadó éves
összegét két részletben, minden év március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfi-
zetni. A gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) szintén március 15-
ig, illetve szeptember 15-ig teljesítik helyi iparűzési adóelőleg fizetési kötelezettségüket.
mivel idén szeptember 15-e vasárnapra esett, ezért a tényleges befizetési határidő 2019.
szeptember 16-a (hétfő) volt. 

A fenti éves adófizetési határidőket megelőzően kb. egy hónappal az Adóiroda az eddigi
gyakorlat szerint egyenlegértesítő (adószámla kivonat) megküldésével értesítette az adó-
zókat fizetési kötelezettségükről, melyekkel együtt postai úton történő értesítés esetén a
befizetéshez szükséges készpénzátutalási megbízásokat („csekkeket”) is postázta. Az
elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóknak – a jogszabályi előírásoknak megfelelően
– az egyenlegértesítők elektronikusan kerültek megküldésre (egyéni vállalkozónak
ügyfélkapu címére, gazdasági társaságnak cégkapu címére). 
Idén augusztusban első alkalommal az egyenlegértesítők elkészítéséhez a valamennyi ma-
gyarországi polgármesteri hivatal, így hivatalunk által is kötelezően alkalmazandó központi
rendszert, az ún. önkormányzati ASP rendszert alkalmaztuk.
Emiatt mind az egyenlegértesítő formájában, mind a kiküldés rendjében az eddig megszo-
kotthoz képest jelentős változás történt. 

A változásokról bővebben itt olvashat: https://szentendre.hu/helyi-adozassal-kapcsolatos-
tudnivalok/
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általános segélyhívó 
112

mentők 
104

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

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

rendőrség 
107

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

polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110, 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 

kÖzéletI éS kulturálIS lAp 
Alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987. 
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120 

Megjelenik 13 000 példányban, havonta kétszer
Grafika: Krizbo
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft.
Felelős kiadó: 
Solymosi Heléna ügyvezető   
Szerkesztőség:  
Szentendre, Péter-Pál utca 1.
Tel: +36 26 505 120 
e-mail: szevi@szentendre.hu 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra 
Lapzárta: szeptember 6. 
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben 
Kedden és csütörtökön 13-17 óra között, szerdán
10-14 óra között    
Nyomda: PharmaPress  
1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
felelős vezető: Fabók Dávid 
Index:  PFH/88/1987  ISSN 0239-068X  
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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., déli városkapunál fekvő
fejlesztési terület
Telek területe 5.107 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése  kivett, beépítet-
len terület
Övezeti besorolás  Gksz/10 (gazdasági övezet)
Bruttó induló (licit) ár   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. Min-
den szükséges információt a pályázati kiírás tartal-
maz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és
www.szentendre/ingatlanportal-ró tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentendrei 
Közös Önkormányzati Hivatal

2019. október 4-én (pénteken) 11 óráig
fogadja ügyfeleit.

Megértésüket köszönjük!

Dr. Gerendás Gábor
jegyző
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átadták a Szentendrei rendészeti Igazgató-
ság új irodahelyiségeit a paprikabíró utcai
Castrum Center épületében. Az idén ta-
vasszal alakult igazgatóság 0-24 órában 
szolgálja a város lakosságát, ügyel a közte-
rületek, a környezet rendjére, biztonságára,
közreműködik a közbiztonság és a közrend
védelmében. 

Jámbor Ferenc, a Szentendrei Rendészeti
Igazgatóság igazgatója a szeptember 19-én
megrendezett ünnepi átadón megköszönte a
városvezetés támogatását, hogy a szervezet
létrejöhessen és működőképessé váljon. A
rendészeti igazgatóság 2019 márciusától
egyre nagyobb kapacitással látja el feladatkö-
reit, szolgálja a város lakóit.
A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság szol-
gálati igazgatóhelyettese irányításával, tizen-
két rendésszel látja el feladatait, ezen kívül két
kolléganő segít a komoly mennyiségű admi-
nisztrációs feladatok intézésében. A védelmi
igazgatási és rendezvény-biztosítási felada-
tok ellátása az általános igazgatóhelyettes ko-
ordinálásában történik.
Verseghi-Nagy Miklós az ünnepi átadón meg-
köszönte az igazgatóság munkatársainak a
szolgálatot, amit a szentendreiekért tesznek,
és azt, hogy már az elmúlt néhány hónapban
is érezhetően nagyobb a biztonság és rend a

város közterületein. Köszönetét fejezte ki a
Castrum Center tulajdonosának, aki szép kö-
rülményeket teremtett az igazgatóság munka-
társai részére.
Az igazgatóság három szinten rendezkedett
be: a földszinten a városi térfigyelőrendszer
központját helyezték el, ahol a rendszerhez in-
tegrálva a térfigyelő kamerák mellett a védett

övezetekbe történő behajtást ellenőrző rend-
számfelismerő kamerarendszer is folyamato-
san működik. A földszint akadálymentesen
megközelíthető irodáiban az ügyfélfogadás,
valamint az adminisztrációs feladatok zajla-
nak. Szintén itt kapott helyet az étkező és a
közösségi tér. A tetőtér külön a városi rendé-
szet számára átépített tereiben alakították ki
az igazgatósági irodákat és a tágas tárgyalót.
Az alagsorba technikai és szociális helyiségek
kerültek: öltözők, mosdók, zuhanyzók, ami
szükséges a 24 órás szolgálat ellátására. 
Az épület központi elhelyezkedése, valamint
az udvari parkoló a rendészet gépkocsiállo-
mánya számára, kiváló hátteret biztosít a fon-
tos feladatok ellátására.

A biztonságos Szentendréért!

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

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 
feladatai:
• A közterületek jogszerű használatának, a
közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékeny-
ség szabályszerűségének ellenőrzése
• A közterület rendjére és tisztaságára vo-
natkozó jogszabály által tiltott tevékeny-
ség megelőzése, megakadályozása,
megszakítása, megszüntetése, illetve
szankcionálása
• Közreműködés a közterület, épített és
természeti környezet védelmében
• Közreműködés a társadalmi bűnmegelő-
zési feladatok megvalósításában, a köz-
biztonság és a közrend védelmében
• Közreműködés az önkormányzati vagyon
védelmében
• Közreműködés a köztisztaságra vonat-
kozó jogszabályok végrehajtásának ellen-
őrzésében
• Mozgásában korlátozott személy parko-
lási igazolványa jogszerű használatának
és birtoklásának ellenőrzése

A felügyeletnek, illetőleg a felügyelet ré-
széről eljáró felügyelőnek feladatot – a
fenti keretek között – törvény, kormány-

rendelet és a fenntartó önkormányzat ren-
delete állapíthat meg. Az önkormányzat
rendelete csak olyan feladatot állapíthat
meg, melyet törvény vagy kormányrende-
let nem utal más szerv hatáskörébe.

Fentieken kívül a rendészet látja el még az
alábbi feladatokat:
• Védelmi igazgatással kapcsolatos fel-
adatok tervezése, szervezése, végrehaj-
tása felkészülési, védekezési, helyreállítás
időszakában
• Szentendre Város Önkormányzat és a
gazdasági társaságai által szervezett ren-
dezvények biztonsági terveinek elkészí-
tése, felülvizsgálata
• A rendezvény biztonsági tervben foglal-
tak végrehajtása, végrehajtatása, a bizton-
sági szempontok érvényesítése érdekében
• Az Igazgatóság és a társadalmi és civil
szervezetek közötti együttműködés szer-
vezése és koordinálása

Vezetők:
Jámbor Ferenc
jambor.ferenc@szentendre.hu
igazgató

Fekete András
fekete.andras@szentendre.hu
igazgatóhelyettes

Bella Péter
bella.peter@szentendre.hu
szolgálati igazgatóhelyettes
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kedvezméNyeS AlmAváSár SzeNteNdreI
JoGoSultAkNAk

Szentendre város Önkormányzata kedvezményes almavásárt rendez
2019. október 5-én, szombaton 9:00 órától a készlet erejéig a paprikabíró
utcai nagy parkolóban. A szentendrei jogosultak – nyugdíjasok, szociális
támogatásban részesülők – 10 kg almát 300 ft-ért vásárolhatnak meg, a
készlet erejéig. A jogosultságot dokumentumokkal kell igazolni.

Almavásár

Ideje: 2019. október 5. szombat, 9:00 órától – a készlet erejéig.
Helye: Paprikabíró utcai nagy parkoló
Jogosultanként: 10 kg alma – 300 Ft

Vásárlásra jogosult a városban bejelentett lakcímmel rendelkező:
• nyugdíjas
• aktív korúak ellátásában részesülő
• időskorúak járadékában részesülő
• ápolási díjban részesülő
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
• települési támogatásban részesülő
• közfoglalkoztatásban résztvevő
• nagycsaládos (legalább 3 gyermek a családban)

Kérjük, hozzák magukkal a jogosultságot igazoló dokumentumokat:
nyugdíjasok – nyugdíjszelvény vagy banki átutalási bizonylat vagy nyug-
díjjogosultságot igazoló egyéb irat, szociális ellátásban részesülő – hatá-
rozat, közfoglalkoztatásban résztvevő – közfoglalkoztatásról szóló
munkaszerződés, nagycsaládos (legalább 3 gyermek a családban) – csa-
ládi pótlék szelvény vagy egyéb dokumentum.
Háztartásonként több jogosult is kaphat almát, de mindenki csak egy jog-
címen.

Fentiek mellett kérjük, hozza magával személyazonosságot igazoló fény-
képes igazolványát és lakcímkártyáját is!
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SzeNteNdre vároS 
meCéNáSA dÍJ
JAvASlAttételére

Szentendre Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Városi Kitüntető
Díjak alapításáról és adományozásá-
nak rendjéről szóló 10/2008. (II. 20.)
Önk. sz. rendeletével a helyi közügyek
valamely területén elért kimagasló
teljesítmény vagy huzamosabb időn
át folytatott kiemelkedő munkálko-
dás, életmű elismerésére kitüntető dí-
jakat alapított.

A rendelet szerint SZENTENDRE
VáRoS MECéNáSA DÍJ adományoz-
ható azoknak a személyeknek, közös-
ségeknek, csoportoknak, akik anyagi
hozzájárulással kiemelkedő módon
támogatják Szentendre Város jó hír-
nevének öregbítését, értékeinek növe-
lését, megőrzését.
Szentendre Város Önkormányzat ne-
vében a kitüntetést a polgármester az
Újévi koncert keretében adja át.

Szentendre Város Mecénása Díj jutal-
mazottja a Szentendre Vujicsics téri
„Agnus Dei” közszobor kicsinyített
mása (kisplasztika) díjban és oklevél-
ben részesül.

A kitüntetés adományozására javas-
latot tehet:

a) a polgármester, a jegyző;
b) a képviselők, a bizottsági tagok;

c) szentendrei szakmai, civil szerve-
zetek, egyesületek, intézmények;
d) legalább 10, állandó szentendrei la-
kóhellyel rendelkező lakos.

A rendelet értelmében évente 
egy Szentendre Város Mecénása Díj
adományozható. 

A javaslatok beérkezési 
határideje: 2019. október 31.

A javaslat beadásának helye: 
Szentendrei Közös Önkormányzati 
Hivatal Iktatója (2000 Szentendre,
Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a mél-
tatások szövegét 10-15 gépelt sorban
fogalmazzák meg a hivatal ügyfél-
szolgálatán átvehető vagy a honla-
punkról letölthető adatlapon. 
A javaslatokat az adatlap kitöltése
után e-mailben szkennelve, aláírással
ellátva is meg lehet küldeni 
a fent megadott határidőre a
jegyzo@szentendre.hu e-mail címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak 
a határidőre beérkezett, méltatással
és aláírással ellátott javaslatokat áll
módunkban elfogadni!

További felvilágosítás kérhető 
a Hivatal Jegyzői titkárságán a
26/785-033-as telefonszámon.

fedett buszvárók 
a volánbusz pályaudvaron
lakossági igényre csapadék és tűző nap ellen védő buszvárókat te-
lepítettek a volánbusz végállomásra. A várók létesítését nyáron kez-
deményezte verseghi-Nagy miklós polgármester, és a három váróból
kettőt az önkormányzat finanszírozott.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester kezdeményezésére fedett busz-
várókat építettek a Volánbusz végállomásra. A polgármester a nyár fo-
lyamán kérte a Volánbusz Zrt.-től a várók építését, egyben felajánlotta
az önkormányzat támogatását a fejlesztéshez, mivel a szolgáltató a
beruházás teljes anyagi fedezetét nem tudta vállalni.
A megállapodás szerint két buszvárót az önkormányzat, egyet a 
közlekedési vállalat finanszírozott összesen csaknem 3 millió forint
értékben.

A héten zajlik a Városi Szolgáltató helyi, őszi nagytakarítása is, a meg-
lévő, helyi buszmegállókat mossák, festik, és kisebb javításokat is el-
végeznek rajtuk.

folytatódik a járdaépítés 
a barackos úton
Pismányban, a Barackos úton 2017-ben épült meg a járda egy rövid
szakasz kivételével, amit a terepszint nagyarányú változása miatt ha-
lasztottak el. A hiányzó, mintegy 30 méteres szakasz és a szükséges
támfal megépítése idén szeptember elején elkezdődött, a fejlesztés a
tervek szerint szeptember végére készül el. A kivitelezés időtartama
alatt forgalomkorlátozásra nem kell számítani. A járdaépítés önkor-
mányzati forrásból valósul meg, az értéke 5,55 millió Ft. Kivitelező a
Bola95 Kft.

elindult a távfűtés
tekintettel a nagy számú igénybejelentésre, szeptember 24-én elin-
dította a fűtőmű a távfűtést. 

A szolgáltató kéri a felhasználókat, hogy a rendszer légtelenítése és
minél egyenletesebb felfűtése érdekében a termosztátszelepeket 
állítsák teljesen nyitott állapotba. A távfűtés indításának feltételei 
és eljárási módja a korábbi évekhez képest nem módosult. A közös
képviselők írásban jelezhetik a fűtőműnek az épületenkénti fűtési igényt,
és amennyiben a fűtést igénylők aránya lefedi a teljes szolgáltatási 
terület 51%-át, vagy amennyiben azt a napi átlaghőmérséklet tartósan
indokolttá teszi, a fűtés-szolgáltatást megkezdik.
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közel 100 milliós támogatást nyert az önkormányzat az izbégi csa-
padékvíz-elvezetés részbeni kiépítésére. A pénzügyminisztérium tá-
mogatásával és a város biztosította önerővel 2020-ban valósulhat
meg a beruházás, mely alapot jelent a városrész úthálózatának fej-
lesztéséhez is.

2019. januárban Szentendre Város Önkormányzat pályázatot adott be
Izbég városrész részbeni csapadékvíz elvezetésének támogatására.
Szentendre Izbég városrésze folyamatos vízkárok elszenvedője. Ennek
elsődleges oka a tufamálladékos, tufitos agyagtalaj erősen vízérzékeny
mivolta, térfogatváltozó, helyenként roskadásra hajlamos szerkezete.
A helyszínen végzett szikkasztási próbák alapján a csapadékvizek
ilyen módon történő kezelése nem hatékony megoldás. Az elmúlt 10
évben – forráshiány és a vizek helyben tartásának lehetetlensége miatt
–  kátyúzással, aszfaltozással, a hordalékok eltávolításával tartották
karban a folyamatosan vízkároknak kitett utakat. A téli csapadékos
időszak és a nyári csapadékos-száraz időszakok váltakozása egyaránt
károkhoz vezetett.
A Pénzügyminisztérium által odaítélt, csaknem 100 millió forintos pá-
lyázati tamogatással a meglévő elemek felhasználásával új csapadék-
víz-elvezető rendszer épül ki Izbégen.

A  beruházás részletei

vasvári pál utca (Mária u. és Forgách u. közötti szakasz):
Elválasztott rendszerű, részben nyílt, részben zárt csapadékvíz-elve-
zető rendszer kiépítése a befogadóhoz vezető, meglévő elvezető me-
derig, új meder kialakításával, a meglévő rendszer elemeinek
fejlesztésével, új műtárgyak létesítésével. Helyenként a létesülő nyílt
árokszakaszt fedlappal kell ellátni, a közterület út jellegének fenntar-
tása érdekében.

kút utca (pásztor utca és kisforrás u. között):
Elválasztott rendszerű, részben nyílt, részben zárt csapadékvíz-elve-
zető rendszer kiépítése a befogadóig, mederkialakítással, a meglévő
műtárgyak felhasználásával, felújításával, a rendszer elemeinek fej-
lesztésével, új műtárgyak létesítésével. A nyílt medret helyenként fed-
lapozni kell a kapubejárók működésének biztosítása miatt.

A csapadékvíz elvezetését célzó meder kialakítása és a csatornaháló-
zat-építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közútháló-
zat burkolat, járda, kapubehajtó felületének rekonstrukciója, a
beruházás előttivel azonos típusú burkolattal.

líra utca (Szentlászlói út és Pásztor u. között):
Elválasztott rendszerű, részben nyílt, részben zárt csapadékvíz-elve-
zető rendszer kiépítése a befogadóig, mederkialakítással, a meglévő
műtárgyak felhasználásával, felújításával a rendszer elemeinek fejlesz-
tésével, új műtárgyak létesítésével. Helyenként a létesülő nyílt árok-
szakaszt fedlappal kell ellátni, a közterület járhatóságának fenntartása
érdekében, a szűk közterület és a felszín alatti közműellátottság miatt
egyéb megoldás nem lehetséges.
A csapadékvíz elvezetését célzó meder kialakítása és a csatornaháló-
zat-építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közútháló-
zat burkolat, járda, kapubehajtó felületének rekonstrukciója, a
beruházás előttivel azonos típusú burkolattal.

Izbégi csapadékvíz-elvezetés: 
közel 100 milliós támogatás

A hársé a legtöbb szavazat
A hársra szavaztak a legtöbben a püspökmajor-lakótelepen tervezett
fatelepítés kapcsán. A városrész lakóit arról kérdezte meg az önkor-
mányzat, hogy milyen fát telepítsenek többségében a lakótelepen. A
válaszadók szórólapokon választhattak a hárs, a berkenye és a csör-
gőfa közül.

74 szavazattal, nagy arányban vezet a hárs a tervezett püspökmajori
fatelepítés lakossági szavazásán. A voksolásra a V8 Uszoda és Sza-
badidőközpontban volt lehetőség, augusztus 31-ig. A határidő leteltéig
157 szavazólap érkezett, ebből 3 érvénytelen (üres) volt.  A hársra 74,
a berkenyére 47, a csörgőfára 36 szavazatot adtak.
Nyáron adtuk hírül, hogy Verseghi-Nagy Miklós polgármester kezde-
ményezésére a Püspökmajor-lakótelep négy helyszínén telepít fákat
az önkormányzat, és a választáshoz a Püspökmajorban élők vélemé-
nyét kérte a városvezetés. A városi főkertész által ajánlott három fa-
fajra lehetett szavazni a háztartásokhoz eljuttatott, illetve a V8 Uszoda
és Szabadidőközpontban is elhelyezett szórólapokon, melyeket a V8
aulájában lévő urnába lehetett bedobni.
A szavazatok alapján a Fehérvíz utcai játszótér és a közösségi kert kör-
nyezetébe, a Széchenyi téri játszótér környezetébe, a Károly utcai fit-
neszparkhoz és a Fehérvíz utcába, a kisposta és a parkoló környékére
többségében hársfákat telepít az önkormányzat.
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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 képviselő-jelöltek és polgármester-jelöltek
bejelentésének határideje 2019. szeptember
9-én 16-órakor, míg a kompenzációs listák be-
jelentésének határideje 2019. szeptember 10-
én 16 órakor lezárult.

A határidő lejártáig bejelentett, a szükséges
számú érvényes ajánlást összegyűjtő jelöltek
nyilvántartásba vételéről a Szentendre Helyi
Választási Bizottsága döntött, mely jelöltek a
sorsolás útján kialakított – alábbi – sorrend
szerint kerülnek a szavazólapokon feltünte-
tésre.

polgármester-jelöltek:

1. verseghi-Nagy miklós – FIDESZ - Magyar
Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata
Néppárt

2. fülöp zsolt – Társaság az élhető Szent-
endréért Egyesület

3. dr. filó András – Szentendrei Nemzeti -
Konzervatív Kör

képviselő-jelöltek:

01. számú egyéni választókerület:

1. kanyó erika – FIDESZ – Magyar Polgári
Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

2. dr. filó András – Szentendrei Nemzeti -
Konzervatív Kör

3. pál Gábor – Társaság az élhető Szentend-
réért Egyesület

02. számú egyéni választókerület:

1. magyar Judit – Társaság az élhető 
Szentendréért Egyesület

2. kisanyik márton – Szentendrei Nemzeti -
Konzervatív Kör

3. boda Anna – FIDESZ – Magyar Polgári
Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

03. számú egyéni választókerület:

1. drávucz zsolt – Társaság az élhető 
Szentendréért Egyesület

2. berkesi Attila – Szentendrei Nemzeti -
Konzervatív Kör

3. kiss ádám – FIDESZ – Magyar Polgári
Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

04. számú egyéni választókerület:

1. kiss károly Andrásné – FIDESZ – Magyar
Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata
Néppárt

2. Hernádi krisztina Nóra – Társaság az 
élhető Szentendréért Egyesület

05. számú egyéni választókerület:

1. Gyenes András – Szentendrei Nemzeti -
Konzervatív Kör

2. Szegedi István – Társaság az élhető 
Szentendréért Egyesület

3. balla kamilla – FIDESZ – Magyar Polgári
Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

06. számú egyéni választókerület:

1. zakar ágnes – FIDESZ – Magyar Polgári
Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

2. Helyes Imre mihály – Társaság az élhető
Szentendréért Egyesület

3. pánczél kristóf – Szentendrei Nemzeti -
Konzervatív Kör

07. számú egyéni választókerület:

1. takács-dúcz áron – Szentendrei Nemzeti
- Konzervatív Kör

2. Négyessy katalin – FIDESZ – Magyar 
Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata
Néppárt

3. Szűcs katalin – Társaság az élhető 
Szentendréért Egyesület

08. számú egyéni választókerület:

1. móricz János – FIDESZ – Magyar Polgári
Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt

2. pilis dániel – Társaság az élhető Szent-
endréért Egyesület

3. balogh Gábor – Szentendrei Nemzeti -
Konzervatív Kör

09. számú egyéni választókerület:

1. lang András – Társaság az élhető Szent-
endréért Egyesület

2. Holló István – Szentendrei Nemzeti - Kon-
zervatív Kör

3. Sólyomné Gyürk dorottya – FIDESZ – Ma-
gyar Polgári Szövetség, Kereszténydemok-
rata Néppárt

10. számú egyéni választókerület:

1. dr. Almási Csilla – Társaság az élhető
Szentendréért Egyesület

2. laárné Szaniszló éva – FIDESZ – Magyar
Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata
Néppárt

3. vörös edwárd – Szentendrei Nemzeti -
Konzervatív Kör

Nemzetiségi önkormányzati 
képviselő-jelöltek:

bolgár nemzetiség:

1. porkoláb Sándor – Magyarországi 
Bolgárok Egyesülete 

2. ullmann katalin – Magyarországi 
Bolgárok Egyesülete

3. dr. marinova Ilieva ruzsa – Magyar-
országi Bolgárok Egyesülete 

Görög nemzetiség:

1. Sommer Julianna – Hellász Görög-Magyar
Kulturális Közhasznú Egyesület

2. Arvanitidu Sztamatula – Hellász Görög-
Magyar Kulturális Közhasznú Egyesület 

3. tzortzoglou teodóra borbála – Magyar-
Görög Tudományos és Kulturális Üzleti 
Tanács

4. tzortzoglou zoé róza – Magyar-Görög
Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács

5. furcsa Gábor – Hellász Görög-Magyar
Kulturális Közhasznú Egyesület

6. tzortzoglou Georgios – Magyar-Görög 
Tudományos és Kulturális Üzleti Tanács

Horvát nemzetiség:

1. valentin István – Magyarországi Horvátok
Szövetsége

2. Heintz-valentin éva – Magyarországi 
Horvátok Szövetsége

3. benkovits György – Magyarországi 
Horvátok Szövetsége

4. Szautner katalin – Magyarországi 
Horvátok Szövetsége

5. valentin brigitta – Magyarországi 
Horvátok Szövetsége

lengyel nemzetiség:

1. dukay barnabás mihály – Magyarországi
Bem József Lengyel Kulturális Egyesület  

2. Halper dávid – Magyarországi Bem 
József Lengyel Kulturális Egyesület 

3. marikné pulka malgorzata – Magyaror-
szági Lengyel Katolikusok Szent Adalbert
Egyesülete 

roma nemzetiség:

1. Német rajmund – Cigány Önkormányza-
tok és Roma Civil Szervezetek érdekvé-
delmi Egyesülete

2. Németh patrik – Cigány Önkormányzatok
és Roma Civil Szervezetek érdekvédelmi
Egyesülete

3. Németh zsolt – Cigány Önkormányzatok
és Roma Civil Szervezetek érdekvédelmi
Egyesülete

4. Német vince – Cigány Önkormányzatok
és Roma Civil Szervezetek érdekvédelmi
Egyesülete

5. Német roland – Cigány Önkormányzatok
és Roma Civil Szervezetek érdekvédelmi
Egyesülete 

választási tudnivalók
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román nemzetiség:

1. karácsony Sándor – Méhkeréki Románok
Egyesülete

2. magyarné braunsteiner márta – Méhke-
réki Románok Egyesülete

3. vaskóné pántya Júlia – Méhkeréki Romá-
nok Egyesülete

Szerb nemzetiség:

1. margaritovits milenkó – Srpski Forum
Egyesület 

2. Nikolits György – Srpski Forum Egyesület 
3. Sztankovics Nándor – Srpski Forum Egye-

sület

Szlovák nemzetiség:

1. Hortobágyi Istvánné – Pilisi Szlovákok
Egyesülete és Regionális Kulturális Köz-
pontja  

2. vanyák Gábor ferenc – Pilisi Szlovákok
Egyesülete és Regionális Kulturális Köz-
pontja 

3. margaritovitsné fenyvesi margit – Pilisi
Szlovákok Egyesülete és Regionális Kultu-
rális Központja  

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 ön-
kormányzati választásokon választójoggal
rendelkező minden nagykorú magyar állam-
polgár, amennyiben a választást megelőzően
nemzetiségi választópolgárként regisztrál-
tatta magát az adott nemzetiség névjegyzé-
kébe.

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 kap-
csolatos 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.
A nemzetiségi választópolgárként történő
nyilvántartásba vétel igénylésének határideje
– a 2019. október 13-i nemzetiségi választás
vonatkozásában – 2019. szeptember 27-én
lejárt.
A korábban benyújtott nemzetiségi regisztrá-
ció minden választásra, így erre a nemzetiségi
választásra is 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 kér-
heti, hogy választójoga gyakorlásának segíté-
sére
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-írá-
sos sablont kapjon a szavazás napján (legké-
sőbb 2019. október 4. (péntek) 16.00 óráig
igényelhető)
• akadálymentesített szavazóhelyiségben sza-
vazhasson (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 tar-
tózkodik azon a településen, amelynek névjegy-
zékében szerepel, akkor sem más településen,
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.



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 illetékességi te-
rületén lévő – pontos címet is, ahova a moz-
góurna 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 választási
irodához címezve,
• online a www.valasztas.hu honlapon keresz-
tül.

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.

v. 
Az alábbiakban szeretném felhívni figyelmü-
ket a szavazás menetével kapcsolatos tudni-
valókra.

A választás napján, 2019. október 13-án 6:00
órától 19:00 óráig van lehetőségük a válasz-
tópolgároknak az urnákhoz járulni. Szavazni
kizárólag személyesen lehet a választópolgár
lakcímkártyán feltüntetett lakóhelye, vagy ha
2019. október 9-én 16 óráig átjelentkezett,
akkor a lakcímkártyán feltüntetett tartózko-
dási helye szerinti szavazókörben.

A szavazóhelyiségben kizárólag az a válasz-
tópolgár szavazhat, aki a szavazóköri névjegy-
zéken szerepel. A választópolgároknak a
szavazókörben – azonosításuk céljából – sze-
mélyazonosságukat, éS személyi azonosító-
jukat vagy ennek hiányában lakcímüket
igazolni kell.

ehhez feltétlenül vigyék magukkal a
a.) lakcímigazolványt és személyazonosító
igazolványt vagy
útlevelet vagy
vezetői engedélyt vagy
b.) lakcímet vagy személyi azonosítót tartal-
mazó személyazonosító igazolványt (régi tí-
pusú, könyv alakú személyi igazolvány).

Szavazás a szavazókörökben:

A helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán – ha nem regisztrált a
nemzetiségi választásra – az alábbi három kü-
lönböző típusú szavazólapon adhatja le sza-
vazatait a választópolgár:
- polgármesterjelölteket tartalmazó szavazó-
lap
- egyéni választókerületi képviselőjelölteket
tartalmazó szavazólap
- megyei listákat tartalmazó szavazólap (Pest
Megye Önkormányzata közgyűlése tagjainak
megválasztásához)

érvényesen csak egy polgármesterre, egy
egyéni választókerületi képviselőjelöltre és
egy megyei listára lehet szavazni.

érvényesen szavazni csak a hivatalos szava-
zólapon szereplő jelölt vagy lista neve melletti
körben elhelyezett, tollal írt, két, egymást
metsző vonallal lehet. A választópolgár saját
tollát is használhatja szavazata leadásához.

Ha egy jelölt vagy lista melletti körben sincs
két egymást metsző vonal, vagy több körben
is van két egymást metsző vonal, a szavazó-
lap érvénytelen.

Ha a választópolgár a nemzetiségi választásra
is regisztrált, akkor a fenti három szavazóla-
pon kívül további egy, kettő vagy három, alább
részletezett, különböző típusú nemzetiségi
szavazólapot kap, attól függően, hogy az
adott nemzetiség hol állított jelöltet:
- települési nemzetiségi képviselőjelölteket
tartalmazó szavazólap (a helyi nemzetiségi
önkormányzati képviselők megválasztásá-
hoz)
- megyei nemzetiségi listákat tartalmazó sza-
vazólap (a Pest megyei nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők megválasztáshoz)
- országos nemzetiségi listákat tartalmazó
szavazólap (az országos nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők megválasztáshoz)

Idén a nemzetiségi választás nem külön sza-
vazókörben lesz, hanem a lakóhelye (vagy át-
jelentkezés esetén a tartózkodási helye)
szerinti szavazókörben adhatja le szavazatát
az, akit nemzetiségi választópolgárként nyil-
vántartásba vettek. 

Míg a polgármesteri, egyéni választókerületi
és megyei közgyűlési szavazólapok fehér szí-
nűek, a nemzetiségi szavazólapok zöld szí-
nűek lesznek, és kitöltés után azokat egy zöld
színű borítékba kell majd zárni és így kell be-
dobni az urnába. Fontos, hogy az adott nem-
zetiség megnevezésével ellátott borítékot a
választópolgár zárja le, mert a szavazatai
csak ebben az esetben érvényesek!

A települési nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztáson a roma nemzetiség esetén legfel-
jebb öt, a többi nemzetiség esetén legfeljebb
három jelöltre adhatja le szavazatát a válasz-
tópolgár. 

A megyei és országos nemzetiségi önkor-
mányzati szavazólapon szereplő listák közül
a választópolgár érvényesen csak egyet vá-
laszthat.

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
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Szentendre Helyi választási
bizottság közleménye

a választási eljárás szabályainak betar-
tása és a választás tisztaságának meg-
óvása érdekében

Szentendre Helyi Választási Bizottság a
2019. szeptember 20-án megtartott ülé-
sén egyhangú szavazással a választási el-
járás szabályainak betartása és a
választás tisztaságának megóvása érde-
kében az alábbi közlemény fogadta el:

Szentendre Helyi Választási Bizottság
megállapítja, hogy az önkormányzati vá-
lasztási kampány során sajnálatos módon
megjelentek olyan cselekmények, 
amelyek sértik a választási eljárás tiszta-
ságát, valamint a jóhiszemű és rendelte-
tésszerű joggyakorlás elvét, amelyek a
jelölő szervezetek plakátjainak megrongá-
lásában és önhatalmú eltávolításában nyil-
vánultak meg. A Választási Bizottság ezért
felhívja a jelölő szerezetek és az állampol-
gárok figyelmét, hogy a választási kam-
pány során tartsák be a választási eljárás
szabályait és az egymás jogainak tisztele-
tén alapuló véleménynyilvánítás demokra-
tikus elvét. A választási eljárás békés,
jogszerű lebonyolítása valamennyi szent-
endrei lakos közös érdeke.

CSAPóNé DR. BARáTH KATALIN
HVB ELNÖKE



Újabb sportfejlesztés:
átadták a futókört 
Izbégen
rendhagyó sporteseménnyel, pár kör futással adták át szeptember
16-án az új, gumiborítású futókört Izbégen. A baseball pályát körül-
vevő, 400 méter hosszúságú futókör pályázati és önkormányzati for-
rásból épült. 2017 végén Szentendre vezetése online kérdőíves
szavazáson mérte fel, hogy a város polgárai milyen sportfejlesztése-
ket látnának szívesen. A felmérésen a harmadik legtöbb szavazatot
egy futópálya létesítése kapta.

kérdőíves felmérés és sportfejlesztések 
Szentendrén
A 2017-es kérdőíves szavazáson a legtöbb pontot a szentendreiektől
a focipálya kapta, a második helyen a gördeszkapálya, a harmadikon
a futópálya, a negyediken a kültéri fitneszpark végzett. A kérések azóta
teljesültek: Szentendrén tavaly adták át a megújult, műfüves focipályát
a Kőzúzó utcában, idén augusztus 20-án vehették birtokba az extrém
sportpályát a gördeszkások, a Postás strandon szeptember 6-án avat-
ták fel az új fitneszparkot. A város első fitneszparkja egyébként 2014-
ben épült a Püspökmajorban, 2015-ben a Czóbel-parkban telepítettek
street workout eszközöket, és idén ősszel a Füzesparkban, a Pap-szi-
geten és a Pannónia-telepen is létesült fitneszpark.

Az izbégi futókör
Az online igényfelmérés után az önkormányzat pályázatot nyújtott be
a futópálya építésére, és a pályázat sikeres volt: 2018-ban a
BMÖGF/93-5/2018. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 
19 890 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkor-
mányzat. A beruházás költsége 23 851 580 Ft + áfa volt, melyet a pá-
lyázati támogatáson felül az önkormányzat saját forrásból
finanszírozott, az éves költségvetési keretből.
A 400 méter hosszúságú és átlagban 1,5 méter szélességű futópályát
rugalmas és biztonságos rekortán gumiburkolattal tette komfortossá
a kivitelező. A sportfejlesztés során elkészült a támfal- és rézsűépítés,
a tereprendezés, a szegélyek és a lépcső építése is.

Ünnepi átadó futóedzéssel
A szép új futókört nagy örömmel adta át Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester, aki maga is nagy rajongója e sportágnak, és több neves futó-
versenyen kiváló időeredményeket ért el. „Számunkra fontos, hogy
otthonos legyen a város, és ebbe beletartoznak a sportlétesítmények
is. A pályát úgy alakítottuk ki, hogy mindenki használhassa, ugyanak-
kor alkalmas iskolai testnevelés órák keretében 60 és 100 méteres
távok gyakorlására és mérésére is. Ezt a lehetőséget különösen az Iz-
bégi általános Iskola osztályai tudják majd kihasználni. Arra biztatunk
minden szentendreit, használják a pályát, éljenek egészségesen!” –
mondta köszöntőjében a város polgármestere, majd arra kérte a meg-
jelenteket, vegyék birtokba a pályát, fussanak pár kört, és egy rendha-
gyó szalagátvágással avassák fel a pályát.

Hogy sokáig a sportolóké lehessen, vigyázzunk a pályára, ne menjünk
a gumiburkolatra kerékpárral, gördeszkával, görkorcsolyával, nordic
walking bottal, és házi kedvencünket se itt sétáltassuk.
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elkészült a pap-szigeti 
fitneszpark
Újabb fitneszpark átadására került sor szeptember 26-án délután.
A Pap-szigeti híd melletti területen augusztus közepén kezdődött
el a kivitelezés, melynek során hét eszközt telepítettek eséscsilla-
pító  gumiburkolattal, illetve elhelyeztek két padot és egy kerék-
pártárolót is. 
október 5-én, 15 órakor adják át a Füzesparkban is a legújabb 
fitneszparkot, illetve Pannónia-telepen, az Ericsson játszótéren két
eszközt telepítenek.
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Új játékok a játszótereken
A napokban két játszótérre is kerültek új játékok a vasvári lakótele-
pen, a deák ferenc utcában. A kivitelező Játszópark kft. összesen öt
elemet telepített zakar ágnes képviselő kezdeményezésére, önkor-
mányzati forrásból. A fejlesztés költsége közel hárommillió forint volt.

A Deák Ferenc utcai ját-
szótéren három elemet
telepítettek. A vonat, a
kis mászófal és mászó-
cső kiválasztásánál az
volt Zakar ágnes és Ku-
dett Krisztina városi fő-
kertész fő szempontja,
hogy az elemeket kisebb
gyermekek is tudják
használni, illetve a kis
helyigényük miatt ma-
radt hely a téren a labdá-
zásra is. A kisebb
játszótérre pedig két

elem került: egy hinta ütéscsillapítással és egy egyensúlyozó eszköz.
Zakar ágnes mindig is szívügyének tekintette lakótelepi fejlesztéseket:
a körzetében lévő Füzespark és Vasvári-lakótelep folyamatosan szé-
pül, hogy a lakók minél komfortosabban érezzék magukat otthonuk-
ban, szűkebb környezetükben.

Új parkolóhelyek
A Szent András templom előtt a biztonságos közterületi várakozás
biztosítása érdekében parkolóhelyeket alakítottak ki. 

A területet korábban is parkolásra használták, de a területrendezésnek
köszönhetően kulturáltabban tudnak megállni az autósok a Templom
utcában. A hétférőhelyes parkoló és a mellette lévő járdaszakasz bur-
kolata 10 cm vastagságú, natúr színű, Behaton típusú térkő. A beruhá-
zás önkormányzati forrásból készült, költsége 7,9 millió Ft volt.
Kivitelező: Pilis-2003 építőipari Kft.

Őszi pataktakarítás
A bükkös egyesület idén másodszor rendezett pataktakarítást
szeptember 21-én. A takarítás világnapja utáni nap sok szent-
endreit és főleg diákot mozgatott meg, olyanokat, akik szív-
ügyüknek tartják a környezetük, zöld területek tisztán tartását,
és ezért hajlandóak szabadidejükből is áldozni.

A szeptember 21-én rendezett Bükkös takarításon több lakó, kör-
nyéken élő és főleg sok diák vett részt. Örömmel tapasztaltuk,
hogy nincs sok szemét a Bükkös mentén, de sajnálattal, hogy még
mindig van.
A rendezvényt a VSZ NZrt., Szentendre Város Önkormányzata és
a Vissza a Vadonba szabadidőpark támogatta. Köszönjük a részt-
vevők lelkes munkáját! Külön köszönet a Szentendrei Móricz Zsig-

mond Gimnázium, az Izbégi általános Iskola és a Szent András
általános Iskola diákjainak és tanáraiknak!
A Bükkös-part tiszta! Vigyázzunk rá, hogy tiszta is maradhasson!

ZAKAR áGNES, 
BÜKKÖS TAKARÍTáS SZERVEZŐ, BÜKKÖS EGyESÜLET TAG, 

ÖNKoRMáNyZATI KéPVISELŐ
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Őrzők Napja 
a duna korzón
Az Őrzők Napja és az Autómentes Nap 
hagyományosan a szentendrei duna korzón
került megrendezésre 2019. szeptember
20-án. A városi és környékbeli óvodás- 
és iskoláscsoportok, érdeklődők előtt, közel
ezer résztvevővel zajlott az esemény, 
melyen a rendőrségi, katasztrófavédelmi
bemutatók mellett egészségmegőrző prog-
ramok is várták az érdeklődőket.
A rendezvényen számos érdekes programot
mutattak be az egyenruhás egységek. A
program az MHAA katonazenekarának rit-
musos zenei bevezetőjével kezdődött, majd
köszöntőt mondott Verseghi-Nagy Miklós
polgármester, aki elmondta, a rendezvény
célja, hogy a gyerekek megismerjék őrzőink
munkáját, és a bemutató nyomán akár hiva-
tásnak válasszák e fontos pályák egyikét. Ki-
emelte, hogy az Autómentes Nap jó alkalom
arra, hogy felhívja a figyelmet Földünk védel-
mére, és az alternatív közlekedési eszközök
használatára. 

Szilágyi Tibor honvéd ezredes a jelenlévő
gyerekeket a szentendrei laktanya nyílt alkal-
maira hívta meg, melyeken betekintést nyer-
hetnek a katonák mindennapi életébe. 
A köszöntők után vicces és rendhagyó flash-
mobot mutattak be Kovács László rendőr ez-
redes szólójával. 
Izgalmas kutyás-rendőr bemutatókat, 
intézkedéstaktikai bemutatókat láthattak a
gyerekek a Lázár cár téren, amit a katasztró-
favédelem és a rendőrség közös bemutatója
követett. A bemutatók és interaktív feladatok
– közlekedési tesztek gyerekeknek, bűn-
megelőzési ismeretek tesztjei, bűnügyi tech-
nika, karhatalmi eszközök bemutatója,
kerékpáros ügyességi pálya, katonai jármű-

vek bemutatója – nagy érdeklődés mellett
zajlottak. Közel 1000 szentendrei és kör-
nyékbeli kisdiák nézte végig a bemutatókat,
próbálta ki a közlekedési eszközöket, ismer-
kedett a rendőrség, a katonaság, a tűzoltó-
ság feladataival. A bemutatókat Skrobár
Róbert konferálta fel, aki aktívan részt vett a
bemutatókban.
A Szentendrei Egészségfejlesztési Iroda és
a Szentendre és Vidéke Praxisközösség
egészségmegőrző, prevenciós programok-
kal várta az érdeklődőket. Nagy sikert aratott
például a gyerekek körében a szimulációs
szemüveg, amellyel biztonságos keretek kö-
zött tesztelhették, milyen veszélyei lehetnek
a drog- vagy alkoholbefolyásoltságnak.



VÁROS XXXIII. évf. | 18. szám12

„SzeNteNdre – kultÚrpArt 2019″ 
– ÖtletpályázAt

A magyar művészeti Akadémia
építőművészeti tagozata „SzeNt-
eNdre – kultÚrpArt 2019″ kul-
turális és szabadidőközpont a
duna korzón címmel nyílt, építé-
szeti tematikájú ötletpályázatot
hirdet meg 40 év alatti építőmű-
vészek, építészmérnökök, építé-
szek, belsőépítészek számára. 

A tagozat ez évi kiírása tartalmi, építészeti-tájépítészeti eszközök-
kel megfogalmazott javaslat tétel Szentendre történeti belvárosá-
ban egy unikális Kulturális és Szabadidő Centrum létrehozására a
Dunaparti Művelődési Ház és a Vajda Stúdió épületegyüttesének
bevonásával és rehabilitációjával, a belső udvar újraálmodásával
és a Duna korzó sétányrendszerébe integrálásával – egészen a
Duna vízfelületéig kitágítva és megkomponálva a térsort. 
A bruttó 5 millió forint díjazású pályázat benyújtásának határideje:
2019. november 15.
A részletes pályázati kiírás itt olvasható: 
https://www.mma.hu/palyazatok/

mese és hit
különleges estet rendeztek mesélj még! címmel az Ars Sacra művé-
szeti fesztivál xIII. Szakrális művészeti Hete keretében a városháza
dísztermében, 2019. szeptember 17-én. Az est főszereplői a bölcses-
séggel és hittel teli bibliai és élet írta mesék voltak, sok zenével fű-
szerezve.

Köszöntőt mondott Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, az ese-
ményt Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió elnöke nyitotta
meg. Kóka Rozália Magyar Örökség-díjas bukovinai székely előadómű-
vész és Szerényi Béla, az óbudai Népzene Iskola igazgatója avatott
prezentálásban hallhatott meséket a közönség. 
Az előadás végén az esten részt vevők megtekintették a különleges
kerámia-, baba- és könyvkiállítást, melyek mindegyike áldott üzenetet
hordozott. Az alkotásokat Kósa Klára keramikus művész mutatta be,
aki a rendezvény idei alkalmát a szentendrei Városházára szervezte,
barátai meghívásával. Simon Ilona grafikus, könyvtervező művész
mesés könyvei finom objektek, egy-egy történet ihlette alkotások. Kósa
Klára bibliai történeteket ábrázol gyönyörű, reneszánsz kerámiaképein.
Kolumbán Zsuzsa babakészítő iparművész vallásos, mesébe illő jele-
neteket hozott a kiállításra. A mesékre reflektálva az esten a tekerő-
lantot Szerényi Béla, az óbudai Népzene Iskola igazgatója és fia,
Szerényi Domokos recegtette, lanton játszott és énekelt Barabás Ba-
lázs.

A képen bal oldalon Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Női Unió elnöke, a színpadon
Kósa Klára keramikus művész és a zenekar

Nagy Szentendrei Számháború
A 2019-es évet kucsera ferenc emlékének szenteli a város. A Szent-
endre barátai egyesület több mint két éve jelentős programokkal pró-
bálja ismertté tenni kucsera ferenc katolikus vértanú életét,
áldozathozatalát. A születésnapja, szeptember 23. előtti hétvégén
nagy sikerrel rendezték meg a III. Nagy Szentendrei Számháborút a
belvárosban.

A 10 év fölötti gyerekeknek és felnőtteknek szervezett játékon hasznos
információkat sajátíthattak el a város történelmével, értékteremtő hő-
sével, Kucsera Ferenccel kapcsolatban a résztvevők. Az interaktív kö-
zösségi játékra idén is több százan jelentkeztek. A Szentendre Barátai
Egyesület által szervezett számháborúk újszerű megközelítésben te-
remtenek lehetőséget a város számára, hogy e helyi hős a köztudat és
az élő emlékezet szerves részévé válhasson.
Idén a kék csapat nyert 655 ponttal, második helyezést ért el a sárga
csapat 322 ponttal és „bronzérmes” lett a zöld csapat, ők 301 pontot
gyűjtöttek össze a játékon.

magyarnóta kavalkád
egymásnak adták a szót, azaz a dalt az első Szentendrei magyarnóta
kavalkádon 2019. szeptember 21-én, a Hamvas béla pest megyei
könyvtár színháztermében. A rendhagyó programot bányai márton
nótaénekes állította össze. r. kárpáti péter konferálásával a kiváló
fellépő művészek különleges, újító ősbemutatója magával ragadta a
közönséget. 

A másfél órás műsorban fellépett a magyarnóta és cigánydal éneklés
megkoronázott királya: Tolnai András, a Magyar állami operaház ma-
gánénekese, a Bartók Béla-Pászthory Ditta díjas művésznő: Erdős Me-
linda, a szentendrei nótás kapitány: Kapi Gábor, a magyarnótás
közösség által újonnan felfedezett, egyedi személyiség: Gombos
Maja, a humor avatott képviselője: Horváth László. A zenei kíséretről
Nyári Tamás és kiváló zenekara gondoskodott. 
A vendégeket Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntötte. Az
estet az októberi Idősek Világnapjára alkalmából állította össze Bányai
Márton, a különleges esemény főszereplője. A zenés mulatozás után
magyaros, egészséges étkekkel vendégelték meg a közönséget a
szervezők, Szentendre Város Önkormányzata és az Egészséges Vá-
rosért Közalapítvány.
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egész európán átívelő nemzetközi dráma, aminek a főszereplője az
eredeti kapu – mondta farkas ádám szobrászművész a pápai ester-
házy-kastély Szentendrén újraalkotott kapuegyüttesének átadóján.
lehoczky János és lehoczky tivadar műhelyében korabeli képek
alapján született újjá az eredetileg a xvII-xvIII. századból, párizsból
származó kapuegyüttes, mely fél évszázadon át pápán állt, majd a
szovjet csapatok bevonulása után eltűnt. A kapuegyüttest szeptem-
ber 20-án mutatták be Szentendrén, és 27-én állítják fel az ester-
házy-kastély előtt, pápán. 

Hét évtizeddel az eltűnése után Szentendrén, a Lehoczky-műteremben
éledt újjá a pápai Esterházy-kastély kapuegyüttese. A kovácsoltvas al-
kotás eredetileg a XVII. század végén, a XVIII. század elején készül-
hetett Franciaországban. Eredeti funkciójában a párizsi Tuileriák
palota Carrousel udvarának kapujaként szolgált. A párizsi kommün
alatt a Tuileriák palotáját felégették, majd 1883-ban, a romok elbontá-
sakor a maradványok egy részét elárverezték. A kapuegyüttest ekkor
vásárolta meg és szállíttatta Pápára az Esterházy család. A kastély elé
Esterházy Pál állíttatta fel. 1945-ben, a szovjet csapatok bevonulása
után a kapuegyüttes eltűnt, a kastélyt pedig a szovjetek 15 évig lakta-
nyaként használták.
A kapuegyüttes rekonstrukciós terveinek elkészítésére 2010-ben kérte
fel Lehoczky Jánost a pápai önkormányzat. Az elkészült tervek alapján
a kapu elkészítésére 2018-ban kapott felkérést Lehoczky János kovács
iparművész és Lehoczky Tivadar fémrestaurátor Pápa városától. A ka-
puegyüttes 2019 szeptemberében készült el, ünnepi bemutatóját szep-
tember 20-án tartották a Lehoczky-műhelyben.
A vendégeket Lehoczky Tivadar üdvözölte, majd felolvasták Latorcai
Csaba államtitkár levelét. Az államtitkár köszöntőjében felidézte a ka-
puegyüttes történetét, és emlékeztetett Magyarország Alaptörvényé-
nek értékmegóvásra vonatkozó részére – vállaljuk, hogy örökségünket,
egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a Kárpát-medence termé-
szet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk – , végül kö-
szönetét fejezte ki az alkotóknak. „Engedjék meg, hogy köszönetet
mondjak mindazoknak, akik magas szakmai színvonalú, elhivatott mű-
vészi teljesítményükkel lehetővé tették azt, hogy ez a műalkotás a jövő
nemzedékei számára megmaradhasson. Külön köszönetet mondok
Lehoczky János és Lehoczky Tivadar művész uraknak, akik hazai és
nemzetközi szinten is elismert restaurátorként számos gyönyörű és
jelentős munka mellett megmentették ezt a csodálatos alkotást. Mun-
kájuknak köszönhetően az ország és Európa gazdagabb lett egy újra
helyreállított történelmi örökséggel.”
Az újjászületett kapuegyüttest, az alkotást és az alkotókat Farkas
ádám Kossuth-díjas szobrászművész méltatta. Mint mondta, e műhöz
fogható Magyarországon nem sok van. „Nem gyakran adódik, de most
megtörtént az a csoda, hogy ez a mű feltámadt, a semmiből létrejött.
Rendkívül nagy tett, hogy a város, ahol hiány keletkezett a rács helyén,
fontosnak tartotta, hogy újra létrejöjjön és megteremtette a lehetősé-
gét” – fogalmazott. Hozzátette: olyan művész, aki a korabeli francia
kovácsművészet színvonalán képes újra alkotni egy ilyen jelentős
művet, Európában is alig van. „Magyarországon biztos nincs még egy,
ezt csak a Lehoczky-műhely tudta létrehozni, János fél évszázados
tapasztalatával, hatalmas életművével. Szerencsére, most már Tivadar
is benne van már a családi műhelyben.” Farkas ádám hangsúlyozta: a
kapu elkészítése hatalmas feladat, melyhez óriási szakmai tudásra és
nagyon jó formaérzékre volt szükség, hiszen a rekonstrukcióhoz csu-
pán régi képek szolgáltak alapul.
Farkas ádám a kapu kettős szimbólumrendszeréről szólva úgy fogal-
mazott: „Az egyik maga a szerkezet, egy konstrukció, ami az államha-
talomnak, a királyi hatalomnak a jelképe, egyfajta hierarchikus
szerveződés, ami egy szilárd és konstruktív darab. Arra jönnek rá a
díszek, hajlított elemek, a növényi elemek stilizált változatai, és ezek
a növényi, íves vonalak a természet és a teremtett világra való utalá-
sok. Igazából a királyi hatalom azt sugallta mindenkinek, hogy itt egy
kettős szimbólum van: az egyik egy szervezett, hierarchikus hatalom,
valamint a természet és a teremtett világ tisztelete és fenntartása.”

Példát vehetünk a kapuról – mondta – mert kell legyen egy olyan struk-
túra, ami jól felépített és működtetni tudja az országot, és kell legyen
egy olyan érzékenység, ami a természet és a teremtett világ felé való
kapcsolat.”
Az alkotás és az alkotók méltatása után Lehoczky János és Lehoczky
Tivadar jelképesen átadták Pápa polgármesterének a kapuegyüttest,
annak egy részlete átnyújtásával. Dr. áldozó Tamás köszöntőjében fel-
idézte a kapu újjászületésének történetét, hangsúlyozva Pápa városa
és az Esterházyak gazdag kapcsolatának jelentőségét, és a rendkívüli
felelősséget, melyet az Esterházyak öröksége ruház a városra. El-
mondta: az elmúlt húsz évben 3 milliárd forintot költöttek az Ester-
házy-kastélyra, amely ma Magyarország egyik legszebb főúri épülete.
A polgármester felidézte 2015 áprilisát, ami jelentős mérföldkő volt a
kastély legújabb kori történetében: a felújított kastély átadáskor Lázár
János ígéretet tett arra, hogy a kormány támogatni fogja a rekonstrukció
következő lépését, a kapuegyüttes és a falazott kerítés megépítését.
„Az akkor becsült költségeket, 165 millió forintot támogatásként meg-
kaptuk, és mint ahogy az lenni szokott egy projekt esetében, a végén ez
körülbelül 40%-os támogatási intenzitást jelentett, azaz jó 200 millió 
forintot saját forrásból a városnak még bele kellett tenni a projektbe.
Sokan megkérdezhették, hogy a mi városunknak nincs más problémája,
mint hogy kaput és kerítést csináltasson, ezt a 200 milliót nem tudná
másra költeni, járdára, csapadékvíz-elvezetésre. Annak ellenére, hogy
ez a kérdés érvényesen feltehető, nincs, aki Pápán ezzel foglalkozna.
Azt érzem, hogy a város óriási kíváncsisággal és támogatással áll a pro-
jekt mögött, szinte lélegzetvisszafojtva vártuk azokat a képeket, melye-
ket Tivadartól kaptunk az elmúlt napokban és a közösségi médiában
megoszthattunk és egészen biztos vagyok abban, hogy a felállítás mun-
káit is több százan kísérik figyelemmel majd.”
Pápa polgármestere megköszönte a Lehoczky-műhely munkáját, 
hangsúlyozva, kapcsolatuk sokkal több, mint klasszikus meg-
rendelő és vállalkozó viszony. „én János mesterben sok mindent irigy-
lek. Irigylem azt a derűt, amivel a világot szemléli, azt a nyugalmat, ami-
vel magabiztosan tudja, hogy a nagy feladat meg fogja őt találni. A nagy
feladat ebben a kilenc évben többek között ebben a kapuban meg is ta-
lálta, ő pedig a tudásával, a tehetségével és ezzel az egészen elké-
pesztő világszemlélettel helyt állt, és gyönyörű példáját adta annak,
hogy mire képes egy magyar művészember, ha a lehetőségei megvan-
nak.”
A bemutatót zárva Lehoczky Tivadar megköszönte Kaló Judit építész-
tervező, Jeges András és Németh Gábor fémrestaurátor, valamint saját
munkatársaik: Törökéri Béla, Póra György, Heisz Gyula és Ütő Dániel
munkáját.
A kapuegyüttest a bemutató után elszállították Pápára, hogy a végső
munkafázisban a helyére, az Esterházy-kastély elé illesszék. Végleges
helyén szeptember 27-én avatták fel.        

T. J.

Szentendrén éledt újjá a pápai 
esterházy-kastély kapuzata
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Ünnepélyes keretek között nyílt meg Szentendrén az új zsinagóga és
a Cháj Galéria a pátriárka utcában, 2019. szeptember 22-én. Az egy-
séges magyarországi Izraelita Hitközség (emIH) új szentendrei zsi-
nagógájának avatásán köves Slomó, az emIH vezető rabbija, Semjén
zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős
miniszterelnök-helyettes és verseghi-Nagy miklós, Szentendre pol-
gármestere mondott beszédet. A zsinagóga és tóratekercs avatással
egy időben ünnepélyesen rabbivá avatták menachem myerst.

tóratekercs befejezés budapesten
A vasárnapi programok kora délután Budapesten kezdődtek, a Cipők a
Duna-parton holokauszt-emlékműnél. Köszöntő beszédet mondott Köves
Slomó, az EMIH vezető rabbija, dr. Fónagy János, a Nemzeti Vagyonnal
Kapcsolatos Parlamenti Ügyekért Felelős Parlamenti államtitkár, az Iz-
raeli Rabbinátus képviseletében megjelent Eliezer Simcha Weiss főrabbi
és oberlander Báruch rabbi, a budapesti ortodox Rabbinátus vezetője. 
Az ünnepi eseményen az emlékezés mécseseit helyezték el a Duna-
parton, és az új szentendrei, valamint a XIII. kerületi Zsilip zsinagóga
Tóráinak utolsó betűit írták be Köves Slomó vezető rabbi segítségével.
A díszes tóratekercs tartókkal ezután Szentendrére indult a menet. 

zsinagóga avatás Szentendrén
A Lázár cár tértől a Pátriárka utcáig ünnepi, zenés felvonulással vitték
az új zsinagóga és közösségi ház avatásához a Tórát. 
Az ünnepi avatón Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija felidézte, tíz
évvel ezelőtt indult útjára Szentendrén az a kezdeményezés, hogy a
zsidó közösség ismét megerősödjön a városban. Az új közösségi hely
mindenkinek alkalmat ad arra, hogy a Tórát, a zsidó hagyományokat,
kultúrát, szellemiséget megismerje. „Hitünk szerint, ha meggyújtunk
egy gyertyát, és az elkezd fényt árasztani, akkor lassan köré jönnek az
emberek.” A szentendrei zsinagóga mellett működik majd egy közös-
ségi ház is művészeti galériával, kóser kávéházzal, kulturális és közös-
ségi központtal. Köves Slomó megköszönte a segítséget Benkő
Balázsnak, a ház tervezőinek, Bor Andrásnak, Szabó Tibornak, Tóth or-
solyának és Székely évának, Földes Zsoltnak, Bognár Dánielnek, Nóg-
rádi Bálintnak és a fiatal Myers rabbi-házaspárnak, akik egy éve várnak
arra, hogy ez a központ megnyíljon.
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédében kiemelte a ma-
gyar zsidóság sajátos értékgazdagságát a magyar kultúra, szellemiség,
művészet, tudomány terén. A miniszterelnök-helyettes köszönetét fe-
jezte ki Köves Slomónak, az EMIH vezető rabbijának és oberlander Bá-
ruch rabbinak, a budapesti ortodox Rabbinátus vezetőjének, hogy a
régi hagyományokat visszahozták Magyarországra, és élettel töltötték
meg azokat a kereteket, amelyeket a történelem megrendített. 
Kiemelte: a magyar kormány természetes kötelességének tartja, hogy
a zsidó hagyományok megőrzéséhez minden szükséges segítséget
megadjon. Köszönetét fejezte ki a Tett és Védelem Alapítvány tevé-
kenységéért, és hangsúlyozta, a magyar kormány mindennemű anti-
szemitizmus ellen fellép. Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
bejelentette: a magyar kormány és az Egységes Magyarországi Izrae-
lita Hitközség átfogó megállapodást kötött, amelynek értelmében a
legmagasabb kategóriában elismert egyházzá válik. 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester ünnepi beszédében Szentendre
egyedülálló sokszínűségét emelte ki: „Szentendrén 7 nemzetiségi ön-
kormányzat van: lengyel, görög, cigány, horvát, szlovák, román és
szerb. 9 templomunk van és 6 vallási felekezet: római és görög katoli-
kus, baptista, evangélikus, református és szerb ortodox. A város tehát
egy igazi befogadó város, sok, a történelem folyamán ideérkező kul-
túrával, befolyással, amelyek mind színesítették, gazdagították Szent-
endrét. (…) Szentendre ismét gazdagabb lett egy szakrális, illetve
kulturális helyszínnel.”
Eliezer Simcha Weiss főrabbi beszédében Menachem Myersnek, a
szentendrei zsinagóga rabbijának adott át útravalót: „Ez a város ódon
hangulatú és egyszerre modern. A te feladatod, rabbi, az lesz, hogy
tartsd meg, ami régi, töltsd meg értékkel, az újat szenteld meg és ol-
vaszd bele. A legnagyobb áldás pedig a számunkra, hogy látjuk fiain-
kat, és látjuk a folytonosságot.”
Menachem Myers, Szentendre rabbija elmondta, reméli, hogy a Cháj
Galéria a növekedés, a tanulás és a barátság helye lesz. „Most, hogy
egy hét választ el bennünket az újévtől, a Rós Hásánától, ami a meg-
újulás ideje, jó alkalom, hogy ebben az új zsinagógában ünnepeljünk.”
Kertész Erzsébet, a szentendrei zsidó közösség tagja Kertész Péter új-
ságíró egy írását olvasta fel, ezzel emlékezve néhány hónappal ezelőtt
elhunyt férjére, a zsidó temető gondnokára.
A beszédek után szalagátvágással avatták fel az új zsinagógát, és az
ajtóra felhelyezték az első mezüzét, azaz a pergamenlapra írt imát,
majd a zsinagóga Tóraszekrényébe elhelyezték a Tórát. 

zsinagóga avatás budapesten
A szentendrei zsinagóga avatása után a meghívottak az újlipótvárosi
Zsilip zsinagóga avatására utaztak tovább, ahol rövid avató szöveget
mondott Köves Slomó vezető rabbi. A mezüzét Weiss rabbi helyezte
fel, majd a budapesti új zsinagóga rabbija, Glitzenstein Sámuel avatása,
köszöntők és sófárfújás zárta az ünnepi eseménysort.

Új zsinagóga és galéria nyílt Szentendrén

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a szentendrei zsinagóga avatáson
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tíz boldogító igen hangzott el a Nagycsaládosok országos egyesü-
letének (Noe) 31. őszi találkozóján a Skanzenben, 2019. szeptember
14-én. A több ezer résztvevővel zajló eseményen a családi programok
mellett a „Nagycsaládos esküvő” pályázat öt nyertes párjának esküvői
szertartását is megrendezték.

A Nagycsaládosok országos Egyesületének őszi találkozóján idén is
a közösségépítés volt a cél. Ebben az évben különleges eseménysor
is kapcsolódott a programokhoz. A NoE az év elején jegyespároknak
hirdetett pályázatot, amelynek nyereménye az egyesület által szerve-
zett polgári szertartás és esküvő volt.
Az esküvői ceremónia előtt Novák Katalin, az EMMI család- és ifjúság-
ügyért felelős államtitkára, Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládo-
sok országos Egyesületének elnöke, Verseghi-Nagy Miklós,
Szentendre polgármestere, dr. Bereczki Ibolya, a Skanzen főigazgató-
helyettese és osoha László, a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesüle-
tének elnöke mondott köszöntőt.
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár megkö-
szönte a jegyespároknak azt a bátorságot, hogy a nagyközönséggel
megosztották életük e fontos pillanatát, és közös életük útjának első
lépéseinek tanúi lehettek a találkozó résztvevői. Kiemelte a NoE több
mint harmincéves áldozatos munkáját, amit a magyar családokért
tett országhatárokon belül és kívül. „Az idei évben, csak az év első
felében, a házasságkötések száma lényegesen, közel 8 százalékkal
meghaladta az előző évekéit. Júniusig 24 020 fiatal pár mondott
igent a közös életre. Ma a házasságkötés Magyarországon reneszán-
szát éli.”

Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntőjében elmondta, közvet-
len munkatársai, ahogy ő is, szintén nagycsaládosok, és fontosnak
tartja ezt a szemléletmódot, életutat. „A családalapítás az egyik leg-
fontosabb közügyünk, Kölcsey szavaival: Ki gyermeket nevel, az a hon
iránt szent kötelességet teljesít”. Szentendre családbarát város, és ki-
emelten figyel a fiatalokra, a családokra, fontosnak tartja a közösségi
helyek létrehozását, közösségi programok szervezését. A szentendrei
intézmények közül a Polgármesteri Hivatal és a Szentendrei Kulturális
Központ is elnyerte már a Családbarát Munkahely díjat.
Varga Evelin és Németh Tibor, Péter Erzsébet és Hamar Péter, Rácz
Anna Mária és oltványi J. László, Bagdi Boglárka és Benkó Zoltán, Örö-
kös-Tóth Csilla és Herczegh Viktor számára tehát nagy nap volt ez a
napsütéses szombat. A Skanzen Amfiteátrumában az öt kiválasztott
pár a találkozó résztvevői előtt tett hűségesküt. A házaspárok további
nászajándéka, hogy neves autómárkák modelljeit tesztelhetik a mé-
zesheteik alatt. A jegyespárok esküvőjét Szentendre Város Önkor-
mányzata azzal is támogatta, hogy a szokásos költségeket elengedte,
és a város anyakönyv-vezetője, Urbán Zsuzsanna előtt mondhatták ki
az igent a fiatalok.
Sok boldogságot, éljenek az ifjú párok!

Az Anyatejes táplálás 
világnapja Szentendrén
A városháza dísztermében sok apróság és szüleik meghívásával ren-
deztek játékos, közösségi délelőttöt az Anyatejes táplálás világnapja
és -hete alkalmából, szeptember 19-én a szentendrei és járási védő-
nők, valamint a Gondozási központ szervezésében. 

Az anyatejes világnapot és -hetet 1992-től tartják világszerte, melyet
az Egészségügyi Világszervezet (WHo) és az UNICEF indított el a cse-
csemők egészséges táplálása érdekében. Szentendrén is évről évre,
egyre nagyobb közösségben telnek az ünnepi rendezvények. Korábban
a védőnői tanácsadó adott otthont az eseménynek, amit időközben
jócskán „kinőttek”, így idén a Városháza dísztermében rendezték meg.
Városunk kivételes helyzetben van, sok kisgyermekes család él itt, sok
a nagycsaládos, így – szemben más településekkel – Szentendre egyre
fiatalodik! Tavaly Szentendrén a Családok évét ünnepeltük, az önkor-
mányzat pedig már háromszor elnyerte a Családbarát Munkahely
címet. Az Anyatejes táplálás világnapja alkalmából rendezett esemény
is vidám, családias hangulatban telt.
A rendezvényen Vargáné Kiss Zsuzsanna, a PMKH Szentendrei Járási Hi-
vatal Népegészségügyi osztályának vezető védőnője, Vigh-Haris Gabriella
szentendrei védőnő és Verseghi-Nagy Miklós polgármester mondott rövid
köszöntőt. A köszöntők után ünnepi műsor és közös „piknik” következett
a babákkal.
A zene fantasztikus hatása a legapróbbaknál is látszik: ahogy énekelve
betoppantak a terembe az Evangélikus óvoda táncos-énekes fellépői,
elhallgatott a duruzsolás, minden szempár feléjük fordult. Az ovisok
mondókás-körjátékokat játszottak, illetve az ünnepi műsorban énekelt
és gitározott Balázs Marietta, aki a nagyon népszerű „Suttogó” baba-
mama foglalkozásokat tartja Szentendrén és Visegrádon.
A babás eseményen a Varrószoba és a Szentendrei Szappan Manufak-
túra is bemutatkozott a legkisebbeknek szánt, speciális termékeivel.
A hazafelé indulókat Zoli bohóc ajándékozta meg hajtogatott lufiállat-
kákkal és mosolygós üdvözlettel: „Viszontjátszásra!” .

Nagycsaládos találkozó öt esküvővel a Skanzenben

Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Novák
Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, Verseghi-Nagy Miklós,
Szentendre polgármestere, dr. Bereczki Ibolya, a Skanzen főigazgató-helyettese és
Osoha László, a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületének elnöke 
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Szentendre és az fmC a római
magyar Akadémián 
Szeptember 12-én nagy sikerrel és az
érdeklődők népes serege jelenlétében
nyílt  meg a „felvonulás. tűrt és tiltott
művészet Szentendrén a kádár-kor-
szakban” című kiállítás rómában, a
palazzo falconieri galériájában.

A Ferenczy Múzeumi Centrum régóta
hagyományosan jó kapcsolatot ápol a
Római Magyar Akadémiával, amely
legutóbb Vincze ottó képzőművész
velencei kiállításának előkészítését
segítette (2017-ben). Az Akadémia nemrég római bemutatkozásra
hívta meg a szentendrei múzeumot, amely ennek eleget téve több pro-
jekttel is szerepel az olasz fővárosban: ezúttal a múzeum saját gyűjte-
ményéből válogatták össze Felvonulás… című válogatást mások
mellett Bukta Imre, ef Zámbó István, fe Lugossy László, Kocsis Imre és
Lois Viktor műveiből. 
A Felvonulás című kiállítás finisszázsához kapcsolódóan, október 13-
án mutatkozik be Rómában a Szentendrei Szabadtéri Tárlat. A Campo
de Fiori melletti utcákban megvalósuló alkalmi kiállításon műveivel
jelen lesz a tavalyi jubileumi tárlat résztvevőinek többsége – de a szer-
vezők olasz alkotók kapcsolódását is örömmel veszik. A program a Mi-
rabilia Urbis című kortárs művészeti fesztivál részeként valósult meg.
A kiállítás a nyolcvanas évek szentendrei szcénáját, a korszak magyar
ellenkultúrájának emblematikus, a kortárs művészetre máig nagy ha-
tással bíró helyszínét és közösségét mutatja be a Ferenczy Múzeumi
Centrummal, illetve Szentendre önkormányzatával közös szervezésben. 

25 éves a bIG
A barcsay Iskola Galériában formabontó jubileumi kiállítást rende-
zünk. A megnyitó időpontja október 18. péntek,18 óra.

A Galéria megszületése szorosan összefonódik
azzal, hogy iskolánk, az akkori Felszabadulás La-
kótelepi általános Iskola 1994-ben felvette a
Barcsay Jenő általános Iskola nevet. Az évente
több alkalommal megrendezett képző- és ipar-
művészeti kiállítások érdemben alakították a
mindenkori diákjaink műtárgyakhoz, kiállítások-

hoz való viszonyát. A kiállított műveken túl ebben fontos szerepe volt
az évente hozzánk látogató művészeknek, alkotóknak, akik minden
évben január végén egy-egy alkotó délelőttöt töltöttek az osztályokkal.
Szentendre  festőinek, grafikusainak jóvoltából épületünk több pontján
állandó hellyel bíró igényes műalkotásokkal is találkozhatnak a gyere-
kek. Szeretnénk a lehető legtöbbet együtt láttatni az eddigi 25 év anya-
gából. Ezért  VIrtuális kiállításon mutatjuk be a VAlódi értékeket.  
Ezúton is külön szeretettel hívjuk az 1994 óta a Barcsay Iskola Galéria
önálló vagy csoportos kiállításain szereplő művészeket, kritikusokat,
a kiállítások rendezőit, a megnyitók, fogadások szereplőit. Szeretnénk,
ha a megnyitó estéje alkalmat adna a művészek és műértő barátaik ta-
lálkozásának.

BIG

f(l)eSS mob Itt és moSt
Gyere el, és fess velünk Szentendre főterén október 11-én!
Meglepetésekkel készülünk! Bárki ecsetet ragadhat a Ferenczy Múze-
umi Centrum és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonpro-
fit Kft. közös programján, amelyen az egyéni és a közös alkotásra is
lehetőség nyílik majd!
Legyél Te is a Festészet Napja szentendrei városi kiállításának része!
A közösen készített alkotásokat ugyanis a Festészet Napján és az azt
követő hétvégén, azaz október 18. és 20. között kiállítjuk a város 
különböző pontjain!  

Junior prima díjat nyert 
dömény krisztián citeraművész
Junior prima díjat nyert dömény krisztián citeraművész, zenetanár, a
szentendrei vujicsics tihamér zeneiskola pedagógusa. Szeptember
20-án adták át a 2019-es Junior prima díjakat tíz tehetséges 30 év
alatti művésznek a magyar Népművészet és közművelődés kategóri-
ában  budapesten.

Elismerésben részesült András orsolya népdalénekes, népzenész,
Bacsó Lilla táncművész, néptánc-pedagógus, Bencze Mátyás népze-
nész, népi hegedűs, Demeter Anita bőrműves; Dömény Krisztián citerás
népzenetanár, Klitsie-Szabad Boglárka mesemondó, néprajzkutató,
Marton-Bőczy Boglárka nemezkészítő, Németh Antal táncművész, nép-
tánc-pedagógus, Sánta-Bíró Anna táncművész, néptánc-pedagógus, va-
lamint Széles Zsolt faragó.

A képen Dömény Krisztián tanítványaival

elindultak a jelentkezések a
szentendrei, őszi 50+-os 
képzésekre! 

A Szentendrei Önkormányzat és 
a Milton Friedman Egyetem közös
szeniorképzésén ezúttal tizenhárom,
egységesen 21 tanórás tanfolyam 
került meghirdetésre. 

Ezek kezdő időpontjai a következők:

Angol kezdő (Novák Mária) 
(október 18. péntek 9:30-11:00)
Angol haladó (Sot Márton) 
(október 17. csütörtök, 13:00-15:30)
Angol társalgás (Sot Márton) 
(október 17. csütörtök, 15:45-17:15)
Német kezdő (Rácz Alexandra) 
(október 16. szerda, 18:00-19:30)
Német haladó (Rácz Alexandra) 
(október 16. szerda, 19:30-21:00)
olasz kezdő (Dálnoki Gabriella) 
(október 15. kedd, 16:00-17:30)
olasz haladó (Dálnoki Gabriella) 
(október 15. kedd, 17:30-19:00)
egyensúlytréning (Novák Mária)
(Szeptember 13. péntek, 11:30-12:30)
Szenior örömtánc (Novák Mária)
(Szeptember 13. péntek, 12:40-13:40)

kezdő számítástechnika (Lévai Ist-
ván) (2019.10.15 16:30 - 19:30)
Haladó számítástechnika (Lévai Ist-
ván) (2019.10.28 16:30 - 19:30)
Geopolitika (Dr. Jászberényi József,
főiskolai tanár, felnőttképzési igaz-
gató, Milton Friedman Egyetem) 
(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 képzésekre jelentkezni a 06 30 692
47 46-os telefonszámon (dr. Jászbe-
rényi József) lehet, s ekkor kell
egyeztetni a befizetési időpontokról
is. 

A kurzusok ára egységesen: 
10.000 forint/fő/kurzus. 
A képzésekre mindenki jelentkezhet,
aki elmúlt 50 esztendős.

A kurzusok helyszíne az Aranykor
Központ lesz (Duna korzó 25. föld-
szint), illetve a mozgáskurzusok a
DMH-ban zajlanak. A számítás-
technkai kurzusoknak a Rákóczi 
Gimnázium ad othont.

Hívunk és várunk minden tanulni
vágyó, ötven felettit!

Tanulni sohasem késő! 

ARANyKoR KÖZPoNT 
SZENTENDRE

Őszi szeniorképzések 
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A HÓNAp mŰtárGyA 

Szakács Imre (1948): Hommage á Hollósy Simon, 2017-2018
olaj, vászon, 100  x 200 cm 

Szakács Imre
1948-ban született Budapesten.
1969 óta vesz részt hazai és nemzetközi ki-
állításokon. 
Jelenleg Szentendrén él és dolgozik.
1963-67: A Képző-és Iparművészeti Szak-
középiskola növendéke. 1975-78: A ham-
burgi Képzőművészeti Főiskola hallgatója.
1973-76: Az Alsó-Szászországi Képzőmű-
vészek Szövetségének tagja. 
1981-től tagja a Magyar Köztársaság Mű-
vészeti Alapjának, 1992-től a Magyar Alko-
tóművészek országos Egyesületének,
1993-től a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének,
a Magyar Festők Társaságának, 1989-től a Szentendrei Grafikai Mű-
helynek, 1995-től a Szentendrei Régi Művésztelepnek. Alapító tagja a
Szentendrei Műhely Galéria Egyesületnek és a Szentendre Művésze-
téért Malom Alapítványnak. 1999-től Szentendrei Régi Művésztelep
Kulturális Egyesület elnöke, 2002-ben elindítja a Nagybányai művész-
teleppel a művészcsere programot.
2004-től elnökségi tagja az Európai Művésztelepek Szövetségének,
2005-től az Európai Művésztelepek Szövetségének alelnöke, 2005 és
2009 között a magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségé-
nek festő szakosztályában vezetőségi tag. 2005-től 2015-ig a MAoE
vállasztmányi tagja, 2005 elindítója a Barbizon-Szentendre testvérvá-
rosi kapcsolatnak, majd 2007-ben aláírója a barbizoni és szentendrei
művésztelep együttműködési megállapodásának. 2005 és 2010 között
a MAoE Képzőművészeti Tagozat vezetőségének tagja, 2006 és 2012
között tagja volt a Szentendre Város Művészeti és Műemlékvédelmi
Tanácsának, 2011-től a Nemzeti Kultúráért Egyesület képzőművészeti
szekciójának, 2011-től a Szolnoki Művészeti Egyesületnek. 2013-ban
Szentendre Város Díszpolgára, 2015-től a Magyar Festészet Napja Ala-
pítvány nemzetközi kapcsolatok referense volt. 
Munkái megtalálhatóak magángyűjteményekben és intézményi kollek-
ciókban, Magyarországon és Kanadában (Marathon Building, ontario
Place, Hotel Ramada Inn), táblaképei pedig Európán kívül az Egyesült
államokban, Kubában és Indiában.

Szakács Imre munkássága összeolvadt Szentendrével, ahol él és dol-
gozik. Az utóbbi években számos külföldi művésztelepre, kiállításra
kapott meghívást, ami kitágította horizontját, és a földi valóság ábrá-
zolása helyett egyre inkább a természet globális összefüggéseinek fel-
tárása, a befogadó, a szemlélő számára ideális tájnak a festői
eszközökkel való megragadása jellemzi a képeit. A flóra és fauna ér-
zékeny megközelítését, a monumentális, a vízfelületek fenségessége,
az egységes, lélegző, élő természet lélekemelő hatásának minél elmé-
lyültebb kifejezése váltotta fel. Ennek kifejezésére nagy elődeit, Markó
Károlyt, a nagybányai festőket és éppen most Hollósy Simont idézi
meg. Expresszív vonal- és színorgiáiban egyre jobban ráismerünk a ke-

leti ember panteisztikus világszemléletére, műveinek egy része nem
véletlenül emlékeztet Hokuszai nagy hullámának vonalvezetésére. Mű-
veiben hangsúlyozza, hogy a szépség az isteni anyag kiáramlásának
egy formája, amelyet a művész tesz láthatóvá.
Mucsi András szavaival: „Ha valaki vállalkozna élményekben és ka-
tasztrófákban gazdag századunk utolsó szakaszának megírására, a
századvég művészetének ismertetéséből nem maradhatna ki az a kö-
vetkezetesen a maga útját járó művésztípus, melyet Szakács Imrében
ismerhetünk meg. Gondolkodó művész, aki a lét és a nem lét, a sötét-
ség útvesztőibe kényszerített értelem, a kegyetlenségnek kiszolgálta-
tott érzelem, az emberhez méltó létezés vagy a végső pusztulás soha
meg nem válaszolt kérdéseit feszegeti. … A szürrealizmus eszközeit
is használó, de sajátosan egyéni látványteremtő képessége, fegyelme-
zett színkultúrája, festői előadásának igényessége lefegyverző hatás-
sal van a szemlélőre.”

MULADI BRIGITTA

A festmény megtekinthető a Szentendrei Városházán.

tisztelet a Szentendrei festők
társasága Alapítóinak 
Szakács Imre festőművész és Szentendre város Önkormányzata
szervezésében könyvbemutatót rendeztek a városháza dísztermében
2019. szeptember 25-én. A tisztelet a Szentendrei festők társasága
Alapítóinak című könyvet dr. fodor pál, a bölcsészettudományi kuta-
tóközpont főigazgatója és Sipos endre festőművész, művészetfilozó-
fus méltatta.

A vendéket Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester köszöntötte, aki
nemcsak a könyvet, de a Városháza előcsarnokában kiállított fest-
ményt is a közönség figyelmébe ajánlotta. A hónap műtárgya sorozat-
ban Szakács Imre Hommage á Hollósy Simon című képe látható 
a Városházán. A művész egyik klasszikus hazai példaképét, Hollósy
Simont idézi meg a gyönyörű festményen. Gyürk Dorottya kiemelte,
nagy öröm számára, hogy a közelmúltban a Kolozsvári Magyar Napo-
kon mutatkozhatott be a szentendrei képzőművészet kortárs művé-
szekkel, köztük Szakács Imrével. 
A könyvbemutató előtt őszinte és lírai hangvételű rövidfilmet láthatott
a közönség Szakács Imre életművéről, Szentendrei kötödéseiről, az itt
élő festők hagyatékáról. 
A Tisztelet a Szentendrei Festők Társasága Alapítóinak című tartalmas
albumot dr. Fodor Pál, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigaz-
gatója mutatta be, aki Szakács Imre számos kiállítását nyitotta már
meg. A könyvet Sipos Endre festőművész, művészetfilozófus méltatta,
majd az estet kötetlen beszélgetés és dedikálás zárta.



VÁROS XXXIII. évf. | 18. szám18

Öko-program iskoláknak
A váci Szakképzési Centrum petzelt József Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Ökoiskola munkaközössége innovációjának kere-
tében a szentendrei iskoláknak egyedi programot kínál a fenntartha-
tóság, a környezeti nevelés, környezettudatosság témájában. 

A Petzelt iskola saját fejlesztésű programjával a természeti és környe-
zeti értékeink iránti érzékenyítés, a környezettudatos attitűd kialakí-
tása pedagógiai feladathoz kapcsolódva segít a város iskoláinak a
Fenntarthatósági Témahét, a Projektnap, vagy a Környezetvédelmi vi-
lágnapok megrendezésében. 
A fenti témákban releváns tématerület köré építetten dolgoztak ki já-
tékos, kompetencia alapú feladatokat, amelyeket forgószínpadszerű
sorrendbe szerveztek. A vetélkedő állomásain az iskola 9-es és 10-es
diákjai adják a feladatokat, felügyelnek azok sikeres lebonyolítására
és pontoznak. A 3-4 tanóra időtartamú verseny tehát házhoz megy, a
célcsoport elsősorban a felsős diákok köre. Tématerületek a program-
ban: környezet, víz, vizes élőhelyek, vízi állatok, vízvédelem, hulladék,
fenntartható életvitel, energiaforrások, szentendrei helytörténet.
A programhoz eddig a  Barcsay iskola 2 évfolyammal és az Agy Tanoda
szintén 2 évfolyammal csatlakozott.

Jótékonysági bazár
a Baptista Imaház épületében (Rákóczi F. u. 27.)
2019. október 19. szombat  9.00-12.00

- használt ruhák
- háztartási eszközök

- csecsebecsék
Az ott kihelyezett tárgyakért adományokat elfogadunk, 

melyet karitatív célra fordítunk.

A Szervezők

Ha egyszer 
nekifogunk…  
Összefoglaló 
a prevenciós lendületről
Szeptember 15-én Magyarország szűrőkami-
onja ezúttal  Tahitótfaluban,  a Szentendrei-
szigeten építette fel sátrait, és nagysikerű
családi egészséghét vette kezdetét!  A  szűrő-
kamion a  szűrésekre, prevenciós tanácsadá-
sokra  száz feletti résztvevőt  és még több
érdeklődőt fogadott  a többi szigeti település-
ről is. Jelen voltak a Szentendrei  Járás 
Egészségfejlesztési Iroda munkatársai, akik
tanácsadással,  vérnyomásméréssel, ajándé-
kokkal járultak hozzá a nap sikeréhez.  Látvá-
nyos  sportnap  volt a gyerekeknek,  a

Népházban megnyitottuk a Testünk a csoda
című kiállítást,  sok játékkal, ahol a Szentendre
és Vidéke Praxisközösség védőnői tartottak
tárlatvezetést, mértek gyerekeknek is vérnyo-
mást, szintén sok apró ajándékkal örvendez-
tetve meg a játékos tudományra kíváncsi
családokat. Tahitótfalu polgármesterének, a
Népház vezetőjének,  a ragyogó szervezésnek,
a rutinos helyi csapatnak köszönjük az egy
hétig szinte teltházat,  hiszen  Zakar ágnes
igazgató asszony itt  is tudott maradandót al-
kotni, az óvodásoktól iskolásokig 640 nebulót
mozgattak meg 5 településről.
Szinte egyidőben, pénteken  Szentendrén  az
Őrzők napja Duna parti  nagy bulin a rendőrség
szuper programjai mellett is jelen volt az EFI
és a Praxisközösség is. Az EFI munkatársak
az egészség „őrzésének” fontosságáról adtak
tanácsadást. A legfontosabb prevenció a gye-
rekeknél   a  figyelemfelhívás, a duci srácok-
nál, lányoknál bizony találtunk magasabb
vérnyomást,  ami betudható ugyan a túlzott
mozgásnak, az izgalomnak is, de nem árt, ha
kontrollálják nyugodt körülmények között is.
és a következő  fénypont a szombat, szeptem-
ber 21.  a Pócsmegyeri Egészségház  ünnepé-
lyes átadója, melynek színvonalát az Egész-
ségnap programjaival, a széles körű szűrő-
vizsgálatokkal  Szentendre Város Egészség-
ügyi Intézményei  kiváló szakorvosai és
szakdolgozói  jelenlétükkel növelték. A 16 ál-
lomáson közel 600 vizsgálatot végeztek el, és
az átlagosan normál értékektől való viszony-
lag kevés eltérés azt mutatja, hogy  a pócsme-
gyeri lakosság életmódja inkább megfelelő a
minél több évet egészségben célkitűzésnek.

Az Egészségfejlesztési Iroda Inbody készülék-
kel állapotfelmérést végzett tanácsadással 
kiegészítve, volt gyógytorna, lelki tanácsadás,
tanácsadás egészséges táplálkozásról, 
smoothie kóstoló, ajándékok. A  Praxisközös-
ségi védőnők újraélesztési bemutatót tartottak,
vérnyomást mértek és a Rendőrkapitányság ér-
dekes és hasznos bűnmegelőzési tanácsokat
adott az ifjúságnak, az időseknek. 
Az őszi prevenciós hét méltó befejezése volt
az idősek világnapja alkalmából, a csaknem
250 szentendrei nyugdíjasnak rendezett nagy-
szabású zenés est, mely után egészséges éte-
lek kínálásával tartottak fogadást. 
A rendezvényeket és programokat ezúttal is
az Egészséges Városért Közalapítvány közre-
működésével, támogatásával szervezték. 
Ezúton köszönjük  valamennyi önkéntes  segí-
tőnknek a jelenlétet, a lelkes részvételt.

GERŐCS KATALIN
EGéSZSéGES VáRoSéRT KÖZALAPÍTVáNy

AGY 
TANODA

Sok szeretettel várjuk népszerű Suli-csalogató foglalkozásainkra
azokat a nagy óvodásokat, akik 2020. szeptemberében szeretnék
megkezdeni tanulmányaikat az Agy tanodában.

A programsorozat keretében 9 alkalommal találkozhatsz a 
leendő tanító nénikkel, osztálytársaiddal. 
Az első foglalkozást 2019. október 10-én tartjuk 16:15-17:00
óráig, ezután minden héten csütörtökön, ugyanebben az időpont-
ban várunk, december 12-ig.
Ízelítő a foglalkozások tartalmából: 
lesz játékos angol, matematika és anyanyelvi fejtörő, 
mozgáskoordinációs feladatok, kézműves foglalkozás...
A foglalkozások díja 2000 Ft/alkalom, amit a helyszínen kérünk
befizetni.
Helyszín: Agy Tanoda, 2000 Szentendre, Jókai u. 3.
Jelentkezés: 06/26-311-387 vagy titkarsag@agytanoda.hu

Szeretettel vár:

Noémi néni Barbara néni
Kovács Noémi        Bártfai Kertész Barbara
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• Napjainkban a világ bármely szegletében
élők a saját bőrükön érezhetik, hogy valami
alapvető és kedvezőtlen változás történik a
föld klímájával. melyek a legfőbb dolgok,
amelyek a felmelegedést jellemzik?
Mindenekelőtt érdemes tisztázni: a felmele-
gedés csak az alapja annak a jelenségnek,
amit globális éghajlatváltozásnak (vagy klíma-
változásnak) nevezünk. Elsősorban az emberi
tevékenységeknek, azon belül is főként a fosz-
szilis energiaforrások (kőolaj, kőszén, föld-
gáz) égetésének következtében plusz
üvegházgázok (elsősorban szén-dioxid) kerül-
nek a légkörbe. Ezek növelik a bolygó átlaghő-
mérsékletét, ami viszont az éghajlat más
elemeit is befolyásolja. Közülük a legfonto-
sabb a csapadékmintázatok megváltozása.
Bár a felmelegedés nyomán összességében
több csapadék hullik a Földön, egyes régiók-
ban épp hogy kevesebb. Ráadásul még olyan
helyeken is fokozódhat az aszály, ahol növek-
szik ugyan a csapadék mennyisége, ám az év
során egyenlőtlenebbé válik az eloszlása, így
nagy esőzéseket hosszabb szárazságok kö-
vetnek.

• milyen hatásokkal jár az éghajlatváltozás az
emberekre nézve?
A nyári hőhullámok erősebbé, gyakoribbá és
tartósabbá válása megviseli az egészségün-
ket, különösen a városokban, ahol a sok épület
és a kevés növény miatt erősebb a kánikula,
mint vidéken. Különösen veszélyeztetettek a
csecsemők, az idősek és a szív- és érrend-
szeri betegségekben szenvedők. A halálese-
tek száma Magyarországon is kimutathatóan
megnőtt a közelmúlt szokatlanul erős kániku-
laeseményei idején. Egy másik kiemelendő

hatás a világóceán szintjének az emelkedése,
aminek a fő oka az, hogy a vízhőmérséklet nö-
vekedése hőtágulást okoz. A XXI. század
során több tízmillió ember lakóhelye kerülhet
víz alá. Ők kényszerűen elvándorolnak majd,
ami a célpontjukul választott országban –
amelyek egyike akár hazánk is lehet – okozhat
komoly társadalmi feszültségeket. Egy to-
vábbi fontos következmény, hogy a világ me-
zőgazdaságára összességében negatívan hat
az éghajlatváltozás. A hozamok csökkenése
növelheti az éhezők ma alsó hangon is bő 800
millió fős számát.

• mit kell tenni annak érdekében, hogy az
1,5°C-os felmelegedést ne haladjuk meg?
melyek a felmelegedésre ható legfőbb okok?
Ahhoz, hogy 1,5°C alatt maradjunk, azonnali
radikális intézkedések sokaságára volna
szükség, ami valószínűtlen forgatókönyv.
Ennek ellenére mindent meg kell tennünk az
éghajlatváltozás ütemének mérséklése érde-
kében. Az igazi gond ugyanis nem az, hogy
változik a klíma, hanem az, hogy még földtör-
téneti összehasonlításban is hihetetlenül
gyors változás várható a következő évtizedek-
ben, ha a jelenlegi trendek folytatódnak. és
minél gyorsabb lesz, annál nehezebben tu-
dunk majd alkalmazkodni akár mi, akár más
élőlények. A legfontosabb éghajlatvédelmi
lépés a világgazdaság növekedésének megál-
lítása, sőt, a gazdasági teljesítmény tudatos
csökkentése volna, mivel a gazdaságot több
mint 80%-ban a fosszilis energiaforrások hajt-
ják. Ehhez azonban egy teljesen új típusú gaz-
dasági rendszert kellene kitalálnunk a globális
kapitalista piacgazdaság helyett. A növeke-
désmániát a gazdasági szereplők profitorien-
táltsága mellett nem kis mértékben a
világnépesség gyarapodása hajtja. Ennek
üteme ugyan már évtizedek óta egyre lassul,
de még így is évente mintegy nyolc-kilenc ma-
gyarországnyi emberrel leszünk többen a
bolygón napjainkban. Ennek a növekedésnek
a leállítása rendkívül kényes téma, bár szeren-
csére emberi jogi szempontból abszolút elfo-
gadható módszerek is léteznek rá: többek
között az emancipáció vagy az iskolázottság
javítása. Természetesen részben megoldás az
is, hogy nem fosszilis energiaforrásokra állít-
juk át a gazdaságot. ám ezek sem mindig tel-
jesítenek jól éghajlati szempontból, illetve
más gondok vannak velük: gondoljunk például
az atomerőművek radioaktív hulladékára vagy
a biomassza-energia okán kiirtott, természet-
védelmi szempontból értékes erdőkre.

• melyek azok a jelenlegi jólétünket jellemző
dolgok, amelyekről azonnal le kell monda-
nunk a felmelegedési folyamat féken tartása
érdekében?
Régen rossz, ha a szükséges változtatásokra
lemondásokként tekintünk. Ha így éljük meg,
akkor aligha fognak végbemenni. A kérdést
sokkal inkább úgy kellene föltennünk, hogy
miként élhetünk boldog, tartalmas életet a
fogyasztói társadalmat meghaladva. Szám-
talan kutatás bizonyítja, hogy megelégedett-
ségünk csak egy olyan alapvető szintig múlik

anyagi fogyasztásunk mértékén, amely szin-
ten Magyarország lakóinak zöme bőven túl
van. Többségünket már nem egy újabb autó,
egy nagyobb ház, vagy egy még távolabbi
utazás tenne igazán boldogabbá, hanem sok-
kal inkább az, ha tartalmasabbak lennének az
emberi kapcsolataink, ha egészségesebb
környezetben élnénk, vagy ha értelmes elfog-
laltságokkal töltenénk az időnket. Ha csak
ezt belátjuk, és kiszállunk a „keress és fo-
gyassz” mókuskerekéből, máris tettünk egy
jelentős lépést a klímakatasztrófa megelő-
zése érdekében.

THURZó oRSoLyA

lassíthatjuk-e a klímaváltozást?
NyIToTT KoNFERENCIA A DUNAKANyARBAN

Takács-Sánta András
ökológus, egyetemi docens, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Humánökológia
mesterszakának igazgatója, a Kisközös-
ségi Program szakmai vezetője

lASSÍtHAtJuk-e 
A klÍmAváltozáSt? 
Nyitott konferencia a dunakanyarban

„A VILáG MEGVáLToZTATáSáT CSAK A
MAGAM MEGVáLToZTATáSA TESZI LE-
HETŐVé.”  –  Hamvas Béla: Silentium

MűvészetMalom 
2019. október 26. szombat 10.00-15.30

Program

10.00 Ürge-Vorsatz Diana - CEU - Kör-
nyezettudományi és  Környezetpo-
litikai Tanszék 
„éghajlatváltozás” – a CEU-n
2019.02.07-n megtartott előadás
filmfelvétele

10.30 Kiss Gabriella és Lazányi orsolya -
Corvinus Egyetem – Gazdálko-
dástudományi Kar, Döntéselméleti
Tanszék 
„klímakihívások - ökológiai köz-
gazdasági válaszok”

11.00 Illés Zoltán - CEU - Környezettudo-
mányi és  Környezetpolitikai 
Tanszék 
„klímafeladatok kormányzati
szinten”

11.30 Kerekasztal beszélgetés 
12.30 Ebédszünet             
13.30 Lányi András - ELTE –Társadalom-

tudományi Kar, Humánökológia 
mesterképzési szak
„van-e alternatívája a globalizáci-
ónak?”

14.00 Takács-Sánta András – ELTE - Tár-
sadalomtudományi Kar, Humánö-
kológia mesterképzési szak 
„A magányos hősökön túl – Helyi
ökoközösségek lehetőségei a klí-
mavédelemre”    

14.30 Kerekasztal beszélgetés 



KULTÚRA20 XXXIII. évf. | 18. szám

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

Ünnepi és rendkívüli nyitva tartás:
A kiállításaink október 23-án ingyene-
sen látogathatók. November 1-jén a mú-
zeumok zárva tartanak. November 2-től
a múzeumok 10-től 17 óráig tartanak
nyitva.

Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos utca 5.
A SzeNteNdreI ÚJ mŰvéSztelep
Megtekinthető november 15-től február
2-ig

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
A NAGy kÖNyvlopáS
Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mö-
gött. Megtekinthető január 19-ig
október 6. vasárnap 16:00
Kurátori tárlatvezetés
Belépőjeggyel látogatható

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
október 5. szombat 16.00
véGteleN átJárÓ
A tolcsvai Természet-művésztelep
Megtekinthető december 1-jéig

október 13. vasárnap 10:00–16:00
kIráNduláS A kŐHeGyre A 
véGteleN átJárÓ – A tolCSvAI
terméSzet-mŰvéSztelep 
kIállÍtáS mŰvéSzeIvel
A programon való részvétel díjtalan és
regisztrációhoz kötött:
regisztracio@muzeumicentrum.hu
Gyülekező: a szentendrei Kálvária út
végén, a körforgalomnál

október 16. szerda 11:00
SzeNIor SzerdA
Kurátori tárlatvezetés nyugdíjasoknak a
Végtelen átjáró tárlaton
Belépőjegy: 600 Ft

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

ámos Imre – Anna Margit 
Emlékmúzeum
Bogdányi u. 10.
október 25. péntek
„máSokrÓl Nem moNdok 
SemmIt”
Kucsera Ferenc mártíriuma
Történeti narratíva és kortárs reflexiók
Megtekinthető március 1-jéig

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ÚJrAGoNdolt CzÓbel 4.0
Rejtélyek a múzeumban – Fókuszban a
kutatás
október 4. péntek 17:00 
ÜveGember
Meseterápiás foglalkozás Boros Luca
meseterapeutával.
Belépőjeggyel látogatható.
A részvétel regisztrációhoz kötött: 
regisztracio@muzeumicentrum.hu

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.
szeptember 30., hétfő 18:00
CSákI rÓbert feStŐmŰvéSz 
kIállÍtáSA
Köszöntőt mond Tardy-Molnár Anna, 
a MANK ügyvezető igazgatója
Megnyitja Sipos Tünde művészettörté-
nész
Közreműködik Bress Bálint gitárművész
Megtekinthető október 11–13. kivételé-
vel október 22-ig, hétköznap 9.00–
17.00, hétvégén 10.00–17.00 között

ÚjMűhely Galéria
Fő tér 20.
tÜNékeNy vAlÓSáG
Kiállító művészek: Fehér 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

Szentendrei Fő tér
október 11. péntek 14:00–17:00
f(l)eSS mob Itt éS moSt
Fess velünk egy hatalmas képet Szent-
endre Fő terén a Magyar Festészet
Napja alkalmából!
esőnap: október 18. péntek

Bálna Budapest
Fővám tér 11–12.
október 6. vasárnap 10:00–18:00
véGteleN átJárÓ
A tolcsvai Természet-művésztelep pop-
up tárlata a Design Héten a WAMP-pal
közös szervezésben

olaszország, Róma
Via dei Cappellari
SzeNteNdreI SzAbAdtérI tárlAt
pop-up kIállÍtáS
Megtekinthető október 12-ig

Római Magyar Akadémia
felvoNuláS. tIltott éS tŰrt 
mŰvéSzet 
Szentendrén a kádár-korszakban 
Válogatás a Ferenczy Múzeumi Cent-
rum gyűjteményéből
Megtekinthető október 13-ig

MAGMA Kortárs Művészeti Kiállítótér
Sepsiszentgyörgy, Románia
Láthatatlan jelenlét 2.0 – Bevezetés a
kortárs művészetbe kamaszoknak – de
nemcsak nekik
Megtekinthető október 4-ig

ELŐADáS

Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület

október 4. péntek 18.00
mAGyAr HAdJárAtok 862-970
Kiss Mao-Tun István előadása

október 11. péntek 18.00
Az erdélyI SzellemI élet trIA-
NoN utáNI meGSzervezŐdéSe
A Kolozsvári Hitel nemzetpolitikai
szemle és nemzedékének tettei
Dr. Szász István Tass vetítettképes elő-
adása

október 18. péntek 18.00
HuNyAdI JáNoS éS bIzáNC
Dr. Darkó Jenő történész előadása

ZENE

DMH Barlang
Duna korzó 18.
október 1. kedd 19.30
borbély mŰHely JAzzklub 
évAdNyItÓ koNCert A zeNe 
vIláGNApJáN
Belépő: 1200 Ft, 
diák/nyugdíjas: 1000 Ft

október 4. péntek 20.00
CSAkNekedkISláNy koNCert
Belépő elővételben: 1000 Ft, 
a helyszínen: 1500 Ft
Jegyek online a
https://szentendre.jegy.hu/ oldalon,
vagy a koncert napján a helyszínen vált-
hatók.

október 8. kedd 19.30
CIterA JAzzklub

október 11. péntek 20.00
Afro-kÍNAI rokkeNdroll dISzkÓ
– dJ popdAveC

október 12. szombat 18.00
GÖrÖG táNCHáz
A Szentendrei Görög Nemzetiségi Ön-
kormányzat szervezésében
Zenél az Akropolis Compania

október 17. csütörtök 20.00
CSáSzárI pIllANAtmŰvek

Dömörkapu Rengeteg
október 6. vasárnap 16.30
fereNCzI GyÖrGy éS Az 1SŐ peStI
rACkák
Jegyár: 2500 Ft

Le Petit kávézó
Bogdányi u. 40.
let tHe CIGAr dIe AkuSztIk
Let the cigar die (A leborult szivar végit)
akusztikus performansz második ízben
látogat el Szentendrére.

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
október 19. szombat 15.00
„Az éN fAlum Nem oly HÍreS…”
kapi Gábor nótáskapitány 
lemezbemutató koncertje 
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 30. hétfő
15:00 A RENDSZER (132’)(12E)
17:15 AZ ARANyPINTy (149’)(12E)
18.00 HoMáLyBóL A FéNyRE -Török
Katalin előadássorozata
20:00 ISTEN KEGyELMéBŐL (137’)(16)
október 1. kedd
15:30 ISTEN KEGyELMéBŐL (137’)(16)
18:00 VoLT EGySZER EGy HoLLyWooD
(161’)(18) LéLEKMoZI SoRoZAT 
(DunaP’Art Filmklub)
20:45 A WALL STREET PILLANGóI
(107’)(16E)
október 2. szerda
16:00 FoLyéKoNy ARANy (78’)(kn)
17:30 A WALL STREET PILLANGóI
(107’)(16E)
19.30 RoGER WATERS US+THEM 2019.
(135’)(12) A Pink Floyd 2019. évi 
koncertje-világpremier!
október 3. csütörtök
16:30 A FéNyKéP (110’)(12E) 
18.30 FoMo (91’)(16) EGy P’ARToN 
AZ ALKoTóKKAL SoRoZAT
20:15 A WALL STREET PILLANGóI
(107’)(16E)
október 4. péntek
16:00 FoLyéKoNy ARANy (78’)(kn)
17:30 AZ ARANyPINTy (149’)(12E)
20.05 RoGER WATERS US+THEM 
2019. (135’)(12) A Pink Floyd 2019. évi
koncertje-világpremier!

kIállÍtáS

zeNe

elŐAdáS
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ortodoxia
pArASzkAy GyÖrGy 
fotÓkIállÍtáSA

Napjainkban mindenki, minden-
hol fotózik – fényképezőgéppel
vagy telefonnal, hogy megörö-
kítse önmagát, családját, úti 
élményeit, élete minden esemé-
nyét. Fényképek – jobbára digi-
tális technikával készült színes
felvételek özönében élünk, amelyek a múló
pillanatokat rögzítik, és csak addig is marad-
nak meg bennünk. 
Aki mostanság ellátogat a leányfalui 
Aba-Novák Galériába, olyan fotókkal fog talál-
kozni, amelyek hosszan bevésődnek az emlé-
kezetébe. 
A kiállító művészt, Paraszkay Györgyöt méltán
tarthatjuk sokoldalúnak: grafikusművész, 
fotográfus, mozigépész és beszélgetések mo-
derátora, aki Csobánkán él és Szentendrén
dolgozik. Több mint húsz éve fényképezi a
csobánkai, a pomázi és a szentendrei szerb-
ség szakrális eseményeit, templomait, ünnep-
ségeit, szertartásait. Közelről látja ezeket,
hiszen közöttük, velük létezik évtizedek óta. 
Az elmúlt két évtized alatt készült nagyszerű
fekete-fehér és színes fotói a szerbség szel-
lemiségét, a hagyomány megtartó erejét mu-
tatják. Meghitt és felemelő pillanatokat örökít
meg lírai, szép részletekkel megkomponált 
fotóin. 

Az emberek a képek főszereplői: a gyertyák
által és a templomok szűk ablakain beszü-
remlő fények megvilágította papok és hívők,
liturgiák és ünnepségek résztvevői – idősek
és fiatalok egyaránt. 
Ezek az átütő erejű fotók sokat mesélnek az
itt élő szerbségről, a közösségről. Ahogy Tőry
Klára fotótörténész mondta a kiállítás megnyi-
tóján: Paraszkay ugyanazt a missziót teljesíti
a szerbség hagyományainak megőrzésében,
mint Korniss Péter a székelyek vagy Féner
Tamás a hazai zsidóság körében – becsüljék
meg!
Az Aba-Novák Galériának a Szakrális Művé-
szetek Hetén megrendezett, immáron százha-
todik kiállítása telitalálat. Ezeknek a fotóknak
helye lenne Szentendrén is, a szerbség fontos
központjában.
Az október 14-ig, csütörtök, péntek, szombat
délutánonként látható tárlatot mindenkinek
szívből ajánlom.

RAPPAI ZSUZSA

országos könyvtári Napok 
a Hamvas béla pest megyei
könyvtárban
október 1. kedd 15:00
CSENDER LEVENTE – előadás, és könyvbemutató
„A különleges Meditittimó kalandjai” című könyv
szerzője egy kötetlen, barátságos beszélgetésre
várja az  autizmussal élő gyermekeket nevelő szülő-
ket, de természetesen minden e téma iránt érdeklő-
dőt. 

október 2. szerda 18:00
SZENTENDRE SZALoN
„MIKoR MASINáNK ELKATTAN, AKKoR LESZ ÖN
HALHATATLAN...”
A Ráby Mátyás Amatőr Film Klub tevékenysége
Szentendrén, az 1970-es, 80-as években  
Filmvetítés, visszaemlékezés, beszélgetés 
Háziasszony: Gaján éva könyvtáros

október 3. csütörtök 18:00
TóTH ANDI – előadás és könyvbemutató: 
DoBD KI A SZEMETEST!
Napjainkban megkerülhetetlenné vált nemcsak az
ipari, hanem a háztartási hulladék csökkentésének
feladata. Az egyre elkeserítőbb híradások mellett
egyre gyakrabban jelennek meg konkrét kezdemé-
nyezések és cselekvési tervek is. 

október 5. szombat 17:00-19:00
AKUSZTIKUS TéRZENE a könyvtár előtt  
Bori és a Szörnyek,  Filutky

október 9. szerda 18:00
A Hamvas Béla Pest megyei Könyvtár vendége:
PLATTHy IVáN, a Párbeszéd az emberért című
könyv szerzője. Beszélgetés az egyházak szerepvál-
lalásáról az elmúlt 30 évben
Beszélgetőtárs: dr. Zombori István
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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!

30 éveS ISo-tHermo:
CSAládI NAp
Hagyományaihoz híven a 30 éves Iso-thermo
idén ősszel is megrendezte a Családi Napot,
melyen a magyarországi prémium kategóriás
építőanyag gyártók képviselőivel és termékei-
vel ismerkedhettek meg a jelenlévők. A prog-
ramokon több mint kétszáznyolcvan szen-
tendrei család vett részt.

A környékbeli családoknak szóló ingyenes
rendezvényre most is a cég Kőzúzó utcai te-
lephelyén került sor.
Minden évben vonzó programokkal, látványos
és szórakoztató fellépő vendégekkel, valamint
értékes tombolaajándékokkal törekednek
megteremteni a családias légkört.
A kiállítók érdekes gyerekprogramokkal, játé-
kos feladatokkal lepték meg a gyerekeket a
standokon. A csöppségek most is kipróbál-
hatták az óriás csúszdát, az ugrálóvárat, a
rendőrségi traffipax futást, de a kiállítói stan-
doknál egy-egy játékos feladat megoldásával
pecséteket is gyűjthettek, amiért plusz tom-
bolaszelvényt kaptak. Amíg a gyerekek arcfes-
tésen, hennafestésen vettek részt, addig a
szülők is megismerkedhettek a jelenlévő gyár-
tók legújabb termékeivel, kínálataival.

A színpadi műsort Zizi bohóc nyitotta meg in-
teraktív, zenés és vicces műsorával. 
A bohóc műsora után a jelentős nemzetközi
sikereket is elérő Piramis Sportegyesület tar-
tott fél órás bemutatót fiatal növendékeinek
közreműködésével.
Ezután a színvonalas és népszerű Welldance
Sporttánc Egyesület táncosai léptek a szín-
padra, akik különböző korosztályokban és stí-
lusokban képviseltették magukat. 
A korábbi évekből már jól ismert színpadi pro-
dukciók mellett idén egy különleges vendég-

előadóval bővült a fellépők listája. Eme jeles
évforduló alkalmából Schwartz Dávid előadó-
művészt kérték fel a rendezvény fináléjára.
A résztvevők belépéskor a sör/üdítő és virsli
jegyen kívül tombolaszelvényt is kaptak aján-
dékba, így a szerencsésebbek értékes gyártói
nyereményeket vehettek át a tombolasorsolá-
son. A tombola fődíja a rendezvény hagyomá-
nyaihoz híven egy 50.000 forint értékű
vásárlási utalvány volt, mely az Iso-Thermo
Kft. Fürdőszoba Szalonjában váltható be egy
éven belül. 
A jubileumi évforduló alkalmából a nyár során
meghirdetett nyereményjáték fődíját is ezen a
napon sorsolta ki Lendvay Péter ügyvezető
igazgató. A szerencsés nyertes két éjszakát
tölthet el párjával a mesés mezőtúri Herceg-
aszony Birtokon. 
A programokon több mint kétszáznyolcvan
szentendrei család vett részt. A rendezvényre
Szentendre város polgármestere, Verseghi-
Nagy Miklós is ellátogatott, és elismerően nyi-
latkozott a cég példaértékű közösségi
tevékenységéről.

A rendezvényről készült fotókat megtekinthe-
tők az alábbi linken: 
https://iso-thermo.hu/esemeny/2019-es-csa-
ladi-nap-kepes-beszamolo/
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A nagy szakmai múltra visszatekintő duna-
kanyari Család- és Gyermekjóléti Intéz-
mény irányítását 2019 júliusától vettem át.
több mint 20 éves, szociális területen szer-
zett szakmai tapasztalatomat és tudásomat
szeretném az intézmény javára fordítani.

Fontosnak tartom, hogy a lakosság megis-
merje munkánkat, az intézmény működését,
feladatait, szolgáltatásait és bizalommal
fordulhassanak hozzánk, legyen szó bármi-
lyen segítségnyújtásról. Bízom benne, hogy
ezáltal jelentősen javulhat a város és térség
szociális és gyermekvédelmi ellátása, és
egyre több ember számára tudunk megol-
dást nyújtani. 

Kiemelt feladatnak tartom az igények változásaira való folyamatos
odafigyelést, a térségi szintű szolgálatfejlesztést és a sokszínű part-
neri kapcsolat kialakítását.
Fontosnak tartom, hogy együtt tudjunk működni a települések szoci-
ális intézményeivel, továbbá a közoktatási intézményekkel és vala-
mennyi ott működő civil szervezettel. 
Hosszú távú célkitűzésem, hogy intézményünk segítője és motorja le-
gyen a város életének, nemcsak a rászorultakat támogatva, hanem
hangsúlyt helyezve a problémák megelőzésére a preventív programok
szervezésével. 
Egy cikksorozatban szeretnénk áttekintést adni intézményünk műkö-
déséről, ezért az általunk nyújtott szolgáltatások közül havonta bemu-
tatunk egyet. 

prevenció
Szeptemberben kiemelt hangsúlyt kap a prevenció, amelynek új pil-
lére az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység. 

A szolgáltatás kiépítése 2018 szeptemberében az egész országban
megkezdődött, a cél, hogy minden köznevelési intézményben szemé-
lyesen jelen legyen a szociális szakember. Az óvodai és iskolai 
szociális segítők a gyermekek, szülők, valamint a köznevelési intéz-
mények pedagógusai számára nyújtanak szakmai segítséget, elsősor-
ban a gyermekvédelem, valamint prevenció területén.
Az óvodai és iskolai szociális segítők többek között elősegítik a gyer-
mekek beilleszkedését a köznevelési intézményekben, valamint a di-
ákoknak kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges képességek
fejlesztéséhez nyújtanak segítséget, ezzel is támogatva sikeres iskolai
előmenetelüket. Hozzájárulnak a jobb kommunikációhoz a gyer-
mekek/diákok, a családok és a pedagógusok között, a felmerülő konf-
liktusok megoldásában közvetítő szerepet vállalnak. A családi életben
előforduló változások, nehézségek esetén tanácsadás keretében tud-
ják a változásokat előmozdítani a segítő szakemberek, hogy megelőz-
zék a komolyabb problémák, krízisek kialakulását. Elsősorban
szociális területen információt nyújtanak, igény esetén ügyintézésben
vesznek részt, valamint közvetítenek az érintett társintézmények kö-
zött. A gyermekek, fiatalok számára olyan megelőző programok, cso-
portok, közösségi tevékenységek szervezését és lebonyolítását
vállalják, melyek elősegítik számukra a mindennapokban felmerülő ne-
hézségekkel, problémákkal való szembenézést, így könnyebben tudják
elkerülni a veszélyeztető helyzeteket.
Intézményünk feladata, hogy biztosítsa a megfelelő végzettségű szak-
embert a szentendrei járás területén működő köznevelési intézmé-
nyekben, valamint megfelelő szakmai háttérrel támogassa a kollégák
munkáját. Szentendrén jelenleg a II. Rákóczi Ferenc általános Iskola
és Gimnáziumban, a Móricz Zsigmond Gimnáziumban, a Petzelt Jó-
zsef Szakközépiskola és Szakiskolában, a Szentendre Városi óvodák-
ban, valamint a Szent András óvodában kezdték meg munkájukat a
szociális segítő szakemberek. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján
elmondható, hogy nagy igény van a segítő szolgáltatásra, és hatékony
együttműködés alakítható ki a köznevelési intézményekben különböző
területeken dolgozó szakemberek között. 

A szociális segítők elérhetősége az iskolákban kifüggesztésre került,
valamint az óvodák és iskolák honlapján is megtalálhatóak, fordulja-
nak hozzájuk bizalommal.
Az intézménnyel kapcsolatos további információk, elérhetőségek
megtalálhatók a www.dunakanyari.hu honlapunkon, vagy kísérje figye-
lemmel facebook oldalunkat.

DR. MAZáN KATALIN
INTéZMéNyVEZETŐ

együttműködés, prevenció, segítő szolgálat

október 3-án 17.00 órától 18 óráig a Dunakanyari Család- és Gyer-
mekjóléti Intézmény pszichológus szakembere előadást tart a  Parti
Medvében A kisgyerekkorban előforduló viselkedési problémákról
(ADHD/hiperaktivitás, autisztikus spektrumzavar stb.). Várják sze-
retettel a szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat, érdeklődőket,
akik az előadás után egy kötetlen beszélgetésen feltehetik kérdé-
seiket, megvitathatják tapasztalataikat, gondolataikat.

Dr. Mazán Katalin
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oktatás, táboroztatás,
edzés, tereplovaglás…
CSAládIAS lovArdA SzeNteNdréN

Újabb különleges lehetőségekkel gazdagodott Szentendre szabad-
idős kínálata, amely felnőtteknek és gyerekeknek, kezdőknek és ha-
ladóknak egyaránt fantasztikus élmény lehet, hiszen a lovaglás és a
természetjárás csodálatos világát nyújtja. 
A lovaglás önmagában is fantasztikus élmény, amit a most megnyi-
tott családias lovarda látogatói egyéb érdekességekkel és lehetősé-
gekkel együtt élvezhetnek a Fórizs udvarban, amely Pomáz felé, a
Kőhegy alatt található. 
Ditchen Andrea lovardavezető elmondta, a hozzájuk látogatók min-
denekelőtt a Pilis adta természetjárás fantasztikus hangulatát ismer-

hetik meg lóháton. Mindezt, akár gyermekként (7 éves kortól) meg-
tehetik, de természetesen a felnőttek számára is rendkívüli élmény,
amely mellett rengeteg lehetőség kínálkozik. 
Az érdeklődők megismerhetik a ménesben való viselkedést, lovas
kultúrát és a lóismeret alapjait is elsajátíthatják. A lovas oktatás mel-
lett lehetőség van gyermek táboroztatásra, szakági edzésre és te-
replovaglásra is. A haladó lovasok megismerkedhetnek a díjlovaglás
és díjugratás alapjaival is. 
Szakképzett munkatársak angol, német és spanyol nyelven is tarta-
nak oktatást, így érdekes programajánlat lehet a külföldi vendégek,
illetve turisták számára is.
érdeklődni, illetve jelentkezni lehet: ditchen Andrea, 06-30-953-
5296 

minél több nyelvoktató kurzus jelenik meg a
piacon, annál nagyobb a kétely és a bizalmat-
lanság… melyik a legjobb? melyikben tanul a
leghatékonyabban és a legkönnyebben gye-
rekem? egyáltalán: kell-e, szabad-e terhelni
a gyermekemet…?

Jogos és fontos kérdések ezek. ám 1990 óta
létezik, 1993 óta pedig itthon is hozzáférhető
a kipróbált és garantált válasz, és mint a nagy-
szerű megoldások mind, ez is a hétköznapi ta-
pasztalatból ered. 

Ráadásul a leghitelesebbtől: egy olyan több-
gyermekes nyelvtanártól, aki maga dolgozta
ki otthon csemetéi számára a szerethető
nyelvtanulás csalhatatlan módszerét. Így szü-

letett az angliai központú, de gyorsan nemzet-
közivé váló lCf Clubs rendszer, amely tovább-
fejlesztette az élményalapú, ugyanakkor
kiemelkedően kommunikatív és használat-
orientált nyelvoktatás rendszerét.

Gyakorlatias beszédszituációk, játékos szó-
és mondattanulás, mondókák, dalok, két- és
többszemélyes játékok, sok mozgással. 
Az LCF Clubs által működtetett kids Clubok-
ban a gyermekek nem érzik tanulásnak az ide-
gen nyelvet: A recept ugyanaz, mint az
anyanyelv elsajátításában – vidámak, kreatí-
vak, mosolyognak, és közben gyorsan és nagy
szókinccsel sajátítják el a napi élet gyakorla-
tiasan alkalmazható nyelvezetét. Mindez ga-
rancia arra, hogy a korai – már hat hónapos

kortól egészen 14 éves korúaknak kidolgozott
– és hatékony nyelvtanulás terhes-nyűgös kö-
telezettség helyett tartalmas, természetes,
derűs és okos időtöltés legyen gyermekeink-
nek.

Adja meg gyermekének az élménydús, szeret-
hető, egyben hatékony és jól használható
nyelvtanulás lehetőségét!

Szeretne többet megtudni a korai nyelvokta-
tásról? Vegyen részt egy ingyenes próbaórán-
kon!

Ingyenes próbaóra kisiskolásoknak Szent-
endrén október 8-án, kedden 16:30-tól a
Castrum Centerben (2000 Szentendre, 
paprikabíró utca 21.), ahol kedvezményes
beiratkozásra is lehetőség nyílik. tanfolyam
keddenként 16:30-tól, amihez folyamatosan
lehet csatlakozni és az első alkalom minden
esetben egy ingyenes próbaóra, ahol 
megismerkedhetnek módszerünkkel és taná-
runkkal. 

Tanfolyamainkról  részletesebb tájékoztatást
találnak a www.lcfclubs.hu oldalon. 

További információ és jelentkezés emailben
a kidsclub3kerulet@gmail.com vagy a
0670/931-7497 telefonszámon!

lCf kids Club - vidám játékos angol tanfolyamok
iskolásoknak már Szentendrén is!
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Horgászverseny a dunán
A legnagyobb kifogott hal egy közel 3 kilós dévérkeszeg volt a Szent-
endrei Horgász egyesület idei emlékversenyén, szeptember 22-én. 
A pap-sziget külső oldalán megrendezett versenyt a hagyományok-
hoz híven, felnőtteknek és gyermekeknek, feeder és úszós kategóri-
ában hirdették meg.

A horgászegyesület versenyzőinek mindkét kategóriában 4-4 óra állt
rendelkezésre, és az értékelésnél minden fogott hal számított.
Bár az idei év hala a népdalból jól ismert vörösszárnyú keszeg, horogra
most ilyen példány nem akadt, de sok szilvaorrú keszeg, néhány dé-
vérkeszeg és márna került a horgászhálókba. A versenyre közel negy-
venen neveztek, s a szép időben kellemesen telt a délelőtt a
Duna-parton.
A versenyt 13 órakor fújta le Rigó Edit, az egyesület vezetője, majd a 
kifogott zsákmány mérlegelése következett. Sporthorgászhoz méltón,
a versenyzők a horogra akadt példányokat visszaengedték a Dunába,
s a boldog halak sietve iramodtak el. Ezúttal megúszták a kalandot!

A mérlegelést követően a Pap-szigeti kemping árnyas fái alatt ültek
asztalhoz a versenyzők az ebédhez, a bográcsban főtt babgulyáshoz.
Közben az eredmények összesítése is megtörtént, és sor került az
eredményhirdetésre. Az értékes horgászajándékokat Rigó Edit, az
egyesület elnöke adta át, aki a verseny szervezését és teljes lebonyo-
lítását végezte. A kupákat pedig Verseghi-Nagy Miklós polgármester
adta át néhány üdvözlő gondolat kíséretében.
Az idei versenyen a legnagyobb halat Vér István fogta ki. A jól megter-
mett dévérkeszeg 2,83 kg-ot nyomott! A vándorkupa úszós kategóriá-
ban az 1. rajtszámmal induló Mócsai Andrásé lett, akinek zsákmánya
összesen 6,74 kg-nyi hal volt. Feeder kategóriában Dombai Vilmos volt
a legeredményesebb. A többszörös győztes ebben az évben is hazavi-
hette a serleget.
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AdáSvétel

Almási Katalin készpénzért vásárol
legmagasabb áron bútorokat, fest-
ményeket, órákat, dísztárgyakat,
csillárt, hangszert, könyveket,
hanglemezeket, porcelánokat, csip-
két, kitüntetést, régi pénzt, bizsu-
kat, borostyánt, varrógépet,
írógépet, törtaranyat, szőrmét, tel-
jes hagyatékot díjtalan kiszállással,
hétvégén is. 
Tel. 06-30-308-9148.

állAtorvoS

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

álláSt kÍNál

Szentendrei ékszerboltba heti két
napra ékszerbolti gyakorlattal vagy
ékszer szakirányú szakképzettség-
gel rendelkező eladót keresünk.
Lehet nyugdíjas is! Rugalmas mun-
kabeosztás, 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 nyugdíja-
sok jelentkezését is könnyű fizikai,
alkalmi munkára. Jelentkezni öné-
letrajzzal, elérhetőséggel a kaku-
szi.anna@mountex.hu e-mail
címen lehet.

A Görög Kancsó étterem konyhai kisegí-
tőt keres. Heti 3-4 munkanap, fizetés
napi nettó 13-14 000 Ft. bejelentve, étke-
zéssel. Tel. (26) 303-178, 06-20-927-
0021.

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 jártasság,
önálló munkavégzés, kereskedelmi
gyakorlat, készség csapatmunkára.
Jelentkezni önéletrajzzal és elérhe-
tőséggel a következő email címen
lehet: mountex@mountex.hu.

A Görög Kancsó étterem felszolgá-
lót keres. Nem szezonális munka. Fi-
zetés napi 16-26 000 Ft. forgalomtól
függően. Tel. 06-20-927-0021.

GASztroNÓmIA

Rétesbolt nyílt
Szentendre, 
Kossuth. u. 30.
szám alatt. 

Nyitva: H-Szo: 9.00–18.00, V: 10.00–
17.00. www.monarchiareteshaz.hu

INGAtlAN

Dunabogdányban 56 négyzetméteres,
kisudvaros, kis kertes, földszintes csa-
ládi ház (2 szoba, összkomfort) eladó.
ár: 12 millió Ft. Tel. 06-20-362-7551.

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

oktAtáS

Képzőművész tanár saját műtermében
rajz-festés és művészettörténet oktatá-
sát vállalja. óriási tapasztalat, Szent-
endre Belváros 0630 6176750"

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

érettségire felkészítés történelemből,
magyarból. Korrepetálás, kötelező olvas-
mányok feldolgozása. Tel. 06-30-540-
5639.

réGISéG

Kastélyok berendezéséhez vásáro-
lok antik bútorokat, festményeket,
bronz tárgyakat, porcelánokat, Ko-
vács Margitot, régi álló-, fali-, asz-
tali díszórákat (hibásat is), csillárt,
6-12 személyes ezüst étkészletet,
tálcát stb., könyveket, régi katonai
kitüntetések tárgyait és teljes ha-
gyatékot. Első vevőként a legmaga-
sabb áron. Üzlet: Budapest, IX.,
Ráday u. 6. Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

GáBoR ESZMERALDA műgyűjtőnő kész-
pénzért vásárol legmagasabb áron
aranyakat, ezüstöt, festményeket, bútort,
szobrot, Herendit, hagyatékot. Kiszállás
díjtalan. Tel: (06-1) 789-1693, 06-30-898-
5720, www.Aranybecsus.hu

SzolGáltAtáS

építőipari munkák! Hőszigetelés, komp-
lett lakásfelújítás, kül- és beltéri burkolás
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,
térkövezés. Teraszok, járdák, kerí-
tések készítése, javítása. Tel. 06-
30-341-3423.

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

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

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

Vállaljuk modern vagy klasszikus
ólomüveg-ablakok készítését, tö-
rött darabok cseréjét vagy teljes
felújítását, továbbá tükrök, bútor-
üvegek, lámpák, szaunaablakok
tervezését, kivitelezését. 06 20
317-6455, www.czirjak-glass.hu.

tárSkereSŐ

Férfi nőt keres. Tel. 06-70-399-8572.

ÜdÜléS

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




