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pályázat

„talentum”

szentendre Jövőjéért Ösztöndíj
pályázat

Szentendre Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
város kiemelkedően tehetséges ﬁataljai
anyagi támogatására. „Talentum” ösztöndíj azon kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai
tanulmányokat folytató és első diplomájuk megszerzéséért tanuló főiskolai vagy
egyetemi hallgatóknak adható, akiknek
Szentendrén már öt éve bejelentett állandó lakcímük van, és:
• a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával igazolja, hogy számított
átlaga 5.0,
• a nappali tagozaton az első diplomája
megszerzése érdekében tanulmányokat
folytató főiskolai, vagy egyetemi hallgató
az előző két félév teljesítménye alapján
számított kreditátlaga eléri a 4,5-es szintet, vagy a tanulmányi eredménye meghaladja a szakos évfolyamátlag 1,5-szeres
értékét.

a pályázat benyújtásának határideje:
szeptember 16.

További részletek: www.szentendre.hu,
vagy (26) 785-085, Kozma Krisztina kulturális és köznevelési referens
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felhívás

fElHÍVás

partnerségi
egyeztetésre

a főépítészi Kabinet tájékoztatja az érintetteket, hogy az elfogadott településfejlesztési Koncepcióra alapozva jelenleg is
folyik szentendre Város településszerkezeti tervének (tszt) és Helyi Építési
szabályzatának (HÉsz+szabályozási
terv) tervezési folyamata.
Mostanra elkészült a TSZT tervezete,
melynek kapcsán a településrendezési eljárás előzetes tájékoztatási szakaszának
partnerségi egyeztetését újból meghirdetjük.
A TSZT teljes tájékoztatási anyaga Szentendre Város honlapján a Városfejlesztés/
Főépítészi Kabinet: településkép, városrendezés/ Folyamatban lévő településrendezések menüpont alatt megtalálható.

A jelenlegi szakaszban a város szerkezetét, területhasználatát, távlati fejlesztési
lehetőségeit, valamint építés szabályozását befolyásoló kérdésekben előzetes
észrevételeket, javaslatokat várunk 2016.
augusztus 19-ig.
A javaslatok benyújtása történhet papíralapon Aba Lehel főépítésznek címezve,
vagy a foepitesz@ph.szentendre.hu
e-mail címre való megküldéssel.
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adományés ruhaosztás

A Dunakanyari
Család- és Gyermekjóléti Intézmény
ruha- és adományosztást tart
augusztus 25-én, csütörtökön 13:00
és 15:00 között
a Szentlászlói út 89. szám alatt.
A rendezvény ingyenes!

Mindenkit szeretettel várnak
az intézmény munkatársai

közérdekű

mentők 104 +36 26 310 424, +36 26 319 941
tűzoltóság 105
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem):
+36 26 500 017, +36 26 500 018

Rendőrség 107 +36 26 502 400
BELVáROS: Koós Ervin r. főtörzszászlós
e-mail: koose@pest.police.hu
PISMáNy: Horváth Tamás r. törzsőrmester
e-mail: HorvathTamas@pest.police.hu
PANNóNIA: Gáti László r. törzszászlós
e-mail: GatiL@pest.police.hu
IZBéG: Antalicz Ferenc r. zászlós
e-mail: AntaliczF@pest.police.hu
PüSPÖKMAJOR-LAKóTELEP: Király Gergő r. főtörzsőrmester
e-mail: KiralyG@pest.police.hu

DmRV +36 27 511 511
ElmŰ +36 40 383 838
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
tigáz +36 26 501 100
t-HomE hibabejelentés 1412
fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646
Városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13
tourinform Szentendre +36 26 317 966

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

polgárőrség
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36 30 621 2600
Elnök: Simonyi Zsolt +36 30 621 2610
Alelnök: Tirpák László +36 30 621 2613
Titkár: Mendzsák István

orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet:
Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 09-13-ig gyermekorvos, 13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.
gyógyszertári ügyelet
üGyELETI DÍJ ESTE 9 óRáTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 1., 500-248
Kedd Szent Endre Gyógyszertár, Kanonok u. 4., 310868
szerda Pismány Gyógyszertár, Fiastyúk u.11., 505-779
Csütörtök Vasvári Patika, Sas u. 10., 312-825
péntek Napvirág csepp Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 20.
(Lidl mellett), 319-354
szombat Kálvária Gyógyszertár, Kálvária út 33.
787-796
augusztus 20-án, szombaton a Kálvária Gyógyszertár
ügyeletes 7 órától vasárnap reggel 7 óráig.
A TÖBBI GyóGySZERTáR ZáRVA!
Vasárnap Vasvári Patika nyitva 8-13-ig,
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Vasárnap este 9 órától ügyeletes
augusztus 21. Napvirág csepp Gyógyszertár
augusztus 28. Szent Endre Gyógyszertár
idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap: +36 30 662 6849
éjjel-nappal hívható: +36 30 415 9060
árvácska állatvédő Egyesület +36 20 571 6502
gyepmester +36 20 931 6948

szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

Nyitott város – hagyományok, újdonságok fesztiválja
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a több mint egy évtizede nagy sikerrel rendezett kapunyitó, nyárzáró fesztivált az idén
is a genius loci vezérli…
Ez a „legszentendreibb” városi fesztiválunk:
rólunk szól, minden résztvevő szentendrei,
ahol azt szeretnénk megmutatni, kik vagyunk,
hol élünk. Újdonság az idei éjjel-nappal nyitva
fesztiválon a Házak, udvarok, házigazdák
szentendrén sorozat, melyben a város lokálpatriótái tárják ki házaik, udvaraik kapuját a
betérő vendégek előtt. Saját szervezésű, szokatlan és egyedi programokkal, házi készítésű
gasztronómiai kuriózumokkal lepik meg a
látogatókat. Szentendrei helyszínek, szentendrei alkotók, polgárok mutatkoznak be a városban élők és a vendégek előtt.

az ötlet nyomán hogyan sikerült aktivizálni a
városban élőket?
A programszervező helyi civilek nemcsak nyár
végén, de egész évben aktív szereplői a város
közéletének, így nagy lelkesedéssel vettek
részt a fesztivál gazdag programkínálatának
bővítésében. A felkért szentendreiek eseménysorát a Kulturális Központ munkatársai
és Szondy Andrea segítségével gyűjtöttük
össze, illetve az ő ötlete volt a kulturális programokon felül a gasztroart-sorozat elindítása.
mit takar a gasztroart elnevezés?
Itt egymásra talál a művészet és a gasztronómia az édes pillanatok jegyében. Kilenc szentendrei művész és helyi étterem, kávézó, cukrászda párosa tervezi és készíti el a különleges desszertkompozíciókat. A fantasztikus
édesség-költemények ráadásul olyan fantáziadús neveket kaptak, mint például: Urimódi batikolt sajttorta, Kelet varázsa, vagy A lét elviselhetetlen csokissága…

a művészi desszertkompozíciók mellett milyen ízeket kóstolhatunk még a fesztiválon?
Pelle Csilla, a Dumtsa utcai Csokibolt tulajdonosa barátait kérte fel, hogy főzéstudományukkal elkápráztassák a látogatókat. Az Egy
falat szentendre programjában csodás ﬁnomságokat, jó borokat és természetesen zenét

kínálnak, s aki otthon is reprodukálná a fogásokat, a recepteket is megkaphatja majd.
Nemrég alakult városunkban a Szentendre Barátai Egyesület, melynek tagjai rendre nagyon
sikeres programokat kínálnak a helyieknek. A
fesztiválra eredeti szentendrei ízekkel készülnek, a Kőhegy szőlőtökéiről származó borral,
mediterrán fogásokkal, zenével várnak mindenkit. Kóstoljon bele szentendrébe! című
programjuk házigazdája Benes Edvárd egyesületi elnök lesz a Fő téren, a Városi Vendégházban. A Balkán ízeit kínálják majd az
esteken, szerb és dalmát ételeket főznek az
egyesület tagjainak társaságában.
Folytatódik a sor az Ételfesték performansszal, melyben a művészetek városához
méltó programban kiderül többek között az is,
hogyan lehet somlói furminttal festeni merített papírra. A szentendrei Lakástárlat Alapítvány kért fel helyi alkotóművészeket, hogy
készítsék el művészi bor-víziójukat. Az izgalmas borkóstoló, borfestő-estet Balogh Zsuzsa
és Musza Györgyi vezeti majd.
idén is hangsúlyos szerepet kap a programok
között az irodalom, a zene, a képzőművészet…
A volt Széchenyi vadászkastélyt a Duna partján idén újították fel gyönyörűen a tulajdonosok, és nyitották meg a nagyközönség előtt.
Az Apáti Galéria szervezésében dadaista irodalmi esten vehetünk részt a csillagos ég
alatt, a villa titkos kertjében.
Lesz még könyvbemutató, utcatárlat, kiállítás,
iparművészeti bemutató, homokanimációs
előadás, divatbemutató, teaszertartás előadással és kóstolóval, interaktív improvizációs színház, és természetesen számtalan
remek koncert – felsorolni is nehéz!
Ebben az évben beléphetünk Ferenczy Károly
festőművész műteremházának kertjébe is,
ahol Kanyó Erika meghívására St. Martin ad
koncertet.
milyen különlegességek várják még a fesztivál látogatóit?
A Szeresd Szentendrét Egyesület évek óta óriási érdeklődés mellett szervezi tematikus sé-

Fotó: Deim Balázs

Beszélgetés gyürk Dorottya alpolgármesterrel a xi. szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál programjairól

táit a városban. Szentendre titkait feltáró sorozatukban a Kincskereső túra, a pinceséta, a
lampionos, ijesztgetős Denevérséta mellett
most hajóstúrát is szerveznek a Szentendrei
szigetre. a nagy átkelés sétavezetője Vadász
Bence építész, költő lesz, akivel a túloldalról,
kockás pléden üldögélve piknikezhetünk jó
borok és trüffel társaságában, a város sziluettjében gyönyörködve a naplementében.
A Kacsakő bisztrónál a Duna-parton nemcsak koncerteket hallgathatunk a csíkos
nyugágyakban hátradőlve, de land art kompozíciók születnek majd, s a közös alkotómunkába bárki bekapcsolódhat.
A Fő teret szombaton fényekbe öltöztetjük, s
a Duna-korzó nagyszínpadán a Besh o drom
zenekar koncertje zárja az idei nyarat.
n Sz. N.

A XI. Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál
részletes programjait a hamarosan megjelenő
programfüzetben, a www.iranyszentendre.hu
oldalon, illetve a fesztivál Facebook-oldalán olvashatják: https://www.facebook.com/Szentendre-Éjjel-Nappal-Nyitva

marokkóiak szentendrén
VÁROS
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a marokkói Királyság vízügyért felelős minisztere és delegációja
látogatott szentendrére 2016. július 26-án. Útjuk célja hazánk és a
marokkói Királyság közötti vízgazdálkodási együttműködés megalapozása, melynek kapcsán megtekintették városunk mobilgátját is,
mely már bizonyított az árvízi védekezésben.
Július 26-án városunkba látogatott Charafat Afailal miniszter asszony
marokkói delegációjának élén. A miniszter magyarországi útjának fő
célja a Magyarország és a Marokkói Királyság közötti vízgazdálkodási
együttműködésről szóló egyetértési szándéknyilatkozat aláírása,
melyre a Belügyminisztériumban került sor július 27-én. A delegáció
szakmai programokon vett részt az Országos Vízügyi Főigazgatóság
és a Belügyminisztérium szervezésében.

Szentendrére elsősorban a mobilgát megtekintésére érkeztek, mely
Magyarországon az első ilyen jellegű építmény. A miniszter asszonyt
és kíséretét Verseghi-Nagy Miklós polgármester a Városházán, irodájában köszöntötte, majd a vendégek rövid városnézésre indultak. A
séta végén tekintették meg a mobilgátat, amelynek építését a VSZ
nZrt. dolgozói a helyszínen demonstrálták. A VSZ munkatársai gyakorlatilag pár perc alatt felállították a gát egy elemét, bizonyítva szakértelmüket és gyorsaságukat. A mobilgát – mely 2013-ban készült el, és
sikeresen védte meg a várost minden idők legnagyobb árvízétől –,
Szentendre egyik védjegye, mellyel méltán büszkélkedhetünk.

1+1 program

a lakossági/vállalkozói együttműködésben megvalósuló út- és járdaépítésekről, felújításokról

Szentendre épített környezetének fejlesztése, az út- és járdaépítések,
a felújítások kiemelt fontosságúak a város, a vállalkozások és a lakóközösségek szempontjából. Ennek elősegítésére az önerős út- és járdaépítésekhez, felújításokhoz önkormányzati forrás igényelhető.
Megkezdett beruházás nem támogatható. Az út- és járdaépítés, felújítás nem eredményezheti a forgalmi rend korlátozását, elzárt utak létrehozását. Az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon létesülő
beruházással nem keletkezik közös tulajdon, azok a városi közlekedési
rendszer részeit képezik.
Rendelkezésre álló forrás: 6,8 millió Ft

a program keretében rendelkezésre álló összeg

1. elsősorban lakóterületeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve az út- vagy járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást, vagy vízelvezetés kialakítást is);
2. elsősorban ipari területeken megvalósuló út- és járdafelújítás beruházásokra (ide értve az út- vagy járda felújításhoz kapcsolódó közműkiváltást, vagy vízelvezetés kialakítást is) fordítható.
Mindkét keret esetében lehetőség van vegyes, lakossági/vállalkozói
önerővel megvalósuló beruházások megvalósítására.

igénylők köre

Kérelmet nyújthat be minden szentendrei lakó- és utcaközösség, magánszemély és vállalkozás, aki egy adott belterületi útszakasz építése,
felújítása céljából polgári jogi társaságot alakít, vagy önállóan tervezi
a beruházás megvalósítását.
Az önkormányzati költségviselés mértéke a bruttó (áfás) bekerülési
összeg maximum 50%-a.
A lakossági/vállalkozói költséghányad minimális mértékét (50%) minden építőközösségnek összességében vállalni kell. Az 50%-nál kevesebb hányadot vállaló közösségek az elbírálásból kiesnek, az ennél
nagyobb mértékű lakossági önerőt pedig az elbírálásnál ﬁgyelembe
vesszük.
Az „1+1 program”-ban résztvevő közösségek más kedvezményben
nem részesülhetnek! (A helyi építményadóból nem írható le beruházásuk).

Fotó: Paraszkay György
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Kiválasztási kritériumok

A kérelmek elbírálása 2016. szeptember 30-ig történik meg, a keret
erejéig. Előnyben részesülnek azon pályázatok, melyeknél a beruházás
indokoltsága az adott közösség által bemutatott dokumentumok, tényadatok alapján a városi fejlesztésekhez szorosan illeszkedik és jelentős lakossági/vállalkozói igényt elégít ki.

Kérelem benyújtása

A kérelem kizárólag magyar nyelven, az alábbi dokumentumok csatolásával nyújtható be augusztus 30. (kedd) 16.00 óráig. „1+1 program”
megnevezéssel zárt borítékban az alábbi címre: Szentendre Város Önkormányzata, Városfejlesztési Iroda, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
A kérelem benyújtható személyesen a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktatójában is.
Benyújtandó dokumentumok
1. Adatlap, mely tartalmazza a pályázó adatait, a kért pénzeszköz átadás összegét és a tervezett kivitelezési munkák megnevezését.
2. Műszaki adatlap, mely tartalmazza a tervezett beruházás főbb műszaki tartalmát, paramétereit, a főmérnöki és közútkezelői jóváhagyást.
3. Csatolmányok:
• az ”1+1 program”-ban résztvevő polgári jogi társaság hitelesített
jegyzőkönyve (egyszemélyes résztvevő esetén nyilatkozata), mely alátámasztja a pályázaton való részvételi szándékot, illetve az alábbiakat:
a szerződésből vagy a nyilatkozatokból egyértelműen kell kiderülni,
hogy pontosan hányan, név szerint kik, és tagonként mekkora összeggel vesznek részt az együttműködésben, és kit bíztak meg a képviseletükkel, milyen jogi formában és mindezeket aláírásaik hitelesítik;
• tervező, illetve kivitelező kiválasztásának igazolására legalább 3
árajánlat másolata az átláthatóság és ellenőrizhetőség érdekében;
• a pályázók azon nyilatkozatát vagy igazolásait, hogy a felújítással
érintett útszakasszal szomszédos magántulajdonú ingatlanok birtokosait tájékoztatta a tervezett munkálatokról;
• műszaki tartalom, a mennyiségek egyértelmű meghatározásával;
• a pályázathoz lehetőség szerint kérünk csatolni: tervet, előzetes
tervet, vagy vázrajzot;
• a szükséges műszaki tervek költségei a teljes bekerülési összegbe
beszámíthatóak, ﬁgyelembevételéhez előzetes önkormányzati egyeztetés/ hozzájárulás szükséges, a közműépítések műszaki terveinek
teljes költségét a pályázó(k)nak kell megelőlegezni.

További felvilágosítás kérhető a 06-20-943-8372 telefonszámon, valamint a kosztek.gabi@szentendre.hu e-mail címen.

Kezdődnek az Egres utcai híd építési munkálatai
2016 | augusztus 15.
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tisztelt szentendrei polgárok!

Az Egres utcai út- és hídépítési munkálatok
várható kezdete: augusztus hónap második
fele, várható befejezése: 2016. november
vége. A pontos kezdési időpontról – így az új
forgalmi rend életbelépésének időpontjáról –
minden lehetséges fórumon tájékoztatjuk a
város polgárait. Az Egres utcai út- és hídépítés
kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás
hamarosan lezárul, ezt követi a szerződéskötés, majd kezdődhetnek a munkálatok.
A bevezetésre kerülő forgalmi változások a
Képviselő-testület Városfejlesztési Bizottsága
által korábban kért közlekedési vizsgálatok
eredményét is tartalmazza.

a tervezett forgalmi rend
a kivitelezés idején

Barackos út, a Cseresznyés út és az Eper utca
forgalmi változásai:

• A Barackos út, Jázmin és Törökvölgyi utca
közötti szakaszán kétirányú forgalmi rend
kerül bevezetésre, 30 km/órás sebességkorlátozással, tekintettel a menetrendszerinti autóbusz-forgalomra, valamint az 5 méteres
útpálya szélességre. A Cseresznyés úton
megmarad az egyirányú forgalmi rend.
• Az Eper utca jelenleg kétirányú forgalma egyirányúra változik a 11. sz. főút felé. Ennek oka,
hogy az utca szélessége nem alkalmas kétirányú forgalom biztonságos levezetésére, másrészt a Barackos úttal a 11. sz. főútba
becsatlakozva konﬂiktushelyzetet okoz a 11.
sz. főút felől érkező és Eper utcába behaladó
forgalmi irány. A 11. sz. főútról érkező Barackos úton haladó kétirányú forgalom útburkolati festéssel kerül elválasztásra.
• A forgalmi változtatásokkal összhangban a
Jázmin utca, Barackos út és Eper utca közötti
szakaszán, valamint az Eper utcában a 11-es
főút felé egyirányú forgalmi rend kerül bevezetésre. A módosítással egyirányú forgalmi
rend alakul ki a Barackos út – Jázmin utca –
Eper utca útvonalon.

• A 11. sz. főút Barackos úttal és Eper utcával
alkotott csomópontjánál a Barackos út és az
Eper utca forgalma megváltozik. A forgalmi
rend változására ﬁgyelmeztető, veszélyt jelző
táblák kerülnek kihelyezésre legalább 3 hónap
időtartamra.

az Óvíz, a Csend, a szélkerék, a málna és a
Remény utca új forgalmi rendje

• Az útvonal egyes utcái jelenleg kétirányú forgalmat bonyolítanak le. Az útburkolat szélessége 3,1-3,6 méter között változik, így a
kétirányú forgalom nem minden esetben biztonságos. Az Egres utcai (óvíz utca közelében
lévő) híd felújítási munkái miatt az Egres utca
óvoda felől érkező forgalmát is el kell vezetnie
ezeknek az utcáknak, ezért az óvíz utca –
Csend utca – Málna utca – Remény utca út-

megrongálódott hidak
helyreállítása

53 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert szentendre
a Belügyminisztérium vis maior pályázatán hidak felújítására. a kora
tavaszi esőzés miatt a Bükkös-patak több hídja megrongálódott,
a támogatásból ezek helyreállítása történhet meg.

A február végi, március eleji heves esőzések következtében károsodott
a Szmerdán-híd és a Vajda Lajos utcai híd is, melyeket ezért le kellett
zárni. Március elején az önkormányzat vis maior bejelentést tett és pályázatot nyújtott be a helyreállításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében. A benyújtott pályázat alapján, egy 2016. augusztus 5. napján
kelt miniszteri döntésnek megfelelően a Belügyminisztérium a felmerült költségek ﬁnanszírozására 53 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesíti az önkormányzatot.

vonalon egyirányú forgalmi rend kerül bevezetésre az Egres utcától a Barackos útig.
• A Szélkerék utca forgalmi rendje jelenleg kétirányú, az útburkolat szélessége 3,6 m. A Sztaravodai útra való biztonságos és gyorsabb
eljutás érdekében a Nap utcától egyirányú forgalmi rend kerül kialakításra. Az Egres utca
(óvíz utca közelében lévő) hídjának felújítási
munkái alatt az Egres utca forgalma a Nap
utcán, majd az egyirányú Szélkerék utcán keresztül juthat el a Sztaravodai útra.
Az érintett tervezők a lehetőségeket áttekintették és ﬁgyelembe vették, hogy nincs más
alkalmas alternatíva. Másfelől az említett
utcák szilárd burkolattal rendelkeznek, a forgalom volumenét ezek az utcák képesek levezetni. Jelentősebb belső forgalomnövekedést
az út- és hídépítés nem generál, az építés alatt
csak forgalomátrendeződés várható.

Az indoklás szerint a katasztrófavédelem és a kormányhivatal helyszíni bejárásán az eseményt vis maior eseménynek minősítették. A
helyszíni jegyzőkönyvben foglaltak szerint a nagy mennyiségű csapadék következtében megduzzadt Bükkös-patak a Vajda Lajos utcai
és az Eötvös utcai gyaloghidakat alámosta (használhatatlanná vált),
a lakóingatlanok gépjárművel történő megközelítését szolgáló
Szmerdán hidat alámosta (lezárásra került), továbbá az Anna utca
30. mögött patak felőli rész 30 méter hosszan kimosta. A pályázati
dokumentációban szereplő, folyó jellegű működési kiadások, karbantartási munkálatok (fák kivágása) vis maior keretből nem támogathatók. Az elismert helyreállítási költségek 90%-os intenzitással
támogathatók, tekintettel arra, hogy az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, feltéve,
hogy a vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások következményeként alakult ki.
A támogatás segítségével várhatóan 2017 nyarára fejeződik be a felújítás. Idén a helyreállítási tervek elkészítésére, valamint a közbeszerzési eljárás kiírására van lehetőség.
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megújul a posta előtti tér

XXX. évf. | 14. szám

Két ütemben újul meg Szentendre egyik fontos közterülete, a Posta előtti tér. Az idei, első ütem
legfontosabb elemei a felszín alatti fejlesztések az automata öntözőrendszerrel és a világítás
elektromos hálózatával, valamint az új, művészeti célokra is alkalmas térszerkezet kialakítása.
Jövőre a posta előtti terület burkolatcseréjével, az utcabútor- és növénytelepítés befejezésével
lesz teljes a térrekonstrukció.

KÖZLEMéNy

megválasztották
a bizottsági tagokat
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy Szentendre Város
Önkormányzat Képvelő-testülete a 193/2016.
(VII.21.) Kt. sz. határozatában a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 22. §-ában biztosított
hatáskörében eljárva a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazástól a következő általános választásra megválasztott
választási bizottság alakuló üléséig működő
Pest megye 03. sz. országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait és
póttagjait megválasztotta.

Az OEVB 2016. július 27-én megtartotta alakuló ülését és megkezdte munkáját.

Tagok:
Jolsvai Arisztidné - elnök
Stáry Kálmán - elnökhelyettes
Horváth ákos
Póttagok:
Csapóné dr. Baráth Katalin
Barna Attiláné

A Pest megyei 03. számú Országgyűlési
Egyéni Választókerülethez tartozó települések
tekintetében hatáskörrel rendelkező OEVB az
alábbi címen érhető el:

2000 Szentendre, Városház tér 3.
Telefonszám: 26/785-033
Fax: 26/816-144
E-mail: jegyzo@szentendre.hu
DR. GERENDáS GáBOR
JEGyZő
OEVI VEZETő

ivóvízcsapok
a városban

A DMRV Zrt.-vel és a katasztrófavédelemmel
történt egyeztetést és engedélyeztetést követően két közterületi ivócsapot szereltek fel a
városban, a Duna korzó – Jókai utca saroknál
(Fehérház előtt) és a Bogdányi utca 44. sz-nál
(mentőállomás előtt). A felszerelését követően néhány percen belül az emberek már
használatba is vették az ivócsapokat.
Az ivócsapok és a tűzcsap fertőtlenítését, felszerelését, téliesítéskor leszerelését, megőrzését, tavasszal újra felszerelését a DMRV Zrt.
vállalta.
Egészségvédelmi kötelezettségként a szolgáltató rendszeresen vesz mintát a vízből laboratóriumi ellenőrzésre.

Mindezeket a szolgáltató saját költségén teljesíti.
Nem vállal felelősséget ugyanakkor a DMRV
a felszerelt ivócsapok vagyonvédelméért, továbbá nem megfelelő vízminta esetén leszereli az ivócsapot.
Ennek megelőzése érdekében szükséges az
ivócsapok rendszeres használata (pangó víz,
felmelegedés elkerülése), valamint rendszeres ellenőrzése.
A tűzivízforrások használatánál ﬁgyelembe
kell venni, hogy azok folyamatosan nyomás
alatt vannak. Ezért vízvételezéskor (pl. VSZ
Nzrt. locsolókocsi tartálytöltés) először el kell
zárni a tűzcsapot, az ivócsapon keresztül leengedni a nyomást, majd a szabad csonkról
eltávolítani a záró kupakot és ide csatlakoztatni a tömlőt.
A tűzcsapra szerelt ivócsapok a tüzivízforrás
tűzvédelmi célú felhasználását nem akadályozzák!
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FELHÍVáS

Közös történelmünk

Szentendre városa egyedülálló kezdeményezésben való részvételre hívja
fel polgárainak ﬁgyelmét. Szeretnénk feldolgozni a XX. század második
felének főbb helyi vonatkozású történéseit a II. világháborútól, a Szovjetunióba való elhurcoláson, hadifogságon, az 1956-os forradalom momentumain keresztül, az azt követő megtorlás eseményéig.
Várjuk tehát azon szentendreiek vagy Szentendréről elszármazottak beszámolóit, akiket a II. világháború után kényszermunkára vagy hadifogságba
vittek, vagy valamilyen formában részt vettek az 1956-os forradalom eseményeiben. Várjuk továbbá a leszármazottak emlékeit is. Az ő esetleg
töredékes visszaemlékezésük (dokumentumok, tárgyi emlékek, fotók) is
nagyban segíthet megérteni az akkori idők szentendrei történéseit.
Célunk egy videó-archívum létrehozása. A beérkező adatokat minden esetben tudományos vizsgálat tárgyává tesszük.
Jelentkezésüket ide várjuk: +36 30 973 3379 vagy khoppal@yahoo.com

Nemzetiségi
közmeghallgatások

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete
augusztus 22-én (hétfőn) 10 órai kezdettel
tart közmeghallgatást
a Városháza Kistárgyaló termében.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel
várunk. A nyilvános testületi ülés keretében
lehetőség lesz jelenlévő képviselőkhöz kérdést
feltenni, javaslattal élni.
Vanyák Gábor
elnök

Szentendrei Szerb Önkormányzat
Képviselő-testülete augusztus 22-én (hétfőn)
14.00 órai kezdettel tart közmeghallgatást
a Városháza Kistárgyaló termében.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel
várunk. A nyilvános testületi ülés keretében
lehetőség lesz jelenlévő képviselőkhöz kérdést
feltenni, javaslattal élni.
Vukovits Koszta
elnök

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete augusztus 22-én (hétfőn)
16.00 órai kezdettel tart közmeghallgatást
a Városháza Kistárgyaló termében.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel
várunk. A nyilvános testületi ülés keretében
lehetőség lesz jelenlévő képviselőkhöz kérdést
feltenni, javaslattal élni.
Németh Vince
elnök

Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete augusztus 23-án (kedden)
8.00 órai kezdettel tart közmeghallgatást
a Városháza Kistárgyaló termében.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel
várunk. A nyilvános testületi ülés keretében
lehetőség lesz jelenlévő képviselőkhöz kérdést
feltenni, javaslattal élni.
Szarkowicz Krzysztof Grzegorz
elnök
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Augusztus 11-től a hónap végéig ismét permetezik a vadgesztenyefákat Szentendrén. A permetszer melegvérűekre nem veszélyes, de érő
gyümölcsök, zöldségfélék esetében két hét élelmezés-egészségügyi
várakozási időt kell tartani fogyasztás előtt.
Permetezéshez felhasznált szer: Topas 100 EC dózis: 0,3 l/ha, Runner
2F dózis: 0,5 l/ha, Csökkmix 3 l/ ha, Silwet 0,15/ ha.
A felhasználás során kijuttatandó szer a melegvérűekre nem veszélyes,
illetve az esetlegesen eszközökre (pl.: gépjármű) kijutó permetszer károsodást nem okoz.
Kérjük, hogy jelezzék felénk, ha a permetezendő díszfák 10 méteres
körzetében érő gyümölcsfa vagy zöldségfélék (kerítésen belül) találhatók. élelmezés egészségügyi várakozási idő: 14 nap.
További észrevételükkel Szentendre Város Központi ügyfélszolgálatát
keressék (Duna-korzó 18.; 06-26-300-407;
ugyfelszolgalat@szentendre.hu;
ügyfélfogadási idő: H: 8-20; K: 8-16; SZ: 8-16; Cs: 8-16; P: 8-12)
Köszönjük türelmüket és megértésüket!
VáROSI SZOLGáLTATó ZRT.

Új pad a buszmegállóban

A pismányi buszra váró utasokat egy szép paddal örvendeztette meg Stefanek János

Bankkártyával
az ügyfélszolgálaton

Bankkártyával is lehet ﬁzetni a Városi ügyfélszolgálaton augusztustól.
A terminál telepítését lakossági igény és a közigazgatási eljárások korszerűsítése indokolta.
2016. augusztus 1-je óta bankkártyával is lehet ﬁzetni a Városi ügyfélszolgálaton az alábbi ügyekben:
• közigazgatási eljáráshoz kapcsoló illetékek
• behajtási díj
• parkolási pótdíj
A POS terminál telepítését a lakossági igény mellett a közigazgatási eljárások korszerűsítése is indokolta.
Városi ügyfélszolgálat:
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. „Fehér Ház”
Tel.: +36-26/300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Postai levél: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
vagy 2000 Szentendre, Városház tér 3.

a virágos szentendréért

szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet a szentendrén ingatlannal rendelkező lakosok körében. a pályázat célja: kulturált,
gyommentes, virágos elő- és utcakertek kialakítása és elismerése,
melyek mind hozzájárulnak a városi utcakép esztétikájához, ezen
kívül elsődleges cél a város kertkultúrájának fejlesztése, rendezett
közterületek és tisztább, élhetőbb környezet létrehozása.

pályázati kategóriák
• Virágos épületek kategóriában az épület ablakpárkányain, erkélyein,
lépcsőin, az utcáról látható teraszon, homlokzaton kialakított növénykompozíciók gondozottságát, a növényválasztás és a látvány harmóniáját, az épülethez és közvetlen környezetéhez való illeszkedését
értékeljük a belvárosi és a lakótelepi épületek tekintetében.
• Szép előkert kategóriában, az ingatlan előtti közterületen lévő kert,
virágágyás rendezettségét, a fák, cserjék, virágok és gyepfelületek,
gondozottságát, illetve a növényválasztás harmóniáját, közvetlen környezetéhez való illeszkedését értékeljük.
Jelentkezési határidő: augusztus 31.
Jelentkezés feltétele:
A jelentkezéshez pályázati dokumentáció benyújtása szükséges, mely
tartalmazza a kitöltött jelentkezési lapot és a fotódokumentációt. A fotódokumentációt elektronikus úton, e-mailen a kudett.krisztina@szentendre.hu e-mail címre, vagy személyesen illetve postai úton a Városi
ügyfélszolgálati Irodára (2000 Szentendre, Dunakorzó 18.) lehet elküldeni. Az elektronikusan küldött jelentkezés esetén egy küldemény mérete ne legyen nagyobb, mint 20 Mb. (Ha szükséges, akkor a képek
több levélmellékletként küldhetőek).
A pályázaton való részvételhez kérjük, töltse ki a jelentkezési lapot. A
jelentkezési lap kitölthető online a www.szentendreihirek.hu oldalon,
vagy személyesen a Városi ügyfélszolgálati Irodán.
A bíráló bizottság szeptemberben, előre egyeztetett időpontban végzi
szemléjét, mely során fényképeket készít. A szemlét követően az Önkormányzat Facebook oldalán meg lehet tekinteni a „pályaműveket”,
illetve szavazni is lehet a szebbnél szebb virágos épületekre és előkertekre, majd a bíráló bizottság szavazatával közösen alakul ki a végeredmény.
A legsikeresebb pályázókat, az ingatlan, utca frontjára kihelyezhető
plakettel, elismerő oklevéllel és virágosítással, kertrendezéssel, kertészkedéssel kapcsolatos értékes vásárlási utalványokkal jutalmazzuk. Az eredményhirdetésre és ünnepélyes díjátadásra 2016
októberében kerül sor.
Részletes tájékoztatás a 06/26 300-407-as telefonszámon, vagy a kudett.krisztina@szentendre.hu e-mail címen kérhető.

sajtótájékoztató motorcsónakon

2016 | augusztus 15.

9

VÁROS

a Dunán rendezte meg sajtótájékoztatóját a
Coca-Cola magyarország, ami azért volt stílszerű, hiszen a cég támogatja a szabad strandok létrehozását és a vízminőség rendszeres
ellenőrzését a Dunakanyarban. a tavaly elkezdett i love Duna projektjükhöz már nyolc
település csatlakozott a térségben.

felelős vízhasználat

A Coca-Cola sok természetes folyadékot
használ a gyártáshoz, ezért alapvető feladatuknak tartják a környezetvédelmet. „A felelős
vízhasználat, és ezen belül is a Duna megóvása, nemzetközi szinten is kiemelt ügy számunkra, ezért az elmúlt öt évben több mint
150 millió forinttal támogattuk a folyó vízminőségének megőrzését. Vezető italgyártóként
a tiszta és jó minőségű víz nekünk és fogyasztóinknak is létszükséglet” – mondta Tóth Valentin, a cég kommunikációs igazgatója.
2014-ben ért véget egy projektjük, amelyben
egy komplett természetvédelmi táj rehabilitációját támogatták. 2015-től a Dunakanyar térségére fókuszálnak, elsősorban azért, hogy
felhívják a ﬁgyelmet a Duna nyújtotta, de gyakran még kiaknázatlan lehetőségekre. A pozitív
visszajelzések hatására szeretnének további
kisebb-nagyobb projektet is támogatni – derült ki a sajtótájékoztatón.

igényeiket, ötleteiket a fejlesztéssel kapcsolatban. Egyöntetű volt a véleményük: nem akartak látványelemeket, építkezést, betonozást,
hanem hogy minél jobban megmaradjon az
ember és a természet kapcsolata.
„A Kacsakő is nagyon rövid idő alatt népszerű
lett a városban, mely egyszerű, mégis különleges attrakció. Sokakat megszólít, jó a hangulata, kreatív foglalkozásokat tartanak a
gyerekeknek a város támogatásával. Nagyon
jó visszhangja volt Vincze Ottó nemrégiben itt
felavatott installációjának, illetve az Ister napi
gyertyaúsztatásnak, mely idén is nagyon sok
embert vonzott a Duna-partra” – tette hozzá
az alpolgármester.

Az eseményen részt vett Gyürk Dorottya alpolgármester, aki elmondta, hogy a város vezetése örömmel vette a Coca-Cola Magyarország támogatását, hiszen azon dolgoznak,
hogy a várost szerethetőbbé tegyék, hogy a helyiek minél jobban érezzék magukat, a turisták
pedig minél több időt töltsenek el itt, melyhez
a Postás strand megnyitása is hozzájárul. A
strand nyitását ún. közösségi tervezés előzte
meg, amelynek során a lakosok elmondhatták

Magai Józsefné, az áNTSZ munkatársa elmondta, hogy a vízminőséget rendszeresen
ellenőrzik akkreditált laboratóriumban. A havi
gyakorisággal végzett monitoring vizsgálatok
eredménye eddig mindig megfelelő volt. A
szezonban négy alkalommal vesznek vízmintát, a mintavétel a legforgalmasabb, a fürdőzésre jellemző helyen történik, egyméteres
vízmélységnél és 30 cm-re a vízfelszín alatt.
Kétféle baktériumot vizsgálnak, melyek az

Vízminőség-ellenőrzés

Végre megnyílt idén
is a Kacsakő!

a Kacsakő Bisztró és a Duna közötti szerelem, mint minden igazi nagy
érzelem nem mentes a drámai fordulatoktól. Ezen a nyáron hosszas
huzavona után eresztette közel magához a nagy folyó a város egyik
legkedveltebb dunaparti bisztróját.
Július utolsó napjaiban emelkedő vízállásnál nyitott meg a szentendreiek és budapestiek kedvelt lazulóhelye. Egy zsebkendőnyi helyre zsú-

Minden résztvevő egyetértett abban, hogy a
Duna még sok lehetőséget nyújt, melyeket érdemes kihasználni. A legfontosabb, hogy Dunakanyar strandjainál ellenőrzött minőségű
víz vár mindenkit. A legfrissebb mérési adatokat és egyéb hasznos információkat az I love
Duna (iloveduna.hu) weboldalon találják meg
a Dunánál kikapcsolódni vágyók.

folódtak a Kacsakő bútorai és a csendes-óvatos nyitást szemfülesen
kiﬁgyelő és a hírt továbbadó lelkes rajongók.
Jó hír, hogy a fröccsök továbbra is bubisak, a sörök hidegek és csehek,
a limonádé gyümölcsös és hűsítő. 2016 legnagyobb Kacsakő durranása mégis a food szekció „szmókere”, egy gyönyörű, melegsárga BBQ
PIT BOX. Ez az a szekrény, amiből hosszas, szakértően felügyelt sütés
után olyan húsételek kerülnek a Kacsakő vendégeinek asztalára, hogy
az a Dunakanyarban, de Budapesten is párját ritkítja.

Szombaton és vasárnap családi programokkal várják a kilátogatókat:
Kyru kreatív foglalkozást tart kicsiknek és nagyoknak. A programot az
önkormányzat támogatja! Még egy ok amiért érdemes Szentendrére
látogatni szezonban a Duna-korzó fővárosi végén!

Fotó: Rónai Gergely

postás strand, Kacsakő

esetleges szennyvízzel vagy a széklettel való
szennyezést jelzik.
Július közepén az áNTSZ megtiltotta a fürdést
a Postás strandon, mivel július 12-én eltört a regionális szennyvízcsatorna a Határcsárda és a
Pap-sziget között, ezért több órán keresztül folyt
a szennyvíz a Dunába. Vízmintát rögtön másnap,
tehát 13-án vettek, majd egy hét múlva. Mindkét
mintavétel eredménye megfelelő volt, ezért feloldották a tilalmat. Magai Józsefné még elmondta, hogy Szentendrén egyesített csatornarendszer van, melyből extrém felhőszakadás
esetén szennyvízzel keveredett csapadékvíz kerülhet a Dunába, a Kert utcai regionális szennyvízátemelő túlfolyó vezetékéből. Hozzátette,
hogy az előírások szerint a szabad strandok védőterülete 100 méterre van a felfelé, vagyis a víz
folyásával ellentétes irányban, de ez a túlfolyó
540 méterre van a Postás strandtól.
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isten éltesse ilonka nénit!

Petricskó Zoltán alpolgármester 90. születésnapja alkalmából szerető családja körében, otthonában köszöntötte Szász
Lajosné, Ilonka nénit.

Ilonka néni 1926. augusztus 4-én született Zomborban, majd
1971-ben Szentendrére költözött. 1986-ban ismerkedett
meg férjével és annak három gyermekével, akiket édesanyjukként szeret a mai napig, így négy unokával és öt dédunokával egyben boldog dédnagymama is.

Ilonka néni 18 évig volt a Dézsma utcai nyugdíjasklub vezetője. Rengeteg bált, kirándulást és fellépést éltek meg együtt
a nyugdíjasokkal, a mai napig aktív látogatója a klubnak.
Boldog születésnapot, jó egészséget kívánunk!

§

Kapcsolattartó szülők
védelmében

A gyermekelhelyezések során többször
merül fel problémaként, hogy a szülők, leginkább az apák fejében még mindig az a kép
él, hogy a gyermeket biztosan az édesanyánál helyezik el, felesleges küzdeni. Pedig
nem!
Előre leszögezem, ezzel a cikkel nem arra kívánok rávilágítani, hogy az édesapák vegyék
fel a harcot a bírósággal és az anyákkal,
hanem arra, hogy a bírói gyakorlat sokkal inkább elmozdult afelé, hogy valóban azt vizsgálja, hogy ki, milyen mértékben képes és
szeretné gyermekét nevelni, azt méri fel a bíróság, hogy a gyermek testi-, lelki-, erkölcsiés érzelmi fejlődése kinél biztosított.
Felhívnám a ﬁgyelmet továbbá arra is, hogy
a kapcsolattartási jogot már jóval tágabban
értelmezi a bíróság, mint a kéthetente hétvége. Így ajánlom mind az édesanyáknak,
mind az édesapáknak, hogy ne álljanak be a
hétvégi szülők sorába, próbálják a gyermekeik életéből a maximumot kiélvezni.

Egyre inkább elterjedtebb és maga a törvényváltozás is pártolja a közös szülő felügyeleti jogot. Ezt csupán akkor tudom
ajánlani a szülőknek, ha annak ellenére, hogy
az ő kapcsolatuk véget ért, felnőttként, éretten, gyermekeik érdekeit szem előtt tartva
tudnak közösen dönteni a gyermekeiket
érintő minden kérdésben.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, teljes
körű jogi tanácsadásért forduljon jogi képviselőhöz.
Dr. pazicski fruzsina
ügyvéd
2000 Szentendre, Rózsakert 2. fsz. 2.
Mobil: 06-20-284-27-72
E-mail: pazicski@drpazicski.hu
www.drpazicski.hu

Vállalkozás-fejlesztési program
a helyi vállalkozások segítése, hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás növelése kiemelt célja az önkormányzatnak, ezért
vállalkozás-fejlesztési programmal ösztönözik a városban újonnan indított, illetve áttelepülő vállalkozásokat, jelentős kedvezményeket biztosítva egy kiemelkedő vállalkozói környezet kialakítása és fenntartása érdekében.
induló és betelepülő vállalkozások támogatása:

I. Az újonnan induló vagy betelepülő vállalkozások számára a vállalkozás indítást/székhely
vagy telephely, ﬁóktelep változást követő két
adóévben a beﬁzetett helyi iparűzési adó 50%ának megfelelő mértékű „de minimis” vállalkozásfejlesztési támogatást nyújt az
önkormányzat.
II. Szentendre város közigazgatási területén
lévő, legalább 10 éve beépítetlen ingatlanon
új, vállalkozási célú épületet, építményt léte-

rendőrségi hírek

garázdálkodott HÉV-megállónál

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati
Osztálya garázdaság vétség és könnyű testi
sértés vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást V. Szandra 23
éves budakalászi lakos ellen.
A gyanúsított április 3-án 19 óra 15 perc
körül a Budakalász, Vasút soron lévő HéV
megállóban kötekedni kezdett egy hölggyel,
akinek többször odaszólt, hogy miért nézi
őt, majd odament a sértetthez, megrángatta
a ruhájánál fogva, lökdösni kezdte, amelynek következtében a sértett a földre esett. A
23 éves nő ráfeküdt a földön fekvő sértettre,
és lenyomva tartotta, miközben ő próbált
felállni. A sértett könnyebb sérüléseket
szenvedett V. Szandrát a vizsgálók gyanúsítottként hallgatták ki.
Az ellene folytatott eljárást a rendőrök a napokban befejezték és vádemelési javaslattal
éltek a Szentendrei Járási ügyészségen.

sítő és azon ipari, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet végző vállalkozások
számára, a használatbavételi engedély megszerzését követő négy adóévben a beﬁzetett
helyi iparűzési adó 50%-ának megfelelő mértékű „de minimis” vállalkozásfejlesztési támogatást nyújt az önkormányzat.
• Kérelmet nyújthat be minden szentendrei vállalkozás, amely 2015. június 1. és 2017. december 31. között Szentendrén új vállalkozást
indít, Szentendrére áttelepül vagy új telephelyet, ﬁóktelepet létesít.
• Kérelmet nyújthat be minden szentendrei vállalkozás, aki 2016. augusztus 1.– 2018. július
31. között az II. pont feltételeinek megfelelő
beruházást kezd meg és a használatbavételi
engedélyt legkésőbb 2020. július 31-ig megszerzi.
további felvilágosítás kérhető
a 06-20-943-8372 telefonszámon, valamint
a kosztek.gabi@szentendre.hu e-mail címen.

szomszédok vesztek össze

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati
Osztálya garázdaság, valamint könnyű testi
sértés vétség elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított eljárást V. László 54
éves tahitótfalui lakossal szemben.
V. László április 12-én a kora reggeli órákban
tahitótfalui ingatlanja előtt a szomszédjával
szóváltásba keveredett, majd őt egy strandpapuccsal többször alkalommal megütötte,
valamint tenyérrel nyakon ütötte. A sértett
férﬁ az elszenvedett bántalmazás során
könnyű sérülést szenvedett és magánindítványt terjesztett elő a szomszédjával szemben.
Az eljárás során V. Lászlót a vizsgálók gyanúsítottként hallgatták ki, az eljárást a napokban
befejezték,
és
vádemelési
javaslattal éltek az illetékes ügyészségen.

szentendrei képviselet
az Európai Népek fesztiválján

2016 | augusztus 15.

szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete idén is részt vett az Európai Népek fesztiválján. az Epf ez évi helyszíne az 1500 kilóméterre fekvő lettországi kisváros, Rezekne volt.
a szentendrei csapat 27 fős delegációval képviselte magát a nagyszabású, 10 napos rendezvényen.
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Nyárvégi tanulási
és közösségi programok
az aranykor Központban

A nyár folyamán sem állt meg az élet az
önkormányzat támogatásával működő
szenior oktatási központban: lezajlottak
az angol társalgási kurzusok, s július 20án a Brexitről, augusztus 3-án a török
puccsról hallgattak érdekes előadásokat
a nagyszámú szenior közönség tagjai.

Előadások

A European Peoples Festival 1992 óta létezik,
célja, hogy az európai nemzetek kisvárosainak lakói a különböző kulturális- és sportesemények által közelebb kerüljenek egymáshoz,
megismerjék egymás szokásait, hagyományait, baráti kapcsolatokat alakítsanak ki.
A résztvevők több napon át élvezhetik a nemzetközi környezet adta számos előnyöket.
Fiatalok, idősek egyaránt megtalálják a maguknak való programot, társaságot.

Minden évben más európai ország nyeri el a
fesztivál megrendezési jogát. Az idei évben
Lettország elrejtett kincsében, Rezekne városában (amely Lettország hetedik legnépesebb
városa) képviselhettük Szentendrét, és ezáltal
Magyarországot is. A 2016-os fesztivál mottója a ’Hospitality’, vagyis a vendéglátás témakörét foglalta magába, erre kellett felépíteni a
különböző kulturális bemutatókat. Az utcaszínház és a performansz az idei évben is jól
sikerült, a lett közönség tapsolva, ujjongva
nézte végig a magyar produkciókat. De mit
sem ér a magyar vendéglátás egy kiadós ebéd
nélkül: a paprikáskrumplink fantasztikusra sikeredett, alig győztük a résztvevőknek osztogatni a ﬁnom ételt.
A vendéglátásunk azonban nem ért véget az
ebédnél. A város fő terén, a színpad körül építették fel a „Eurovillage” faházikóit, ahol az országok mutathatták be a termékeiket,
különlegességeiket. Délutánonként minden
ország bódéját meglátogattuk, és süteménynyel kínáltuk meg a village-ben dolgozó résztvevőket. Elfogultság nélkül mondhatom, hogy
a mi, magyar village termékeink messze magasan vitték a prímet a többi országhoz képest. Mi megmutattuk, milyen értékes
termékei vannak hazánknak: paprikától
kezdve, levendulán át, fajátékokon keresztül
a kerámiáig széles palettával rendelkeztünk,
ami Rezekne lakóinak a tetszését is elnyerte.
A hazai pálinka, valamint a kacsazsíros kenyér lilahagymával igazi kuriózumnak számí-

tott. Örömmel adtam el a produktumokat a vevőknek, érdeklődőknek.
A csekély résztvevői szám ellenére szépen
teljesített a szentendrei csapat a sportokban
is. Minden versenyszám nagyszerű hangulatban telt el, közösen szurkoltunk egymásnak.
A festészetben és a fényképészetben az elfogadás, a tisztelet, az összetartás vezérfonala
jelent meg. Remek alkotások születtek, nem
véletlen, hogy a második és a harmadik helyezést mi hoztuk el.
A fesztivál során mindig biztosítanak a résztvevőknek egy szabadnapot, hogy a jelenlévők
jobban megismerhessék az adott ország nevezetességeit, látnivalóit. Idén a magyar csapat egy része vonatra szállt, megtekintette
Riga városát. A többiek a szálláshelyül szolgáló gimnázium folyosóján gyakorolták a kulturális előadásokat.
Összességében elmondhatom, hogy a korábbi
fesztiválokhoz hasonlóan most is nagyszerű
tíz napot tudhat maga mögött a szentendrei
delegáció. Összetartó csapatunk volt, mindig
ﬁgyeltünk egymásra, bíztattuk, segítettük egymást. Megtiszteltetésnek érzem, hogy én is
hozzájárulhattam a városom képviseletéhez,
és bízom benne, hogy a jövő évi fesztiválról is
hasonló élményekkel térünk haza.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani egyesületünk elnökének, Jolanda Willemsenek, aki
vezetett minket, és megszervezte a részvételt.
Köszönet jár Szentendre Város Önkormányzatának is, aki támogatta az utazásunkat, valamint köszönet jár minden kereskedőnek,
kézművesnek, aki termékével hozzájárult
ahhoz, hogy a magyar stand sikeres legyen.
Ugyancsak köszönet jár mind a 27 résztvevőnek, amiért ilyen kitartóan képviselték a városunkat.
Következik Franciaország, ahol két várost is
bekebelez majd az Európai Népek Fesztiválja.
n KECSKéS FANNI
SZNKE-TAG

A hallgatók kérésére a világpolitikai sorozat folytatódik: augusztus 24-én, szerdán, 16 órától a Menekültipar – avagy ki
húz igazi hasznot a migránsokból? című
előadásra kerül sor, az előadó dr. Jászberényi József, a Zsigmond Király Egyetem
felnőttképzési igazgatója lesz. A belépődíj: 500 forint. Az előadáson nem csak
szeniorok, hanem minden érdeklődő
részt vehet. Helyszín: Aranykor Központ
(Dunakorzó 18. első emelet).
augusztus 27-én szombaton, 16 és 18
óra között Novák Mária táncoktató várja
az érdeklődőket egy kis beszélgetésre, illetve zumbával és tornával egybekötött
találkozóra. A helyszín a frissen átadott
Postás strand lesz, a részvétel ingyenes.
Eső esetén a találkozó helyszíne az
Aranykor Központ tornaterme lesz.

Beiratkozás

augusztus 29-én, hétfőn az Aranykor
Központ Dunakorzó 18. alatt található,
földszinti irodája 15 és 17 óra között
várja azokat, akik már tudják, hogy mely,
októberben kezdődő tanfolyamra szeretnének jelentkezni. A tandíj továbbra is
változatlanul 10 000 forint, s ezért 21
tanórát kap ingyen az ötven év feletti
hallgató.
A tanfolyamok közül kiemelendő, hogy
folytatódnak Lévai István számítástechnikai, Szilassy Eszter angol- és Jászberényi József geopolitikai kurzusai. A
nyelvi kurzusok közül az olasz is folytatódik, s újként hirdetjük a kezdő német
tanfolyamot. Változatlanul indulnak a
jóga és szenior torna kurzusok, s megjelennek a tánctanfolyamok is, Novák
Mária jóvoltából.
További tájékoztatást a SzeVi következő
számaiban kapnak az érdeklődők.
Tanulni sohasem késő!
n ARANyKOR KÖZPONT SZENTENDRE

11

Biliárdgolyók
a vízen

KULTÚRA

Aki manapság a Duna-korzón sétál be Szentendrére, vagy hajóval érkezik ide, nem győz
csodálkozni a város új látványosságán, a víz
színén elszórtan úszkáló „vízballonokon”.
Vincze Ottó Munkácsy-díjas képzőművész a
folyóra álmodta a River-poolra keresztelt installációját, amely az ismert impozáns városképhez játékos, kedves elemként társul.
Augusztus eleje óta ezek a nagy biliárdgolyókhoz hasonlító színes műanyag hajózási
bóják ringatóznak a Duna vízén a valamikori
hajóállomás környékén, a mai Kacsakő
bisztró felett. A szentendreieknek és a turistáknak örömteli élmény az új látvány, a kajakosok számára pedig újfajta ügyességi próbát
jelent a szlalomozás közöttük.
19 darab, a víz színén lazán elszórt, különféle
színű bójából áll ez a remek együttes – utalásul arra, hogy ennyi hajót számlált egykor a
város délszláv, dalmát és görög kereskedőinek
ﬂottája. A mederfenékhez kötéllel rögzített
nagy golyókat a víz áramlása mozgatja. A
bóják külsejüket tekintve pontos másolatai a
pool-biliárdban használatos golyók színeinek
és számozásának. Színesek, de van köztük fekete és fehér is. A rendhagyó, szokatlan jelzésű fehér gömbök az oldalukon viselik a
Privilegiális Szentendrei Kereskedők Társaságának 18. századi jelvényeit: a folyami kereskedésre utaló horgonyt, a pravoszláv vallást
jelképező kettőskeresztet és a tisztes kereskedelmi hasznot, a 4 százalékot jelző 4-es
számot. Ezzel is utalva arra a virágzó korszakra, amely mindmáig meghatározza a
város arculatát. A vízen állva úszó bóják helyének, az egykori hajóállomás környékének kiválasztása is ennek jegyében történt.
Mára a folyó elvesztette kiemelkedő szerepét
a közlekedésben és a kereskedelemben is.
Napjainkban elsősorban a látványa az elsődleges. Vincze Ottó ötletes, játékos vízi installációja ezen a nyáron ezt a fontos városképi
elemet gazdagítja – az augusztus 27-én kezdődő Art Capital rendezvény részeként.
Szombat délutánonként a művész tárlatvezetést tart az érdeklődők számára. Mégpedig
hajóval, a bóják között.

Játék a Dunának
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Vincze ottó munkácsy-díjas képzőművésszel beszélgettünk a River-pool installációról

Nem az első „vizes” installációd ez. mivel
magyarázod kötődésedet a szabad vizekhez
túl azon, hogy itt élsz a Duna mellett?
Elsősorban azok a tárgyak vonzottak, melyek
a vízzel hozhatók kapcsolatba. Legelső tájinstallációm, vagy inkább műfajköztes munkám Türingiában készült Esővárók címmel
1997-ben, közel húsz évvel ezelőtt. Ott az esővíz volt a természetes közeg, amely jelen volt
a munkában. Ettől fogva egyre több olyan
munkám készült, amiben valamilyen formában megjelent a víz, vagy annak hiánya. Vagy
utalás történt rá, például egy esernyő formájában. Készült egy nagy térinstallációm a
Paksi Képtárban pár évvel ezelőtt. A valamikori konzervgyár árvíz idején veszélyeztetett
terület volt, többször került víz alá. Mindig érdekel egy-egy alkotásom helyszínének archeológiája, itt ez fokozottan érvényesült: fontos
volt a munka során feltérképezni az ott dolgozók, ott élők viszonyát a Dunával, az idekapcsolódó történeteket megismerni. A kognitív
mentés című installációmban körbe a falon
felfestettünk egy piszkosszürke sávot, épp
úgy, mint ahogy a levonuló árvíz hagy nyomot
az ártér fáin...

a szentendrei river-pool játékban megállítottad az időt… miért választottad egy állandó
változást mutató játékból ezt a statikus
képet?
A látvány egy fordított helyzet, mert míg a biliárdasztal stabil alapot ad, a folyóvíz állandó
mozgásban tartja a kimerevített képet. A biliárdgolyókat a víz, az elhaladó hajók, a szél
mozgatják, s lökést adnak nekik az erre haladó uszadékfák. A lehorgonyzott ütközőbóják a város történetének jelentős időszakát,

Szentendre fénykorát hivatottak jelezni.
Egykor itt volt a kikötő, ami Európa vízi úton
elérhető, távoli pontjaival összekötötte a kereskedővárost. Innen indultak a gabona- és
borszállítmányok, melyek felvirágoztatták a
város kereskedelmét. Ennek a kikötőnek
a terét jelölik ki a fehér bóják, rajtuk a régi kereskedő-jelvényekkel. A bójákon a jelek időben módosult három változatát használom. A
fehér golyók neutrálisan elkülönülnek a csíkos
és a teliszínezésű golyók csoportjától, s egyben kijelölik a teret a többi bója számára, azaz
a kikötő határait rajzolják fel.

miért vonzódsz olyan műfajhoz, ami nem maradandó? Hogyan engeded el majd ezt a
művet, amely öt éve érlelődik és csak rövid
ideig látható?
A köztéri művészetben is nagyon fontos – divatos szóval élve – a fenntarthatóság. Nem
biztos, hogy nagyon ﬁx, kő vagy beton anyagokból kell letennie egy művésznek a névjegyét. A víziballon-kompozíció olyan méretes,
színes installáció, ami csak egy adott időszakban kíván picit beleszínezni az emblematikusan ismert városképbe. Nem az a lényeg, hogy
egy monolitikus tömböt hosszú évtizedekre
lerakjak, amit aztán majd kerülget az idő, az
átalakult városszerkezet, a megváltozott lakosság, a megváltozott funkció, míg egyszer
csak ott áll egy furcsa, elidegenedett tárgyként, aminek már nincs olyan értelemben köze
a tájhoz, mint amilyenben korábban volt.

n RAPPAI ZSUZSA

Fotó: Deim Balázs
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Az installáció, mint műfaj a szobrászattal van
szoros rokonságban, és a képzőművészet
olyan speciﬁkuma, ami nem kíván ﬁzikai értelemben maradandóan helyet kapni. Szellemi
értelemben maradandó lehet, már most van
egy szép bibliográﬁája, rengeteg írás született
róla napi-, heti- és szaklapokban, így megmaradhat az emléke annak, hogy volt itt, Szentendrén egy ilyen munka. Büszkén mondhatom, hogy ez a kiállítás már a megnyitó napján elérte a tízezres látogatószámot. Nem kell
betonba öntve megmutatni ezt a gondolatot…
azért egy kis beton van ebben is…
…amit majd el is távolítunk. A rögzítéstechnikai elemek betonból készültek, amelyek a mederfenékhez igazítják a bójákat. A magas
vízállás most nem kegyes hozzánk, nagyon
gondozásigényes a munka. Minden reggel
megnézem a vízállásjelentést, mert igen
nehéz helyben tartani a bójákat.

Úgy tudom, el-elszökdösnek a kompozícióból…
Hetente kétszer be kell hajózni a bójákhoz a
karbantartás miatt. Legutóbb egy uszadékfa
miatt két bójánk megszökött, de nem jutottak
messzire, a Postás strand után pár méterrel
nyomukra bukkantunk, és sikerült befogni
őket. Magyarul: a folyó elkezdett játszani a játékkal… A víziballonok közül egyik sincs már
ott, ahová eredetileg letettük, mindig mozgásban vannak. A sodrás, az uszadék folyamatosan átrendezi a kompozíciót. De nem is baj,
hiszen a biliárdasztalon sincs mindig ugyanaz
a konstelláció.
Visszatérve a maradandóságra: nagyon sokan
szeretik az installációt, és kérdezték, miért
nem maradhat egész évben vagy akár éveken
át a Dunán. Erről szó sem lehet, ez nem szándék. Ennek a műfajnak ez a sajátja. Amúgy a
bóják nagyon erős anyagból készülnek, lehetnek újabb térben főszereplők később, de a
szentendrei jelvények nélkül, hiszen ezek kimondottan ide készültek. Akár egy tó közepén,
csendesebb vizeken el tudom képzelni.

szombatonként tárlatvezetést is tartasz a vízi
biliárdgolyók között, csónakban, csíkos pólóban, mint afféle dunai hajós…
A hajókázás közben beszélek majd az installációról, de sokkal fontosabb az a látvány, ami
csak innen, ebből a helyzetből látható. Ha hajóval jössz, akkor is láthatod, milyen a város,
de ez a vízközeli élmény nem adódik hozzá.
Amikor először láttam Szentendre sziluettjét
egy csónakból, akkor értettem meg azt a gondolatot, amit Barcsay mindig hangsúlyozott:
nem szabad ezt a városképet, ezt a látvány új
építésű házakkal megtűzdelni. Ez a város gyönyörű: az arányok, a léptékek, ahogy a templomtornyok egymással feleselnek, ahogy a
házak a dombokra ülnek… Így tökéletes.
n SZ. N.

A művész ezúton köszöni a segítséget minden
közreműködőnek: Szentendre Város Önkormányzata, SZEBETON, Ferenczy Múzeumi
Centrum, Weszelits András, Tóth György, Weisenburger Gábor, Benkovits Gyöngyi és Bálint,
Kali István, Márványkövi István, Schmögner
Kinga, Margit Szabolcs, Péntek Sándor.

art Capital –
Nulladik év
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a nemzetközi és a hazai kortárs képzőművészet meghatározó képviselőinek munkái láthatók augusztus 27. és október 16. között a
szentendrei art Capital programsorozaton –
közölte gulyás gábor, a ferenczy múzeumi
Centrum (fmC) igazgatója augusztus 4-én a
Duna-parton tartott sajtótájékoztatóján.

Sok-sok
kiállítás,
performansz, tárlatvezetés, koncert, irodalmi est, ﬁlmvetítés
és előadás – mindegyik egy gyalogosan is bejárható
helyszínen: Szentendre történelmi belvárosában. A kiállítások és a programok tematikusan kapcsolódnak egymáshoz. Az Art
Capital mind jellegét, mind nagyságát tekintve
egyedülálló. A hagyományteremtő szándékkal megrendezett projekt egyik célja, hogy a
kiemelkedő művészeti hagyománnyal rendelkező Szentendre – ahol ma is közel 150 képzőművész él – újra betölthesse hivatását:
legyen újra a képzőművészet magyar fővárosa.
Gulyás Gábor elmondta, hogy a „kevert” műfajú, a művészeti fesztivált és a képzőművészeti biennálét ötvöző projektben 20 kiállítás,
60 program és 90 alkotó várja a közönséget,
az idei év témája az idő, a kortárs időtapasztalat.
A kiállítások és a programok arra reﬂektálnak,
hogy a nagyvárosi életforma és a határidők
szorításában hogyan változik életünk tempója. Miképpen jár ez együtt az idő felgyorsulásának képzetével, és lehetnek-e olyan
kivételes pillanatok, amikor az idő hirtelen
mégis lelassul, megáll vagy kitágul? Válhat-e
a múlt ﬁkcióvá, a mítoszok és legendák, a tudomány által kanonizált történelem sodrában
hogyan él meg a privát emlékezet? Ma már az
okostelefonunkkal mindent megörökítünk, de
hogyan viselkednek ezek az „ellesett pillanat”
privát képek, amikor tömeget alkotva kerülnek
fel az internetes felületekre? Van-e ﬁatalságkultusz, és mennyire van ez barátságos viszonyban az idővel?
Az FMC és az Art Capital Alapítvány rendezvényét hagyományteremtő szándékkal hozták
létre, és jövőre szeretnék folytatni, tovább bővítve.
Az igazgató kiemelte: noha műfajilag sokszínűek, a programok szervesen kapcsolódnak a
város képzőművészeti múltjához. A projekt
címére is utalva emlékeztetett arra, hogy
Szentendrét egyedülálló képzőművészeti tradíciója, számos nagyszerű kiállítóhelye és itt
élő alkotója arra predesztinálja, hogy a magyar képzőművészet kiemelt központja legyen. Megjegyezte: a képzőművészetet
nemzetközi perspektívában kell elhelyezni, és
az Art Capital ezt a pozícionálást kívánja elősegíteni.
A rendezvényt bemutatva elmondta, hogy a
projekt részeinek többsége nemzetközi érde-

Fotó: Deim Balázs
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keltségű. Az elvesztegetett idő című központi
kiállítás szeptember 3-án nyílik a MűvészetMalomban, és alkotói a mai nemzetközi képzőművészet meghatározó alakjai, így például
Marina Abramovic, Peter Kogler vagy Bill
Viola.
Az FMC igazgatója kitért arra is: fontosnak
tartották, hogy a környező országok képzőművészeti műhelyei, alkotói is részesei legyenek a projektnek. Ennek eredménye például a
Kolozsvári Ecsetgyár nagyszabású bemutatkozása, de távolabbi helyekről is érkeznek
munkák – főleg a központi kiállításra –, például Londonból, Párizsból vagy Los Angelesből.
A kortárs tárlatok mellett ugyanakkor megújult klasszikus modern kiállításokkal is találkozhat a közönség – fűzte hozzá Gulyás
Gábor. A rendezvénysorozat programjairól
szólva elmondta: kedden-szerdán főként
ﬁlmes programok, csütörtökönként kortárs
művészek bemutatkozása, péntekenként irodalmi estek és koncertek, szombatonként
tárlatvezetések, kerekasztal-beszélgetések,
vasárnaponként pedig múzeumpedagógiai
programok várják az érdeklődőket.
Gulyás Gábor kiemelte, hogy a rendezvényen
alapvetően bérletrendszert kívánnak alkalmazni, mert arra szeretnének ösztönözni mindenkit, hogy több programra is visszatérjenek.
Mint megjegyezte: az Art Capital programjainak 99 százaléka gyalogosan jól bejárható
térben, Szentendre belvárosában található.
Az augusztus végén kezdődő Art Capital felvezetéseként augusztus 4-én mutatták be a
közönségnek Vincze Ottó Munkácsy-díjas
képzőművész dunai installációját. A Szentendre belvárosa előtti folyószakaszon lebegő
óriás biliárdgolyók mintegy fordított helyzetben vannak asztali társaikhoz képest, hiszen
itt a szilárd helyzetű – rögzített – gömböket a
folyó állandó és kiszámíthatatlan mozgása
öleli körül – mondta el a River pool címet – és
Vízballon alcímet – viselő mű alkotója.
Az FMC Art Capital Alapítványának közreműködésével megvalósult, az önkormányzat
által ﬁnanszírozott installációt a tervek szerint
októberig láthatják a Duna és a város felől
érkezők.
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Nyitott műtermek

Videopályázat

Bár a pest megyei Könyvtár augusztus 22-ig zárva tart, a könyvtárosok azonban a nyári szünet alatt is szeretnék az olvasókat foglalkoztatni, tartani velük a kapcsolatot. Ezért is hirdették meg
videopályázatukat – a Dunakanyar kincsei címmel – mozgó- vagy állóképekből összeállított, rövid videoklip készítésére. a program egyik
felelőse polgár zsuzsanna könyvtáros. Őt kérdezzük a részletekről.

mi a pályázat célja?
Manapság, mikor mindenki fényképezőgéppel, mobiltelefonnal szaladgál, jó játék,
kellemes időtöltés, emellett hasznos elfoglaltság nyári élményeinket rögzíteni, párperces kisﬁlmek formájában, hiszen
másokat is érdekelheti, mi hogyan látjuk
környezetünket. Ráadásul ez később helytörténeti dokumentumként is érdekes
lehet.
A pályázóktól azt várjuk, hogy mutassák be
a Dunakanyar építészeti környezetét, természeti kincseit, kulturális örökségét vagy
közösségi életét. Lehetnek ezek szép
házak, érdekes emberek, kedves helyek, szobrok, műemlékek, hidak,
történelmi emlékek, utcák, sikátorok, de akár apró részletek is: házfalak, kapuk, kilincsek stb.

mik a lehetséges helyszínek?
A helyszín lehet a település, ahol élünk. Jó témát adhat a séta az utcákon, tereken, a hétköznapok és a színes hétvégék turistákkal és turisták nélkül, a piac, a szentendrei HéV, a vízi sportok. De épp ilyen
érdekes a Pilis, a Duna, a patak, a Szentendre környéki kirándulóhelyek:
Kőhegy, Lajos-forrás, Sztaravoda, Szentendrei-sziget, Lupa-sziget.
Vagy például egy tanösvény, erdei iskola, túraútvonal vagy bicikliútvonal. Színházi, múzeumi élményekről, fesztiválokról, koncertekről is be
lehet számolni röviden, csakúgy mint régi kertekről, udvarokról, parkokról – és még sorolhatnám.
Kik jelentkezhetnek?
A Pest Megyei Könyvtár beiratkozott olvasói, korhatár nélkül.

mik a technikai paraméterek?
Pályázni leforgatott, készre vágott, animációs, montázs- vagy kollázstechnikával készült, illetve a felsorolt technikák szabad elegyítésével
előállított, főcímmel és vége felirattal ellátott, maximum 4 perc időtartamú rövidﬁlmmel lehet. Minimum felbontás: 720 x 576 p; kiterjesztés:
avi, ﬂv, mpeg.

milyen díjakra lehet számítani?
A verseny értékes nyereményekkel kecsegtet. Az első díj például egy
tablet, a második egy e-book olvasó, a harmadik egy nagy kapacitású
pendrive! Ezen kívül lesz közönségdíj és Pest Megyei Könyvtár-különdíj.

Hogyan lehet jelentkezni, meddig kell beküldeni az elkészült munkákat, és milyen módon?
Szeptember 11-én, vasárnap 24 óráig várjuk a kisﬁlmeket elektronikusan (e-mailben vagy óriásfájlküldő rendszeren), a dunakanyarkincsei@gmail.com címre. Jelentkezés és további információ a Pest
Megyei Könyvtár honlapján: www.pmk.hu.

Szentendrén több mint 150 művész él és alkot, közülük néhányan
péntekenként megnyitják műtermeik ajtaját, hogy az érdeklődők
bepillantást nyerhessenek munkájukba.
Indulás augusztus 19-én és 26-án, pénteken a Tourinform irodától
(Dumtsa J. u. 22.). A séta időtartama 1-3 óra. A műtermek látogathatók: 15:00-18:00 óra között
A program ára: 2500 Ft/fő (minimum 2 főtől), mely 50%-ban levásárolható a műtermekben.
Együttműködő partner a Lakástárlat, melynek célja a szentendrei
képzőművészet népszerűsítése. A programban résztvevő művészek bemutatkozója a www.lakastarlat.hu oldalon olvasható.

idegenvezető szakképzés
szentendrén

Egzotikus tájak, különös kultúrák, csavargás a világ legtávolabbi
pontjain, luxus hotelek… Mások ezért éveken keresztül gyűjtenek,
és százezreket ﬁzetnek érte. Az idegenvezető azonban hivatása
gyakorlása közben élheti át ezeket az élményeket, úgy, hogy még
meg is él belőle! Az ehhez szükséges 2 éves, OKJ-s idegenvezető
szakképzést ingyenesen kínálja a szentendrei Szakkay József
Szakközépiskola, mely immár 13 éve működik városunkban.
A környéken ez az egyetlen olyan iskola, ahol érettségizett tanulók
részére idegenvezető szakképzés folyik. A diákok egy része Szentendrén lakik, többsége azonban a térség távolabbi településeiről
jár be, ahonnan talán a Budapestre való naponkénti ingázást már
nem is vállalnák. E képzés azoknak a diákoknak jelenthet segítséget, akik az érettségi után még bizonytalanok a jövőjüket illetően,
vagy nem sikerült bejutniuk felsőoktatási intézménybe.

A szakmai tárgyak tanítása mellett az iskola nagy hangsúlyt fektet
az intenzív nyelvoktatásra, mivel a középfokú nyelvvizsga megszerzése az idegenvezető szakmai vizsga előfeltétele. A képzés
szerves részét alkotják a gyakorlati városismereti túrák, múzeumlátogatások, amelyhez az iskola nagy segítséget kap a Ferenczy
Múzeumtól. Az oktatás támogatója továbbá a Labirintus étterem
és Nemzeti Bormúzeum is, ahol szakavatott vezetéssel és borkóstolóval válik igazi élménnyé az elméleti ismeret.

Az iskolai képzés nagyon jól illeszkedik a város turisztikai programjához, melynek legjobb bizonyítéka a Tourinform Irodával való
szoros kapcsolat és együttműködés. A végzett diákok közül többen
is aktívan részt vesznek az Iroda legújabb szolgáltatásában, miszerint a nyári hétvégeken garantált programként, vezetett sétákon
mutatják be a várost a bel- és külföldi vendégeknek. Ez a kezdeményezés azért is fontos, mert így a helyi nevezetességeket az itt
élő, a várost és környékét jól ismerő idegenvezetők tudják megismertetni az idelátogatókkal, és ráadásul mindezt ﬁatalos lendülettel teszik.
A képzésnek otthont adó Református Gimnáziummal kiváló az
együttműködés, így a diákok szép, jól felszerelt környezetben tanulhatnak.
A Szakkay József Szakközépiskola 2016. szeptember 1-jétől szakgimnázium formában folytatja működését. A nappali rendszerű
képzésre 24 év alattiak, az esti képzésre az ennél idősebbek jelentkezhetnek a www.szakkay.hu honlapról letölthető jelentkezési lap
elküldésével augusztus 25-ig.
Bővebb információ: www.facebook.com/Szakkay, 06-20/575-2875,
06/30-999-3909.

Buddha Ereklye
Kiállítás szentendrén
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a magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség szeretettel
várja az érdeklődőket a Buddha Ereklye Kiállítás ünnepélyes megnyitójára augusztus 27-én, szombaton 10 órakor a szentendrei falrafel
galériába (Bartók Béla út 8.)

A kétnapos kiállításon megtekinthetőek Buddha és számos jelentős
buddhista mester hamvai között talált ereklyegyöngyök. A gyöngyökhöz hasonló kristályok keletkezésére természettudományos szempontból nincs magyarázat. A buddhista szemlélet szerint a gyöngyök
a magas szintet elért mesterek spirituális értékeinek, együttérzésének
és bölcsességének a kikristályosodása, és egyben emlékeztetnek saját
alapvető jóság természetünkre, s arra, hogy mindenkiben megvan a
belső potenciál, hogy azt megvalósítsa. A kiállítás fő ereklyéi magának
Buddhának az ereklyegyöngyei, de számos más megvilágosult mester
ereklyéjének áldásaiban is részesülhetünk.
A kiállítás egyben lehetőség is életünk és világlátásunk újraértékelésére, és nagy áldás, mert ha megnyitjuk szívünket az ereklyékből áradó
megvilágosult szellemi energia felé, gyógyító erőt kapunk, mellyel leküzdhetjük testi, lelki betegségeinket és akadályainkat; lecsitíthatjuk
a szenvedést és a negativitásokat; békét és harmóniát hozhatunk létre
magunkban és környezetünkben. Az ereklyék kivételes lehetőséget
nyújtanak arra, hogy személyes szellemi kapcsolatba lépjünk megvilágosult lényekkel. A mesterek saját akaratukból hagytak hátra ereklyéket, azért, hogy lehetőségünk legyen saját boldogságunk alapjainak
megteremtésére. A látogatók gyakran számolnak be felfokozott érzésekről, megnyílásról, gyógyulásokról és hasonló inspirált tapasztalatokról.
A kiállítás különlegessége, hogy az ilyen ereklyéket a világon mindenhol sztupák, templomok, kolostorok szentélyeiben őrzik, és csak ritkán
hozzáférhetőek a nyilvánosság számára. Az ereklyéket vallásra való

tekintet nélkül bárki megtekintheti, amit mi sem bizonyít jobban, mint
hogy sok helyen éppen keresztény templomokban, imaházakban került
sor a kiállításukra. A kiállításon Buddha Sákjamuni (történelmi Buddha)
ereklyéje mellett Tibetből, Nepálból származó ereklyék áldásában részesülhetünk.
Az ereklyék előtti tiszteletadás hagyományos módja a körüljárás, leborulás és felajánlások tétele, bár ez nem eleve elrendelt dolog. Az
ereklyék vallástól és szellemi háttértől függetlenül mindenki számára
elérhetők, tehát nincsenek szigorú előírások. Csak arra kérjük a látogatókat, legyenek tisztelettudók és ﬁgyelmesek. Meghívjuk Önöket, tapasztalják meg az ereklyék hatását az Önöknek legmegfelelőbb
módon.
MAGyARORSZáGI KARMA KAGyüPA BUDDHISTA KÖZÖSSéG

Fotó: http://buddhaereklyek2013tar.blogspot.hu/

mária Út zarándoklat
szentendréről is

A magyarok Szűz Máriához való kötődése Szent István királyhoz kapcsolódik, aki a legenda szerint, utód nélkül maradva, a halálos ágyán
felajánlotta Szűz Máriának Magyaroszágot. Az egész Kárpát-medence
ma is bővelkedik Mária-kegyhelyekben. A szervezők (Mária Út Egyesület) egyik fő célja, hogy megismertesse magyarokkal és nem magyarokkal egyaránt természeti, építészeti és vallási gazdagságunkat.
Másik fontos célja, hogy mai zavaros, hangos, elszemélytelenedett világunkba a zarándoklatok által békét, nyugalmat, emberséget hozzon.
Számtalan lehetőség nyílik arra, hogy - aki szeretné - részese lehessen
ennek az élménynek. A Mária Út kelet-nyugati tengelye Mariazell-től
Csíksomlyóig vezet, míg az észak-déli Czestochowa-tól Međugorjeig. Mindkét főág kb. 1400 km hosszú. Egész évben lehet zarándokolni
a Mária Út teljes hosszán, de vannak rendezvények, melyek kifejezetten csoportos zarándoklatra hívnak.
augusztus 27-én, szombaton indul Székely János püspök vezetésével
az Egy Úton zarándoknap, melyen a Mária Út teljes hossza „életre kel”.
A cél, hogy az Út teljes hosszán (1400 km-en) minél több szakaszt
megtöltsenek a lelkes zarándokok. Minden évben van a zarándoknapnak egy jelmondata. Idén a gyermekvállalásért zarándokolunk.
Mi, szentendreiek a Dorog-Péliföldszentkereszt útvonalat választottuk.
Különbusszal indulunk Dorogra, majd gyalogosan tesszük meg a kb.
17 km-es távot. Kisgyerekeseknek és idősebbeknek is lehetőséget
adunk a csatlakozásra egy rövidebb útvonallal.
Szeretettel várunk mindenkit (felekezetre való tekintet nélkül), aki szeretne részese lenni egy felejthetetlen élménynek, és szeretne útra kelni
a gyermekáldásért, jövőnkért.
„Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Nem helyzetekben élsz, hanem útközben.” (Márai Sándor: Füves könyv – Arról, hogy mindig útközben élsz)

érdeklődni lehet: Barnáné Varga Anita, varganita@hotmail.com
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100 éves a DaDaizmus
CsopoRtos KiállÍtás

Vajda Lajos Stúdió Pinceműhely, Szentendre, Péter-Pál u. 6.

megnyitó: augusztus 21. 18 óra
Megnyitja: Wehner Tibor művészettörténész
Performance: Szolnoki József
Hiányzene koncert: Új Látásmód Fúzió
Sztárvendég: Csermanek Csaba
DJ: Andd
Visual: Visualhazard

Megtekinhető augusztus 21-től szeptember 11-ig, péntek, szombat,
vasárnap 16-20 óráig, a Szentendre éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál
ideje alatt, augusztus 26-28-ig 14-21 óráig.

Hasonlóan a 30-40 évvel ezelőtti és az elmúlt évek hagyományaihoz – Űrkőkorszaki Csont és bőr, Aktok, Gravitáció, Földöntúli kapcsolatok, Gátlástalan Tisztaság Speciális Bizonytalanság, Energia
és ellenérték, Neofoton, Abszolút fal, Fétis Tabu Ereklye, Mélyponton a viszony, stb. –, idén is tematikus csoportkiállítást szervezett
a Vajda Lajos Stúdió. A neodadaista, neoavantgárd csoportosulás
ezúttal elődeinek állít emléket a 100 éves a DADAizmus című tárlattal, melyen a Stúdió tagjain és baráti körén kívül, a hírről értesülő
alkotókkal együtt, közel hatvanan állítanak ki.
További információ:
http://vajdalajosstudio.hu/
https://www.facebook.com/VLSmiafene/
https://www.facebook.com/Vajda-Lajos-St%C3%BAdi%C3%B3364249452071/?ref=ts&fref=ts
https://www.youtube.com/user/VajdaLajosStudio
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állati hétvége

túrajaánló:

Nézze a pilisi
panorámát kilátóból!

az állatok körül forog a világ a skanzenben
az augusztus 20-i hétvégén

„állati” hétvégével várja a családokat az ünnepi hétvégén a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Szentendrén. Két napon keresztül testközelbe
kerülnek a paraszti gazdaság jószágai, és izgalmas bemutatókon és mókás feladatok segítségével egy csomó érdekeset lehet
megtudni róluk.
Felfedező túraútvonalat is összeállítottak a
skanzenesek, hogy a városi gyerekeknek is legyen lehetőségük megtapasztalni, milyen
érzés saját kézzel összeszedni a tojásokat a
tyúkok alól, mekkora csoda, amikor a tejszín
a köpülés hatására tényleg vajjá alakul, vagy
amikor a kezük alatt alakul át a birka szőre a
gyömöszöléstől használható textildarabbá.
Egész nap közlekedik a lovaskocsi, sőt azt is
meg lehet tapasztalni, milyen a múzeum szelíd szamara által húzott csacsikordén ülni.
A magyar lófajták bemutatóján hucul, lipicai,
nóniusz és más, legendás fajokkal lehet találkozni, és egy sor vendégkutya ügyességét is
meg lehet csodálni, mert az egyik kutyaiskola
a látogatók kedvéért a hétvégén a Skanzenbe
helyezte át foglalkozásait.

szentendre séták

mostantól duplán érdemes felkerekedni és
lesétálni hétvégenként a belvárosba, hiszen
július közepétől nemcsak a szentendrei teátrum kiváló nyáresti programjainak lehetünk
részesei, de vasárnap délutánonként részt
vehetünk a tourinform iroda által szervezett
tematikus sétákon is, melyeket elsősorban
azoknak ajánlunk ﬁgyelmébe, akik kellemes
társaságban és a várost jól ismerő emberek
elmondásaiból szeretnék megismerni szentendrét.

Ízek, utcák, szentendre

E kétórás városi séta Szentendre különlegesen sokízű konyhájából kíván kóstolót adni,
amely a török kiűzése után a városba érkező
számos különbőző nemzetiség étkezési kultúrájára vezethető vissza. A séta ára tartalmazza a kóstolt ételek és italok árát is.
Indulás: augusztus 21-én és szeptember 18án 15:00 órakor a Tourinform Iroda (Dumtsa
J. u. 22.) elől
Program ára: 3500 Ft

a szerb szentendre

Mint mindig, most is kézműves foglalkozások
sora várja az érdeklődőket; fonalból készült
pulik, fonott ostorok, faragott pásztorbotok,
állatos fülbevalók, csutkacsacsik garmadája
fog kikerülni az ügyes kis ujjak alól. A piciket
zenés ölbéli játékok várják, a kicsik pedig állatos meséket hallgathatnak a meseszobában, miközben állatos képeket színezgetnek.
Szombaton bábelőadás, vasárnap gyerekkoncert is szórakoztatja majd a Skanzenbe kilátogatókat.

Részletes program a www.skanzen.hu-n olvasható.

Szentendre történelmében nagyon fontos
szerepet játszottak a szerbek, akik kereskedelmükkel és borászatukkal felvirágoztatták
a várost. ők építették többek között azt a hét
templomot, amelyek a mai napig meghatározzák Szentendre látképét. Ezek közül négy
még ma is szerb tulajdonban van, közülük
kettő folyamatosan látogatható, kettő pedig
csak egy évben egyszer, a templom ünnepén
tekinthető meg. Mivel szakképzett vezetőnk
maga is gyakorló, ortodox vallású, így ezen
programunk keretében nemcsak a székesegyházat és az Egyházi Gyűjteményt tekinthetjük
meg, hanem az egyik, egyébként – látogatók
elől – elzárt templomot is.

Időpont: szeptember 11., 15:00 óra
A séta időtartama: 2 óra
Program ára: 3500 Ft
(Az ár tartalmazza a múzeumi belépőjegyek
árát is.)

A Boldog Özséb-kilátót 2014 októberében
adták át a nagyközönségnek. A Pilis-tetőn
lévő létesítmény szó szerint a Pilis szívében
található, közvetlen közelében nincsen például parkoló vagy buszmegálló. A hegymenetet azonban érdemes vállalni, ha a
Dunántúli-középhegység legmagasabb pontjáról szeretnénk széttekinteni.
A Boldog Özséb-kilátó megközelítése több
irányból, csak gyalogosan, a kijelölt turistautakon lehetséges. Személyautóval vagy tömegközlekedéssel érkezve a kilátót a legkönnyebben a Két-bükkfa-nyeregtől a zöld, a
zöld kereszt, vagy a zöld háromszög turistaútvonalakon; míg Pilisszentkereszt vagy
Pilisszántó felől a piros, a zöld, vagy a zöld kereszt turistaútvonalakon lehet megközelíteni.
Mindhárom kiindulási ponton van személyautós parkolási lehetőség, és távolsági autóbusz-megálló is.

A Boldog Özséb-kilátó közelében – a lélegzetelállító panorámán kívül – számos kolostorromot (pilisszentléleki pálos, Kesztölcklastrompusztai pálos, pilisszentkereszti ciszterci kolostor), és barlangot (pl. Ariadne-barlangrendszer, ősi-barlang, Indikációs-barlang,
Szent Özséb-barlang) fedezhetnek fel a látogatók. Továbbá a Zsivány-sziklák, a Pilisszentkereszti Szurdok, valamint a Som-hegyi
Turistaház és a Fekete-hegyi Berda József
Kulcsosház sincsenek messze onnan.
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KiállÍtás

Ferenczy Múzeum
Szentendre Terem

augusztus 18-tól
a gyÖNyÖR VisszHaNgJa
Ef zámBÓ istVáN KiállÍtása
Kurátor: Kopin Katalin
A kiállítás ef Zámbó István performer,
zenész, neodadaista-szürrealista képzőművész műveiből nyújt válogatást. A
legfrissebb, vegyes technikájú, merített
papírra nyomtatott-festett 20 darabos
kollekció motívumai az életmű korai
szakaszában megfogalmazott ﬁlozóﬁai
gondolatkísérletek lenyomatai.
Az életmű szerteágazó voltát a művész
által rendezett ﬁlmekkel, performanszdokumentációkkal érzékeltetik, helyet
kapnak a munkák között az alkotó legfrissebb neodadaista versei, de a tárlatot irodalmi és zenei programok is
kísérik. A kiállítást az alkotótárs és
barát, fe Lugossy László nyitja meg
A kiállítás megtekinthető október 23-ig,
hétfő kivételével minden nap 10.0018.00 között
Szentendrei Képtár
Fő tér 2–5.
EmlÉKEsŐ
Chiharu Shiota japán képzőművész kiállítása
Megtekinthető október 16-ig, hétfő kivételével 10.00-18.00
Kurátor Gulyás Gábor

mÚlt a mÉlyBEN
Mozaikok Szentendre történetéből
állandó helytörténeti kiállítás

MűvészetMalom
Bogdányi út 32.
augusztus 25-tól
aRt Capital szENtENDRE
az ElVEsztEgEtEtt iDŐ
Vizuális művészeti biennálé
Kurátor: Gulyás Gábor
A kortárs művészeti produktumok nemcsak az idő elvont, elméleti kérdéseit
járják körbe, hanem azt a hétköznapi tapasztalatot is, amit napjaink mediatizált, fogyasztói kultúrájában egyfelől az
idő felgyorsulásaként, másfelől az idő
elveszítéseként élünk meg. A kiállítás
felmutatja a képzőművészet legújabb
trendjeit, és a közönség egyszerre találkozhat világsztárok és pályakezdők műveivel.
A kiállítás megtekinthető hétfő kivételével minden nap 10.00-18.00 között
MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
augusztus 24. szerda 18.00
HatáREsEtEK ’70
Horkay István és Molnár Gyula graﬁkusművészek kiállítása
Megnyitja Hajdu István műkritikus, közreműködik a Livingroom Legends
Megtekinthető szeptember 11-ig, hétfőtől péntekig 9.00 és 17.00 között, hétvégén 10.00 és 17.00 között.

Erdész Galéria
Bercsényi u. 4.
KoNtExtusoK 2016.
Nagy mesterek kisgraﬁkái 1640-től napjainkig
Adrian von Ostade, Goya, Munch, Dali,
Klee, Kandinsky, Miró, Calder, Hartung,
Delaunay, Henry Moore, Vasarely,Barcsay, Korniss, Bálint, Vajda Lajos és
Júlia művei
A kiállítás ideje alatt szombat délutánonként 15 órától előadást tartanak a
graﬁkai műfajokról, amely keretében
minden alkalommal kisorsolnak egy
graﬁkát a jelenlévők között.
A kiállítás ingyenesen látogatható szeptember 5-ig, hétfő kivételével naponta
10.00-18.00 között
augusztus 26. péntek, 20:00
HaJÓzNi JÓ
Kortárs ékszertervezők, designerek ékszerkiállítása
A kiállítás megtekinthető szeptember
30-ig
V8 Uszoda
Kálvária út 16/C.
az ElmÚlt ÉVEK táJKÉpEi
Aladics Antal festő, graﬁkus kiállítása
Megtekinthető szeptember 30-ig, hétfő
kiévtelével 10-18 óráig, augusztus 2627-28-án 23 óráig.
Apáti Galéria
Kertész u. 10.
apáti aBKaRoViCs BÉla fEstŐmŰVÉsz EmlÉKKiállÍtása
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között
Szakorvosi rendelőintézet
Kanonok u. 1. (emelet)
JáVoR piRosKa fEstŐmŰVÉsz
KiállÍtása
Megtekinthető a rendelőintézet nyitvatartási idejében
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Keresztény Múzeum
Esztergom
Mindszenty hercegprímás tere 2.
aNNo saNto
Szakács Imre László festőművész kiállítása
Megtekinthető szeptember 4-ig
Pozsonyi Városi Galéria
Úri u. 19.
Pálffy-palota
Égi – fÖlDi szfÉRa KÖzÖtt
Aknay János kiállítása
Megtekinthető szeptember 4-ig

mozi

P'Art Mozi
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, felnőtt: 1000 Ft (A 120 percnél hosszabb
ﬁlmeknél egységesen: 1000 Ft!)

Csoportos kedvezmények:
diákok/nyugdíjasok 11 főtől: 700 Ft,
31 főtől: 600 Ft, felnőtt: 11 főtől: 900 Ft,
31 főtől: 800 Ft

augusztus 15. hétfő
17.00 TIMBER, A KINCSKERESő CSODAKUTyA (89’)(6) családi ﬁlm
18.35 RENDES FICKóK (116’)(16) f: Russel Crowe, Ryan Gossling, Kim Basinger
20.40 AZ éN CSONTSOVáNy NőVéREM (95’)(12)
augusztus 16. kedd
17.00 IZZIE NyOMáBAN (78’)(6) – egy
halacskáról….
18.25 EMLéKEZZ! (94’)(16) f: Christopher Plummer és Martin Landau
20.05 CSONTOK éS SKALPOK
(133’)(18) f: Kurt Russell, David Arquette, Matthew Fox

augusztus 17. szerda
15.30 A KIS KEDVENCEK TITKOS éLETE
(90’)(6)
17.05 A HEGEDŰTANáR (102’)(16) – a
zene erejéről….
18.50 FRANKOFóNIA (88’)(12) a párizsi
Louvre története
20.25 SZEX, MáMOR, ROCK ’N’ ROLL
(127’)(16) Sundance fesztivál rendezői
díj
augusztus 18. csütörtök
16.10 ELLIOT, A SáRKáNy (103’)(6E)
18.00 SING STREET (106’)(12) – Dublin
1985.
20.00 A ZáTONy (90’)(16) – feszült, izgalmas, látványos

augusztus 19. péntek
16.10 ELLIOT, A SáRKáNy (103’) (6E)
18.00 SING STREET (106’)(12) – Dublin
1985.
20.00 A ZáTONy (90’)(16) – feszült, izgalmas, látványos

augusztus 20. szombat
15.00 ELLIOT, A SáRKáNy (103’)(6E)
16.55 FRANKOFóNIA (88’)(12) a párizsi
Louvre története
18.30 A ZáTONy (90’)(16) – feszült, izgalmas, látványos
20.05 SING STREET (106’)(12) – Dublin
1985.

augusztus 21. vasárnap
15.30 A KIS KEDVENCEK TITKOS éLETE
(90’)(6)
16.10 ELLIOT, A SáRKáNy (103’)(6E)
18.00 A HEGEDŰTANáR (102’)(16) – a
zene hatalmáról
19.50 STAR TREK: MINDENEN TÚL
(125’)(12)
augusztus 22. hétfő
17.00 FRANKOFóNIA (88’)(12) a párizsi
Louvre története
18.35 PéNZES CáPA (98’)(16) f: Julia
Roberts és George Clooney
20.15 JASON BOURNE (124’)(16) Matt
Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones
augusztus 23. kedd
16.30 TIMBER, A KINCSKERESő CSODAKUTyA (89’)(6) családi ﬁlm
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18.05 ANyáK NAPJA (119’)(12) f: Julia
Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson,
20.10 RENDES FICKóK (116’)(16) f:
Russel Crowe, Ryan Gossling, Kim Basinger
augusztus 24. szerda
16.40 IZZIE NyOMáBAN (78’)(6) – egy
halacskáról….
18.10 A HEGEDŰTANáR (102’)(16) – a
zene hatalmáról
20.00 CSONTOK éS SKALPOK
(133’)(18) f: Kurt Russell, David Arquette, Matthew Fox

augusztus 25. csütörtök
16.00 A BARáTSáGOS óRIáS
(120’)(6E)
18.05 A KLáN (110’)(16) a Puccio család története
18.35 KITüNőK – Török Katalin beszélgetéssorozata
20.00 PALACKPOSTA (112’)(16) – a Q
ügyosztály újabb ügye

augusztus 26. péntek
13.00 MOZIBAZáR (Rembrandttól a parafadugóig)
16.30 A BARáTSáGOS óRIáS
(120’)(6E)
18.35 A ZáTONy (90’)(16) – feszült, izgalmas, látványos
20.10 JASON BOURNE (124’)(16) Matt
Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones

augusztus 27. szombat
13.00 MOZIBAZáR (Rembrandttól a parafadugóig)
16.30 ELLIOT, A SáRKáNy (103’)(6E)
18.20 AZ éN CSONTSOVáNy NőVéREM (95’)(12)
20.00 éLETEM NAGy SZERELME
(98’)(12) francia romantikus ﬁlm
augusztus 28. vasárnap
16.00 ELLIOT, A SáRKáNy (103’)(6E)
17.50 A BARáTSáGOS óRIáS
(120’)(6E)
20.00 PéNZES CáPA (98’)(16) f: Julia
Roberts és George Clooney

augusztus 29. hétfő
16.20 JéGKORSZAK: A NAGy BUMM
(95’)(6)
18.00 ANyáK NAPJA (119’)(12) f: Julia
Roberts, Jennifer Aniston,Kate Hudson,
20.05 SZEX RECEPTRE (103’)(16) spanyol vígjáték

augusztus 30. kedd
16.00 IZZIE NyOMáBAN (78’)(6) – egy
halacskáról
17.30 SZEX, MáMOR, ROCK ’N’ ROLL
(127’)(16) Sundance fesztivál rendezői
díj
19.45 PALACKPOSTA (112’)(16) – a Q
ügyosztály újabb ügye

augusztus 31. szerda
16.50 AZ éN CSONTSOVáNy NőVéREM (95’)(12)
18.30 MALOM éS KERESZT (92’)(12) -

KULTÚRA
ART CAPITAL sorozat,
vendég: Jankovics Marcell
20.00 MICSODA SPANyOL éJSZAKA!
(100’)(16) spanyol vígjáték

szeptember 1. csütörtök
17.00 A MŰVéSZET TEMPLOMAI V.:
BOSCH - A GyÖNyÖRÖK KERTJE
(85’)(12)
18.30 VAKSÖTéT (90’)(18) Stephen
Lang kegyetlen játéka a betörőkkel…
20.05 MESTERGyILKOS - A FELTáMADáS (100’)(16E) – f: Jason Statham és
Jessica Alba

szeptember 2. péntek
17.00 VAKSÖTéT (90’)(18) Stephen
Lang kegyetlen játéka a betörőkkel…
18.35 A MŰVéSZET TEMPLOMAI V.:
BOSCH - A GyÖNyÖRÖK KERTJE
(85’)(12)
20.10 MESTERGyILKOS - A FELTáMADáS (100’)(16E) – f: Jason Statham és
Jessica Alba

szeptember 3. szombat
15.00 JéGKORSZAK: A NAGy BUMM
(95’)(6)
16.40 A BARáTSáGOS óRIáS
(120’)(6E)
18.45 VAKSÖTéT (90’)(18) Stephen
Lang kegyetlen játéka a betörőkkel…
20.20 MESTERGyILKOS - A FELTáMADáS (100’)(16E) – f: Jason Statham és
Jessica Alba

szeptember 4. vasárnap
15.30 A KIS KEDVENCEK TITKOS éLETE
(90’)(6)
17.05 A MŰVéSZET TEMPLOMAI V.:
BOSCH - A GyÖNyÖRÖK KERTJE
(85’)(12)
18.35 VAKSÖTéT (90’)(18) Stephen
Lang kegyetlen játéka a betörőkkel…
20.10 MESTERGyILKOS - A FELTáMADáS (100’)(16E) – f: Jason Statham és
Jessica Alba
szeptember 5. hétfő
17.00 A ZáTONy (90’)(16) – feszült, izgalmas, látványos
18.35 MICSODA SPANyOL éJSZAKA!
(100’)(16) spanyol vígjáték
20.20 VAKSÖTéT (90’)(18) Stephen
Lang kegyetlen játéka a betörőkkel…

szeptember 6. kedd
14.20 A ZáTONy (90’)(16) – eszült, izgalmas, látványos
16.00 PALACKPOSTA (112’)(16) – a Q
ügyosztály újabb ügye
18:00 SRáCKOR (166’)(12) – Oscar díj
2015. - ART CAPITAL sorozat
20.50 MICSODA SPANyOL éJSZAKA!
(100’)(16) spanyol vígjáték

szeptember 7. szerda
17.00 VAKSÖTéT (90’)(18) Stephen
Lang kegyetlen játéka a betörőkkel…
18.35 éLETEM NAGy SZERELME
(98’)(12) francia romantikus ﬁlm
20.20 SZEX RECEPTRE (103’)(16) spanyol vígjáték

zenés rendezvény vacsorával

Szentendre Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata tisztelettel hívja
az érdeklődőket szeptember 3-án, szombaton 15 órakor
kezdődő zenés, vacsorával egybekötött műsoros szlovák
rendezvényére, a napközi étterembe (Bajcsy-Zs. u. 6.).
Jelentkezés: Vanyák Gábor, 06-20-994-0668
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szaunamester Vb először magyarországon
SPORT

az aufgussWm szaunamester Világbajnokságnak idén először volt
magyar fordulója szentendrén, az ország első nemzetközi versenyek
tartására is alkalmas, különlegesen felszerelt mesterszaunájában, a
V8-ban. a nemzetközi szakmai zsűri döntése alapján az egyéni indulók között farkas Evelin, míg a párosok között szép Boglárka és Végh
tímea képviselik magyarországot a szeptemberi berlini világbajnokságon.

A Szaunamester Világbajnokság gyökerei 2007-ig nyúlnak vissza, idén
először a magyar szaunamesterek is közöttük vannak. A hazai szaunakultúrában a V8 hozott áttörést: 2015 végén itt adták át az ország első,
nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas mesterszaunáját, melyet a helyi szaunamester szakemberek bevonásával terveztek. A különleges, száz köbméteres szaunát beosztása, kényelmes terei és nagy
belmagassága mellett komoly hangtechnikával és színpadi fénytechnikával is felszerelték. A háromnapos esemény volt az első, nemzet-

művészi torna a DmH-ban!

művészi torna tanfolyamunk tananyagát Berczik sára esztétikus
testképző- és mozgásfejlesztő módszerét követve alakítottuk ki.

A klasszikus zenei kísérettel
szoros összhangban végrehajtott
gyakorlatok a test természetes
adottságaiból indulnak ki, és a
gyerekek szépérzékére gyakorolt
hatásuk mellett harmonikusan fejlesztik az izomzatot, és segítik a
helyes testtartás beidegződését.
Mivel a gyakorlatokhoz, illetve az
ügyességet fejlesztő kéziszerek
(labda, karika, kötél, stb) használatához nincs szükség különleges
testi adottságokra, a helyes kivitelezés mindenki számára sikerélményt nyújt.
A tananyag a későbbiekben kiegészül a klasszikus balett alapelemeivel, melynek szabályrendszere önfegyelemre nevel, és a tánc
öröme mellett fejleszti a testtudatot és a koordinációt.
Foglalkozások heti két alkalommal, három korcsoportban.
A gyerekek fejlődését félévenkénti nyilvános bemutatókon kísérhetik ﬁgyelemmel.

fElVilágosÍtás: 06-20-416-91-36

HELySZÍN éS IDőPONTOK:
Dunaparti Művelődési Ház, Duna-korzó 11.
heti két alkalom, hétfő és szerda délutáni időpontokban

XXX. évf. | 14. szám

közi szabályok szerint rendezett, nemzetközi zsűri előtt zajló verseny
Magyarországon. A német, maláj, holland és olasz zsűritagok között
itt volt az AufgussWM Group elnök-igazgatója, Torsten Splanemann Du
Chesne is, aki szerint magas színvonalú, kitűnő verseny volt az első
hazai forduló.
A világbajnokságra harminc magyar szaunamester nevezett, közülük
egy válogatóversenyen holland zsűri választotta ki azt a tizennégyet,
akik indulási jogot szereztek a vb hazai fordulójára. A tizennégy egyéni
és három páros induló témái között Michael Jackson, Mozart, Az Operaház fantomja mellett indián felöntés, az életkorok sajátosságait boncolgató program és igazi harcos, spártai amazon is szórakoztatta a
közönséget.

De mit is csinál egy szaunamester?
A hétköznapokban a szaunaprogramokat vezeti, azaz 12-15 perc alatt
próbálja a lehető legjobban fokozni a szanua jótékony hatásait. Ennek
eléréséhez vizet, jeget és illatokat párologtat a forró köveken, törölközőkkel, zászlókkal és más kellékekkel különféle irányú és erősségű légáramot kelt. Gyakran használ zenét, fényeket és egyéb kellékeket is.
A komolyabb programok esetében speciálisan vágott zene, színpadi
fénytechnika, egyedi jelmezek, speciális kellékek és show-elemek mellett a színpadi tehetségnek is nagyobb szerepe van. Az előadóművészet mellett a szaunamesterség komoly sport is, és nem csak azért,
mert kiváló kondíció kell a programok végrehajtásához. A szaunamester ugyanakkor kicsit aromaterapeuta is, mert a program közben a témába illő természetes illatokat, illóolajokat is használ, melyeknek
ismernie kell az alapvető élettani hatásait is.

szaunaprogramok szeptembertől
Aki kedvet kapott a szaunaprogramok kipróbálásához, ﬁgyelje a V-8
híradásait: a szeptembertől rendszeres programok lesznek az ország
legjobb szaunájában – a szentendreieknek a következő szezonban is
„házhoz jönnek” a hazai és külföldi proﬁ szaunamesterek.
Ha pedig valaki maga is szívesen lenne szaunamester, tanulhat is
majd: hamarosan indulnak az Aufguss Masters Hungary szaunamester
képző kurzusai is, ahol a szentendrei lakosok 50%-os kedvezménnyel
sajátíthatják el a mesterséget; érdeklődni az info@aufguss.hu címen
lehet.
További információk, fotók és érdekességek a facebookon:
https://www.facebook.com/aufguss.hu/

Úszás

Cápa korosztály, országos Bajnokság
Július 20-23., Budapest, tüske uszoda

óriási mezőny, hatalmas érdeklődés és remek színvonal jellemezte az
utánpótlás korosztály, 2003-2006-ban születettek országos bajnokságát a budapesti Tüske Sportkomplexumban. A MÚSZ tagszervezetei
közül több mint 60 egyesület közel 400 versenyzője nevezett, köztük
a szentendrei Kossuth SE hat úszója is rajthoz állt.
Csapatunk kiváló formában és erőn felül teljesített. Minden sportolónk
a legjobb idejét és eredményeit hozta a nyári főversenyén. Az éremtáblázatban 5 arany, 3 ezüst és 3 bronzéremmel az egyesületi rangsor elején foglalunk helyet.
Ifj. Szabó László vezetőedző az alábbiakban értékelt: „A csúcsforma
időzítése kiválóan sikerült, mindenki egyéni rekordokat úszott és az
eredményességre sem lehetett panaszunk! A tavalyi bajnokságon elért
sikereinkre is rátettünk egy lapáttal, köszönhetően Abonyi-T. Glendának
és Katula Panninak, akik a bajnokság éremhalmozói voltak.”

Dobogós helyezéseink
100 m gyors: 1. Abonyi-T. Glenda, 2. Katula Panni
200 m pillangó: 1. Abonyi-T. Glenda, 3. Katula Panni
100 m pillangó: 1. Abonyi-T. Glenda, 3. Katula Panni
800 m gyors: 1. Abonyi-T. Glenda
200 m gyors: 3. Abonyi-T. Glenda
200 m vegyes: 1. Katula Panni
200 m hát: 2. Katula Panni
400 m gyors: 2. Abonyi-T. Glenda

Eurovelo 6: kiemelt fejlesztés szentendrén
2016 | augusztus 15.

SPORT

mintegy 30 milliárd forint értékű kerékpárút fejlesztésről döntött a
kormány, a turisztikai szempontból legfontosabb útvonalak fejlesztését nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek minősítették. Ezek
között van az Eurovelo 6 útvonal szentendre-Budapest közötti szakasza is.

Révész Máriusz, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztosa elmondta: a fejlesztések koordinálása érdekében döntöttek arról is, hogy
a tárcán belül külön kerékpáros főosztályt hoznak létre. A várhatóan
őszre megalakuló főosztály élére a kormánybiztos Berencsi Miklóst
javasolta.
A kiemelt állami fejlesztések közé sorolta Révész Máriusz a BudapestBalaton kerékpárút fejlesztését, a Balatont a Kis-Balatonnal összekötő
kerékpárút fejlesztését, a Balatoni bringakör komplex fejlesztését, a

Tisza-tó körüli kerékpárút hiányzó szakaszának kiépítését, valamint az
Eurovelo 6 útvonal Rajka-Dömös, Szentendre-Budapest, Dunakeszi-Budapest, Budapest-érd-Százhalombatta szakaszainak komplex fejlesztését. A fejlesztésekhez szükséges forrásokat uniós és hazai források
biztosítják, a fejlesztések többsége 2018-ra megvalósulhat – mondta.
Emlékeztetett: az elmúlt években számos kerékpárút fejlesztésről döntöttek – így közel ezer kilométernyi út épült meg 2007-2014 között
uniós, és több száz kilométer hazai forrásból. A fejlesztéseket azonban
nehezítette, hogy nem volt egységes az irányítás a szerteágazó területek – önkormányzatok, minisztériumok, civil szervezetek vagy hatóságok között.
A kiemeltté nyilvánított beruházásoknál a közbeszerzéseket követően
jövő nyáron lehet átadni a területet a kivitelezőknek. Ezért döntött a
kormány arról, hogy kormánybiztos kinevezésével gyorsítják fel a fejlesztéseket, amit a tárcán belül létrejövő kerékpáros koordinációs főosztály is segíteni fog – tette hozzá.
Révész Máriusz kitért arra is, hogy az eddig megépült kerékpárutak
önkormányzati fenntartása is megoldatlan volt. Előkészítés alatt van
az a döntés, hogy a Magyar Közút vegye át az országos és regionális
jelentőségű, vagy főutakkal párhuzamos külterületi kerékpárutak működtetését és fenntartását. A tervek véglegesítése előtt a legfontosabb
kerékpáros szakmai és civil szervezetekkel – Magyar Kerékpárosok
Szövetsége, Magyar Kerékpárosklub, Kerékpáros Magyarország Szövetség – is egyeztetnek. A legfontosabb célok közé sorolta a turizmust
is támogató kerékpárút-fejlesztések előkészítése és végrehajtása mellett a kerékpáros szolgáltatások fejlesztését, a táblázás egységesítését.
Elmondta: 2018-ig országos turisztikai kerékpárút fejlesztési programot is kidolgoznak. Az országszerte egységes turisztikai útirányjelző
táblarendszer kialakítását ősszel kezdenék el, hogy az a Bejárható Magyarország program információs rendszeréhez is illeszkedjen – tette
hozzá.

Ezüstérmes szentendrei sárkányrepülős
(MTI; KORMANy.HU)

a magyar sárkányrepülés a sport fennállása
óta a legmagasabb szinten tart, a csekély
számú magyar versenyzőből néhányan évek
óta a világ élvonalában versenyeznek. Július
30-án fejeződött be a macedóniában megrendezett Európa-bajnokság, amelyen az öttagú magyar csapat ezüstérmet szerzett. a
csapat tagja volt ifj. Kovács Endre, a városunkban közismert, sokak által kovács Kovácsként emlegetett, patakparti vállalkozó ﬁa
(a képen balról az első).

Endre élményekkel gazdagon tért haza a számára rendkívül kalandosra sikerült EB-ről. Már
a kezdet sem volt zökkenőmentes, ugyanis a
versenyre menet elromlott az autója, amit egy
„MéH-telepen” vásárolt alkatrésszel és nem
kevés leleménnyel sikerült csak működőképessé tenni.
A verseny sem volt izgalmaktól mentes. Egyik
nap Endre a céltól néhány kilométerrel távolabb, egy mezőben ért földet. A sárkányrepülőjét egy kukoricásban eldugta, és elindult a
versenyhelyszín felé. Útja egy juhnyáj mellett
vezetett, amelyet nagytermetű, kaukázusi
medveölő kutyák őriztek. Félelmetesen indult
meg mind a nyolc kutya Endre felé, de lélekjelenlétének köszönhetően szerencsésen megúszta a találkozást. Már majdnem
besötétedett, mire a szervezőkkel együtt viszszament a sárkányrepülőhöz, de addigra
annak már hűlt helye volt – valaki ellopta! A
rendőrség másnap hajnalban egy sufniban ta-

A képen balról az első ifj. Kovács Endre az ezüstérmes csapattal

lálta meg a gépet, épp időben, így a rajtnál már
az ő sárkánya is ott állt...
A versenyen remekül szerepelt a magyar csapat, és kitűnő versenyzéssel a dobogó második fokára állhattak. Ez azért is nagy
eredmény, mert sokkal mostohább körülmények között kell felkészülniük a versenyekre.
Hazánkban nincsenek nagy hegyek, kevés a jó
minőségű starthely, illetve a Kárpát-medence
légrétegződése sem ideális, ezért nálunk nem
is rendeznek ilyen versenyeket. Szponzorok
sem kényeztetik el őket, a szövetségektől, alapítványoktól kapott támogatás általában csak
a meglehetősen borsos nevezési díjakra elegendők, minden más költséget a versenyzők
saját maguk fedezik.

A magyar csapat húzóembere Bertók Attila
korábbi világbajnok volt, de Endre is nagyon
jól szerepelt, jobban, mint a korábbi versenyeken. A jó eredményhez az is hozzájárult, hogy
síkvidéki repülést kellett bemutatni, amit
hazai körülmények között is lehet gyakorolni.
A magyar csapat a versenyen végig a 2. helyen állt, utolsó előtti nap viszont a csehek
megelőzték őket. Az utolsó nap olyan bravúrosra sikerült, hogy végül is sikerült az olaszok
mögött ezüstérmesként befejezniük a 11
napos Európa-bajnokságot.

Az Európa-bajnokság eredményei megtekinthetők a hgeu2016.mk angol nyelvű weboldalon.
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HIRDETÉS

aDásVÉtEl

Eladó Suzuki Swift 1.0 1997-es
évjárat. Tel. 06-20-477-9194.

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

állást KÍNál

Kőművest keresek. Tel. 06-30994-5688.

ágyhoz kötött édesanyám mellé
gondozónőt keresek. Tel. 06-20340-4763, 06-70-365-3658.
Szentendrei ékszerüzletbe
angolul beszélő kolléganőt
keresünk heti 2-3 napra. Tel.
06-20-367-7494.

Angolul beszélő munkatársat keresünk Bogdányi utcai üzletünkbe! Bővebben:
www.handcraft.hu. Tel. 06-20446-2231.

Szentendrei belvárosi üzletünkbe
üzletvezetőt keresünk angol
nyelvtudással. Tel. 06-30-4301063.

értékesítési munkatársakat keresünk! Szentendrén lévő üzletbe
idegen nyelvet beszélő értékesítési munkatársakat keresünk
azonnali kezdéssel. Jelentkezni
a következő email címen lehet:
macuka70@yahoo.com, illetve a
következő telefonszámon: 0630-533-5565.

Visegrádi panzió főállású takarítónőt keres. Belépés azonnal. érdeklődni Reibach Jánosnál:
06-20-318-1486.

EgÉszsÉg

Gyógyító pedikűr-manikűr.
Körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás.
Tel. 06-30-340-1392.

érszűkület kezelés, nehézjárás,
görcs – Mofetta-kezelés. Tel. 0630-340-1392.
Fogyjon fülakupunktúrával!
Akupunktúra magánrendelés a szentendrei rendelőintézetben. Javasolt még
dohányzásról való leszoktatásra, szénanátha kezelésére, fájdalomcsillapításra.
Bejelentkezés: 06-30-8311934.

iDŐsgoNDozás

Idős hozzátartozó napi ellátása,
otthoni gondozása. A szociális
látogatás a napi életvitelben történő segítségnyújtást tartalmazza: társalgás, lelki
támogatás, a napi életvitel bizonyos fázisaiban segítségre, így
sétára, felolvasás, internetes levelezés/böngészés, gyógyszerkiváltás, napi/heti gyógyszer
kiadagolása, bevásárlás, az ellátott környezet rendbetétele. A látogatások időtartama
alkalmanként 1,5-2 óra. Gondoskodó látogatás munkanapokon,
igény szerint heti 1-5 alkalom
9.00 és 17.00 óra között kérhető. Kapcsolatfelvétel: 06-30254-0888.

KiaDÓ laKás

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-3401392.
Kiadó Szentendrén 120 nm
alapterületű, 3 szintes családi ház, akár szintenként is.
Csendes helyen, HéV-állomáshoz közel. Tel. 06-20272-6733.

Házaspár kiképzett kutyával
kiadó házat, házrészt, lakást
keres hosszú távra. Szentendre
belvárosában. Tel. 06-20-2179743.

Szentendrén jó közlekedésnél
hosszú távra kiadó 2+2 fél szoba
összkomfortos, 92 nm-es kertes
családi öröklakás. Külön bejárat
és kerthasználat, fedett kocsibeálló, vagyonvédelmi rendszer, elkülönített közműmérők vannak
kiépítve. Tel. (26) 310-765.
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laKás, iNgatlaN
Eladó Szentendrén 3 szintes, 120 nm alapterületű
családi ház csendes helyen,
HéV-állomáshoz közel. Tel.
06-20-272-6733.

Szentendrén, Szarvashegyen
örökpanorámás, 1601 nm-es ingatlan áron alul eladó. Víz, villany van. 50 nm kőház, nagy
terasz, víztárolóval, gyümölcsössel. Irányár: 17 millió Ft. Web:
telek.dago.hu. Tel: 06-30-6020232

RÉgisÉg

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

szolgáltatás

Eladó egy autó tárolására alkalmas, szerelőaknás, jó állapotú,
polcokkal felszerelt, jól megközelíthető garázs Szentendrén, az
Otelló utcában. ára 2,8 M forint.
Tel. 06-70-672-7780.

Gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empatikus, referenciával és bébiszitteroklevéllel rendelkező
pedagógus. Tel. (26) 386-858.

Eladó családi ház Szentendrén.
Tel. 06-20-477-9194.

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

Eladó 400 négyszögöles, déli
fekvésű kárpótlási telek a pomázi rétben. ár megegyezés
szerint. Tel. 06-70-672-7780.

Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.

400 nm-es kertes lakás haszonélvezeti joggal eladó: 41 M Ft.
Tel. 06-30-340-1392.

oKtatás

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

Német nyelvű matematika tankönyvből (Linz-Veritas Verlag,
Wien ÖB Verlag) korrepetálást
vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

Pedikűrös házhoz megy
Szentendrén. Tel. 06-20514-3323.

Kerítések, lábazatok építése,
kézi és gépi földmunka. Tel. 0630-579-3779.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés. Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel.
06-30-341-3423.

ÜDÜlÉs

Hévízen, a centrumban
apartman
2-3 fő részére (5000
Ft/éj/apartman) kiadó.
Tel. 06-20-494-2550.

AUTÓSZERVÍZ
SZENTENDRE
Vasúti villasor 6.
Tel.: 26/312 340
26/500 150

Nyitva H-P: 7-18-ig, Sz: 7-14-ig

• márkafüggetlen gépjármű
javítás
• gépkocsi és motorkerékpár
műszaki vizsga és eredetiség
vizsgálat megvárható
• gumiszervíz, eladás
• klíma töltés, tisztítás
• kézi autómosás, takarítás

MOZIGéPéSZ-PéNZTáROS
munkakörbe,
főállású munkatársat
keres művészmozi
hosszú távra.
Részletek:
www.partmozi.hu/állás

2016 | augusztus 15.
A

HIRDETÉS
ZRT.

munkatársakat keres az alábbi pozícióba:

AUTÓBUSZ-VEZETŐ

(Esztergom, Dorog, Piliscsaba, Pilisszántó, Pilisvörösvár, Pilisborosjenő, üröm,
Solymár, Pomáz, Szentendre, illetve Budapest III. és XIII. kerület)

A jelentkezési feltételek megtalálhatók:
http://www.volanbusz.hu\jobs.php

A munkavégzés helye:
északi Forgalmi üzem észak-budai Forgalmi Terület
Jelentkezési határidő: folyamatos

további információ: Jolsvai Csaba tel: +36-70/330-66-18

MATOLA SZERVIZ

márkafüggetlen
gépjármű szerviz
klimatöltés
gumiszerelés, centrírozás
karosszéria munkák
2000 szentendre,
Rózsa u. 25.
T.: +36/30-438-5120
Nyitva: 8-17 óra

az ingatlan 15 km-re van Budapesttől, szentendre város északi részén, a sztelin-patak völgyében található. a 11-es számú főúttól kb. 250 méterre, az autóbusz megállójától 300 méterre fekszik. a város egyik legnagyobb, 3018 nm
területű, összefüggő ingatlana. az ingatlanon 4 épület található.

A nagyobb lakóház 3 szintes, 2004-ben épült, keleties, luxus kivitelben készült.
Szuterén szinten két gépkocsi beállását biztosító garázs, műhely, edzőterem, borospince, biliárdszoba, öltöző, iroda, fürdőszoba, raktár és a gépészet található
148.86 nm területen.

A földszinten található a nappali amerikai konyhával, két szoba gardróbbal, fürdőszobákkal, öltözővel, továbbá 10x4 feszített víztükrű medencével, melyet automata kezel. A medencetérben található egy infra- és egy hagyományos szauna.
A földszint 210,18 nm területű. Az emeleten három szoba kapott helyett egy sarokkádas fürdőszobával és egy 40 nm terasszal. Az emelet 84,22 nm.

Az ingatlanon két összkomfortos, téliesített, 40 nm Erdélyi típusú vendégház
van. A negyedik ház 100 nm-es, amerikai konyhás, 3 szobás, fürdőszobás lakóház az ingatlan elején található.

Az ingatlan ősfákkal, közvetlen patakparttal rendelkező területe lenyűgöző. Az
egész évben folyó Sztelin-patak partján ott honos növények - hóvirág, bambusz,
vízililiom, menta, medvehagyma - találhatók. A területen saját kút, öntözőrendszer, biztonságikamera-rendszer, saját telefonhálózat, riasztórendszer adja a biztonságot, kényelmet.

Marathon-Foods Kft.
Gyorsfagyasztott termékeket gyártó cég
(húskészítmények, péksütemények, tészták)

Munkatársakat keres
– Betanított munkást (csomagolás, előkészítés)
– Hűtőraktárost (készlet kezelése, targoncázás, anyagmozgatás)
– Géplakatost (gépek kezelése, működetése, előny: élelmiszeripari tapasztalat)
– Villanyszerelőt (gépek kezelése, karbantartása)
– Élelmiszer technológust (pékségi, húsfeldolgozási,
egyéb élelmiszeripari tapasztalattal, előny: csoportvezetői tapasztalat)
– Műszaki vezetőt (előny: élelmiszeriparban szerzett
tapasztalat, hűtőrendszer ismeret)
– Élelmiszermérnököt (követelmény: minőségbiztosítási gyakorlat, angolnyelv-tudás, számítógép-kezelése,
előny: BRC, IFS ismeret)
Jelentkezés szakmai önéletrajzzal:
Marathon-Foods Kft.
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 6.
E-mail: ofﬁce@marathonfoods.hu

a piacon sikeresen tevékenykedő,
szentendrei vállalat

RaKtáRost KEREs

feladatok
• Szállítmányok átvétele, ellenőrzése
• árukészlet raktározása, targoncás
mozgatása
• Rendelések visszaigazolása és
összekészítése
• Rendelések feladása
• Garanciális javítások adminisztrációja
• Leltározásban való részvétel
• A munkaterület rendben, tisztán
tartása, a raktári rend betartása
Elvárások
• Képesség az önálló munkavégzésre

•
•
•
•
•
•

Precizitás
Eredményorientáció
Megbízhatóság
Terhelhetőség
ügyfél centrikus szemléletmód
Számítógép felhasználói szintű ismerete
Előny
• Targoncakezelői képesítés
munkavégzés helye
• Szentendre

Jelentkezés módja
A feltételeknek megfelelő, magas
szinten dolgozni akaró és tudó jelentkezőket várjuk. Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, motivációs
levél, és ﬁzetési igény elküldésével
az alábbi email címen lehet.
rextra3@rextra.hu
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sportos tanévkezdés – válassz sportágat,
tekerj a pilisben!
SPORT
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Nagy sportágválasztó

Az idén a több mint 30 helyben is űzhető sportág mellett kipróbálhatsz óriás mászófalat, csúszdákat, minigolfot és sok érdekes vidám játékot.
Minden sportolásra kijelölt helyen szuper ajándékokkal várunk! 2016. szeptember 2. Szentendre Sport Napja, ahová szeretettel várjuk a családokat, iskolásokat, óvodásokat, ﬁatalokat.

pilisi tekerő 2016

A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és a Szentendrei-sziget lankáin tekerhetsz négy útvonalon. A legkisebbektől a legelszántabbakig mindenki válogathat a távok között. Ha kellemes környezetben, egy jó kis családi programra vagy kihívásokra vágysz, gyere a Pilisi Tekerőre! A résztvevő
csapatok változatos útvonalakon tölthetnek el egy izgalmas, élményekben gazdag napot a Pilis – Dunakanyarban! A kalandozóknak a sportálomásokon játékos kihívásokat kell teljesíteniük, majd a bázison minden résztvevő tombolasorsoláson vesz részt 15 órakor, sok-sok értékes nyereménnyel! Előzetesen nevezni augusztus 26-ig lehet. Részletek: www.szentendre.hu

