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Bérbeadó lakások szociális alapon
Szentendre város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé önkormányzat tulajdo-
nában álló lakások szociális alapon történő bérbeadásáról:

Cím (Szentendre) Alapterület Komfortfokozat Lakás állapota Bérleti díj

Céh u. 1. I/3.a 18 nm komfortos üres/lakható 6 012 Ft/hó

Gellért u. 4. 38,52 nm komfortos rendeltetésszerű, 9 006 Ft/hó
jelenleg lakott

Gellért u. 4. 34 nm összkomfortos rendeltetésszerű, 7 949 Ft/hó
jelenleg lakott

Hamvas B. u. 8. IV.13. 35 nm összkomfortos rendeltetésszerű, 11 690 Ft/hó
jelenleg lakott 

Szabadkai u. 9/2. 42 nm komfortos rendeltetésszerű, 8 819 Ft/hó
jelenleg lakott

A pályázatokat a Hivatal iktatójába (Városház tér 3. I. emelet) január 30. 10 óra 00 percig
kell benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a 
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vehető át és 
a www.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon tekinthető meg.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-091

Szentendre 
ÉS vIdÉKE

pályázat

Kérje digitális postaládájába 
a Szevi-t!

Azoknak az olvasóinknak, akik szeretnék
már a megjelenés napján olvasni lapunkat,
és van internetük, a számunkra eljuttatott 
e-mail címre pdf-formátumban elküldjük a
Szentendre és Vidéke újságot.
A kéréseket a szevi@szentendre.hu-ra 
várjuk.
Aktuális újságunk és korábbi lapszámaink
a szentendre.hu/szentendre-es-videke/ 
oldalon olvashatóak.
Kövessen minket a Facebook-on is:
Szevi - Szentendre és Vidéke
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Egy új év kezdete mindig az előző összegzé-
sére és új tervek álmodására késztet. milyen
érzés visszatekinteni a tavalyi évre?
A ciklus kezdetén három terület irányítását
bízta rám a polgármester úr: kultúra, turisztika
és közösségépítés. 2016-ban érezhettük,
hogy a provinciális kisvárosi létbe süllyedt,
jobb sorsra érdemes város végre felébredt
Csipkerózsika-álmából. Tavaly olyan volt
Szentendre, amilyennek már rég látni szeret-
tük volna. Mindennapos kulturális pezsgés
vitte hírét városunknak: egymást érték a kiál-
lítás-megnyitók, az események, Szentendréről
írtak az újságok, tudósítottak a tv-csatornák,
a figyelem központjába kerültünk. Az ország
távoli sarkaiból is érkeztek látogatók, hogy
részt vegyenek programjainkon.

az értékes tartalomhoz illő „csomagolás” is jár…
A megváltozott tartalomra, a város pezsgő
kulturális életére új megjelenéssel hívtuk fel a
figyelmet. országos pályázatot írtunk ki, és
megújítottuk a város arculatát. Friss design-
nal, új logóval, praktikus felülettel megújult a
városi honlap és a Szentendre és Vidéke
újság. Új arculatot, logót kapott a Szentendrei
Tavaszi Fesztivál és a Szentendrei Teátrum és
Nyár. Új reklámfelületek adnak helyet színvo-
nalas plakátjainknak a város több helyén.

a szentendrei nyári színház nemcsak arcula-
tában, tematikájában, de a játszóhelyszínek
bővülésében is megújult. 
A Szentendrei Nyári Teátrum élére új művé-
szeti igazgatót neveztünk ki Vasvári Csaba
személyében. A teltházas előadásokon a mű-
faji sokszínűség jellemezte a programokat,
melyek között lakásszínházi előadásokkal is
bővítettük a kínálatot, és végre ismét határon-
túli magyar színházak előadásait is bemutat-
tuk. A Városháza, a Ferenczy Múzeum és a
MűvészetMalom, a DMH udvara mellett új ját-
szóhelyszínt vezettünk be: a Dimsics-ház, a Fő
téri városi vendégház romantikus belső udva-
rán zenés esteket, kamaradarabokat láthatott

a közönség. A helyszínek bővítését idén is
folytatjuk. A tervek között szerepel játszóhely-
színként a Templomdomb varázslatos tere, il-
letve újra megnyílik a Barcsay Múzeum
hangulatos udvara a folk és jazz zenei esemé-
nyekhez.

a rendkívül sikeres városi fesztiválok közül
melyiket emelné ki?
Az Ister Napok, a Városi Gyereknap, a Városi
Majális, a Sör- és a Borfesztivál mellett talán
a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál volt
a legsikeresebb. A Házak udvarok házigazdák
és a GastroArt programelemmel bővítettük
rendezvényünket. A város lokálpatrióta polgá-
rai nyitották meg otthonukat és házigazdaként
saját szervezésű, izgalmas és egyedi progra-
mokon látták vendégül a betérőket. A vendég-
lők, cukrászdák együttműködve helyi művé-
szekkel artisztikus desszert kreációkat kínál-
tak vendégeiknek. 

milyen újdonságokat hozott a tavalyi év a
képzőművészeti események sorában?
Egyfajta kettősség jellemzi a város képzőmű-
vészeti életét. A mindennapokban bohém mű-
vészváros vagyunk, ahol egy lakosra vetítve a
legtöbb művész él az országban. Ezen kívül
meghatározza a városban a képzőművészeti
jelenlétet a megújult, nevében is új Ferenczy
Múzeumi Centrum, az FMC. Gulyás Gábor
igazgató vezetésével hosszú idő után végre
ismét megfelelő hangsúllyal jelenik meg –
összhangban a szentendrei hagyományokkal
– a múzeumi feladatellátás tekintetében a
képzőművészet. A Ferenczy Múzeum Pajor-
kúria épületében új kiállítótermet nyitott a
helyi művészek számára. A Szentendre Te-
remben rendszeresen legújabb műveiket mu-
tathatják meg a közönségnek. Büszkeségünk
a tavaly év elején megnyílt, újragondolt Czó-
bel-kiállítás az igényesen felújított múzeum-
ban. rangos hazai és külföldi gyűjtemények
tartós letétbe megkapott darabjaival gazdago-
dott a Czóbel-tárlat.

A „Szentendre, a képzőművészet magyar fő-
városa” szlogent úgy érzem, sikerült egész
évben valódi tartalommal megtöltenünk. Majd
100 éves képzőművészeti hagyományra
építve útjára indítottuk az Art Capital Szent-
endre rendezvénysorozatot, melynek esemé-
nyeivel nemzetközi figyelmet vívtunk ki
magunknak. Sok éves látogatószámot döntött
a programsorozat létrehozója, a Ferenczy Mú-
zeumi Centrum. A Szentendrei Képtárban a vi-
lághírű japán képzőművész, Chiharu Shiota
különleges installációja várta tavasztól őszig
a látogatókat. A nagy sikerű, Emlékeső kiállí-
tás mellett az Art Capital ősztől összesen nem
kevesebb, mint húsz kiállítással, hatvan kap-
csolódó programmal debütált, melyben kilenc-
ven hazai és külhoni művész mutatkozott be.
A népszerű programsorozat témája napjaink
időtapasztalata volt. A kiállításokat perfor-
manszok, filmvetítések, beszélgetések, iro-
dalmi estek egészítették ki.
Folytatás a 4. oldalon

Kulturális pezsgés Szentendrén
ÚjÉvI IntErjÚ GyürK dorottya KulturálIS alpolGármEStErrEl
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Folytatás a 3. oldalról

2017-ben hogyan folytatódik az art Capital
programsorozat?
A „nulladik év” kísérleti projektjének tapaszta-
latai alapján ebben az évben a pörgő, sűrű
programsort időben hosszabban elnyújtva
mutatjuk be, már nyár elején elkezdődik az
idei Art Capital. A rendhagyó művészeti se-
regszemle idei, központi témája az otthon és
otthontalanság lesz. olyan kortárs művészeti
kiállításokat láthat a közönség Szentendrén,
amelyek reflektálnak a téma gazdag kultúrtör-
ténetére és a hozzá kapcsolódó társadalmi és
pszichikai jelenségekre.

2016-ban a művészet a mindennapok ré-
szévé vált, a belvárosban sétálva lépten-nyo-
mon műalkotásokra bukkanhattunk.
Több országos, sőt nemzetközi visszhangot
kiváltó köztéri projekt, installáció valósult meg
a városban, kihozva a művészetet a hagyomá-
nyos múzeumi térből a közterekre, az utcára.
A posta előtti téren A.E. Bizottság park néven
új vizuális projekthelyszínt hoztunk létre. A
public art művek tavasztól őszig váltották egy-
mást. A tér kertészeti kialakításának második
üteme tavasszal valósul meg, és a felújítás
ezzel még nem fejeződik be, további ülőbúto-
rok kihelyezésével pihenésre is alkalmassá kí-
vánjuk tenni a teret.
óriási sikert aratott Vincze ottó Munkácsy-
díjas képzőművész river-pool című, látványos
térinstallációja a Dunán, mely a város látké-
pébe simulva sok ezer turista fotóin vitte hírét
Szentendrének.
Föld napja alkalmából köztéri kiállítási projek-
tet valósítottunk meg a városi óvodák és isko-
lák részvételével a Dunakorzón. A street art
kompozíciók témája a víz volt, a gyerekek hal-
latlanul kreatív alkotásokkal vettek részt a
szabadtéri tárlaton.

a kulturális programkínálaton túl mivel lendí-
tette fel a turizmust a város?
A turisztika területén újdonság a helyi idegen-
vezetés bevezetése. A piac igényeihez igazí-
tott, hosszabbított nyári nyitva tartással
fogadta a Tourinform iroda a turistákat és vá-
rosi programok iránt érdeklődő jegyvásárló-
kat. A Tourinform iroda népszerű tematikus
sétáit is egyre többen látogatják. A városis-
mereti séták mellett az ’56-os projekthez kap-
csolódó vezetett séták és az adventi
időszakban a három, belvárosban felállított
betlehemhez vezető séták is rendkívül nép-
szerűek voltak. A sétákat a város iskoláinak
is kiajánlottuk, rugalmasan alkalmazkodva
igényeikhez, választható időpontokban vártuk
a diákcsoportokat. Öröm, hogy látványosan
sokan vettek részt a programokon. Fontos
számunkra, hogy a jövő generáció ismerje és
szeresse városát.

milyen turisztikai tervek vannak az idei évre?
Nemcsak országos public art pályázatot írunk
ki ebben az évben, hanem a helyi művészeket
megszólító művészeti-turisztikai célú pályá-
zatot is. 
Az alkotókat arra kérjük fel, hogy olyan művé-
szeti installációt hozzanak létre a Duna-

parton, ami arra inspirálja a turistákat és he-
lyieket, hogy a művel és a város látképével a
háttérben szelfizzenek. Miközben a szelfik ké-
szülnek, a városképi látvány is megjelenik
majd a fotókon, népszerűsítve városunkat a vi-
lágszerte.

a Szentendrét népszerűsítő kiadványok köre
is egyre bővül. 
A Szentendre és Térsége TDM gondozásában
két kiadvány is megjelent karácsony előtt.
Szentendre a konyhában címmel egy igényes
kiadású szakácskönyv látott napvilágot, mely-
ben hagyományos szentendrei recepteket fo-
galmaztak újra a szerzők. Hurrá Szentendre
címmel pedig egy kisiskolásoknak szóló vá-
rosismereti interaktív mesekönyvet vehettek
kezükbe az olvasók.

a városimázs-építéshez szorosan kötődik az
az új kezdeményezés, melyben sikereket
elért szentendreieket mutatnak be.
Szentendreiek a csúcson címmel plakátkam-
pányt indítottunk. Havonta új óriásplakáton
mutatjuk be azokat a szentendreieket, akik
díjat nyertek, kimagasló eredményeket értek
el 2016-ban. 

milyen hagyományápoló, -teremtő, közössé-
gépítő események várhatók Szentendrén
2017-ben?
Egy éve hagyományteremtő szándékkal, 450
vendég részvételével rendeztük meg a Szent-
endre Városi Jelmezbált. Célunk az volt, hogy
a művészváros imázsba illeszkedő bohém,
kreatív bált szervezzünk, s a visszajelzésekből
ítélve, ez maradéktalanul sikerült is. Idén 500
bálozót várunk január végén a vidám, zenés,
táncos, jelmezes bálba. 
Februárban folytatódik a farsangi szezon a há-
romnapos Szentendrei Karnevállal, ahol télbú-
csúztató utcabállal, maszkos-jelmezes fák-
lyás felvonulással, tűzzsonglőr produkcióval,
utcabállal, különleges gasztronómiai élmé-
nyekkel teli mulatság vár mindenkit.  
Augusztusban a város a hagyományos szerb
búcsút a helyi nemzetiségi önkormányzatok-
kal karöltve, nagyszabású, bővített progra-
mokkal rendezi meg. 

a családosokra, fiatalokra is gondolt a város-
vezetés?
Szentendrére nagy örömünkre egyre több fia-
tal család költözik, így a legkisebbekre is gon-
dolva, a Pest Megyei Könyvtárban baba-mama
szobát, pelenkázó és szoptató helyiséget ala-
kítottunk ki. A városvezetés tavaly csatlako-
zott a Házasság hete programsorozathoz,
mely a hagyományos házasság intézményé-
nek fontosságára hívta fel a figyelmet. A jól 
sikerült programsorozat nagy tömegeket moz-
gatott meg, igazolva törekvéseinket. A nyáron
nyílt meg offline Center néven egy új, ifjúsági
közösségi tér a Kerényi parkban, ahol azóta
rendszeres programok várják nemcsak a diá-
kokat, de a családokat is.
Bár a város már nem fenntartója a városi isko-
láknak, mégis stratégiai partnerként tekintünk
az iskoláinkra, a tanárokra és a diákokra. évről
évre növekszik azon rendezvények száma,
melyeken a diákok aktív részvételére számí-
tunk. A helytörténeti vetélkedő-sorozatunkban

8 iskola diákjai versengtek egymással hónap-
ról hónapra. A népszerű városismereti vetél-
kedő idén is folytatódik.

Szentendre tavaly újabb testvérvárosi kap-
csolattal gazdagodott.
Április végén testvérvárosi szerződést írtunk
alá a festői, olasz kisvárossal, Gubbióval. A
szentendrei delegáció kétnapos ott tartózko-
dása szerencsés időpontra esett, szemtanúi
lehettek egy különleges helyi tradíció, a Festa
di Ceri előkészületeinek. A nyáron pedig már
több szentendrei iskolai osztály látogatott el
az Assisi közelében fekvő városkába.

Beszéljünk az ünnepeinkről is!
Nemzeti ünnepeinken méltó, színvonalas
megemlékezéseket rendeztünk. Az ’56- os for-
radalom 60. évfordulójáról az országban
egyedülálló módon, egy nagyszabású kortárs
köztéri kiállítási projekttel emlékeztünk, me-
lyet az 56-os Emlékbizottság példaértékűnek
ítélt, és kiemelte a több ezer országos meg-
emlékezés sorából.
Az Altiszti Akadémiának és személyesen
Bozó Tibor dandártábornok úrnak köszönhe-
tően ünnepeinken rendszeresen részt vesz ki-
váló katonazenekarunk, s hétvégenként
havonta két alkalommal térzenének örülhet-
nek a helyiek és a turisták a Fő téren.

2017. az emlékezés éve is lesz. dumtsa jenő
halálának 100. évfordulójára és Hamvas Béla
születésének 120. évfordulójára emlékezünk.
milyen események kapcsolódnak az emlék-
évhez?
A Dumtsa-emlékévben a város első polgár-
mesteréről emlékezünk meg: a helyi szerb kö-
zösséggel együttműködve konferenciát
szervezünk, megnyílik a Dumtsa és kora kiál-
lítás és számos kiegészítő program íveli át az
évet. Készülünk egy nemzetközi képeslap-
csere programmal is. Dumtsa köztudottan
nagy képeslapgyűjtő volt, s a városvezetés
most azokat a külföldi városokat szólítja meg
egy-egy szentendrei képeslappal, ahonnan
egykor Dumtsa is választ kapott. Az egykori
monarchia városaiból visszaérkezett válasz-
képeslapokból kiállítást rendezünk a Városház
Galérián, a tervek szerint a konferencia idő-
pontjában. A város diákjai a helytörténeti ve-
télkedő egyik etapjában ismerhetik majd meg
Dumtsa Jenő életművét. Tematikus sétákon
Dumtsa szülőházától sírhelyéig a város első
polgármesterének emlékhelyeit mutatjuk meg
a városban. 
Hamvas Béla tiszteletére pedig olyan nagy-
szabású programsorozattal készül Szent-
endre, mellyel közelebb hozzuk az írói
életművet a nagyközönséghez.

mit értékel a legsikeresebbnek a tavalyi év
kulturális programjai között?
Egész évben arra törekedtünk, hogy a képző-
művészet hazai fővárosához méltón minden
eseménybe vigyünk több-kevesebb képzőmű-
vészetet: fesztiváljainkba, az ünnepi megem-
lékezéseinkbe, a Föld napi programunkba, a
helytörténeti vetélkedőbe. De a legnagyobb
sikernek azt érzem, hogy programjaink nagy
részét közösségi összefogással valósítottuk
meg.
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ÉlEtKÉpEK  
dumtSa jEnŐrŐl I.
Szerb vagy cincár? 
pest vagy Komárom?
Első polgármesterünk életében két rejtély is
van. A kutatók máig nem határozták meg pon-
tosan, hogy Evgen, Eugen Dumtsa, azaz
Dumtsa Jenő szerb vagy cincár származású
volt-e. A mai olvasó számára a cincár szó kü-
lönösen hangzik. A Magyar értelmező Kézi-
szótár szerint egykor a Macedóniából,
Görögországból Magyarországra érkező ke-
reskedőket nevezték így. Milosevits Péter
egyértelműen annak tartotta őt. Pontosan így
írt róla: „cincár családból származó, szerb
identitású és pravoszláv vallású magyar ha-
zafi volt.” 
Abban sincs pontos megegyezés, hogy hol
született. Huzsvik György szerint Pesten, Ste-
van Čamprag (Csamprágh István) szerb orto-

dox esperes, püspöki titkár szerint Komárom-
ban. Szülei ugyanis révkomáromban éltek.
Abban viszont a kutatók egyetértenek, hogy
Dumtsa Jenő gimnáziumot és felsőkereske-
delmi iskolát végzett Bécsben, majd fiatalon,
1850-ben szüleivel Szentendrén telepedett le.
1862-ben feleségül vette az itt élő Blazsits
Petronellát, és vele együtt egy népes szerb
család része lett. Később pedig a soknemze-
tiségű és különféle kultúrákat őrző város első
polgármesteré őt választották meg. Stevan
Čamprag szerint ugyan a fiatalember kezdet-
ben alig beszélt szerbül, de gyorsan tanult,
„idővel szépen haladt”.  A kutató szerint kez-
detben a sajátos „ultraszentendrei” kiejtéssel
beszélt. A kezdetektől szerepet vállalt a szerb
egyház életében. Ő lett a Szerb ortodox Egy-
házközség világi elnöke, valamint a Szentend-
rei Szerb Egyházközség elnöke. E tisztséget
haláláig viselte. A forrásokból tudjuk még,
annyira szerb lett, hogy végig szerb nyelven
írta a hitbéli, majd később polgármestersége
idején az igazságügyi, pénzügyi jelentéseit is.
Miután a városban való megtelepedésétől
egész élete a szerbekhez kötődött, természe-

tes, hogy 1917-ben hamvait is a helyi szerb te-
metőben helyezték örök nyugalomra.
reméljük, hogy az emlékezés alkalmából si-
kerül végre megoldani a rejtélyeket a polgár-
mester származásával, születési helyével
kapcsolatban. 

PETHŐ zSoLTNé NéMETH ErIKA

2017 – dumtSa EmlÉKÉv
figyelemre méltó évforduló köszöntött Szentendrére az új évben. Éppen 100 éve, hogy meg-
halt a város első polgármestere, dumtsa jenő (1838-1917). rá emlékezve az év folyamán az
önkormányzat, a szerb egyházközség és a Szerb nemzetiségi Önkormányzat, valamint a kü-
lönböző intézmények rendezésében több esemény zajlik majd a városban. Ezen emlékezé-
sekről, rendezvényekről lapunk rendszeresen tájékoztatja a városlakókat, itt élőket.

Dumtsa Jenő, Szentendre első polgármestere

nappali melegedő és kabátakció
évek óta nem volt ilyen hideg az országban, mint idén, január első hetében, ezért Szentendre
Város Önkormányzata több módon is segítséget nyújtott a rászorulóknak. 
A Vöröskereszt által üzemeltetett hajléktalanszállón kialakított nappali melegedő még a hasz-
nálatbavételi engedélyre vár, ezért a szokatlanul hideg időjárás miatt átmenetileg a Gondozási
Központ látja el ezt a feladatot is. Az önkormányzat évente 15 millió forinttal támogatja a szent-
endrei hajléktalanszálló fenntartását. A Vöröskereszt mint üzemeltető kezdeményezte az in-
tézményben nappali melegedő kialakítását, a beruházás megvalósításához az önkormányzat
– az évi támogatáson felül – 5 millió Ft-tal járult hozzá. A nappali melegedő megnyitásához
szükséges az Emberi Erőforrások Minisztériumának engedélye. A használatba vételi engedély
azonban a nagy hideg beálltáig nem érkezett meg.
Az önkormányzat intézkedése nyomán ideiglenes megoldásként a Gondozási Központ látja el
a nappali melegedő funkciót. A város megsürgette az engedélyezési eljárás lefolytatását a mi-
nisztériumnál.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester Facebook oldalán jelentette be január 8-án, hogy Szent-
endre Város Önkormányzata is csatlakozik a Budapesten útjára indított „Ha fázol, vegyél el egy
kabátot. Ha nem szeretnéd, hogy mások fázzanak, tegyél ide egyet” kezdeményezéshez. Az
akció keretében két nap alatt számos kabát talált új gazdára.
Január 9-én, az akció első napján Petricskó zoltán alpolgármester személyesen is részt vett
az adományok célba juttatásában, egyben látogatást tett a hajléktalanszállón. 
A megmaradt kabátokat a Vöröskeresztnek adták át.

melegedő a családsegítőben
Amennyiben tudomásuk van olyan személyről, aki nem tudja megoldani ezekben a hideg na-
pokban a fűtött helyen való tartózkodást, nekik bátran lehet ajánlani a Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézmény épületét (Szentendre, Szentlászlói út 89.) január 9-től a zord idő eny-
hüléséig, 9-17 óráig, mint ideiglenes melegedő helyet. Meleg ruhát, élelmet és forró italt is biz-
tosítanak a folyamatosan ügyeletben lévő munkatársak. Telefonszám: (26) 312-605
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köszönet

Köszönet az
összefogásért!
Szentendre város Önkormányzata és a
Szentendréért Közalapítvány idén is szép
karácsonyt rendezett 130 gyermek szá-
mára. az Összefogás a szentendrei gyer-
mekekért akció adománygyűjtő ládáiba a
város több pontján lehetett adakozni a
nehéz sorsú családok gyermekei számára.

A gyűjtésből személyre szóló ajándékokat,
játékot és könyvet kaptak a rászoruló ki-
csik és nagyobbak, akiket a Városházán
köszöntött Gyürk Dorottya kulturális alpol-
gármester.  
Köszönetet szeretnénk mondani a gyűjtő-
pontoknak, ahol a kihelyezett ládákban fo-
gadták az adományokat: Tourinform Iroda,
édeni édességek Boltja, Líra Könyvesbolt,
offline Center, Art6 Szalon, Parti Medve
könyvesbolt, Dobozi utcai CBA és a La-
Mocca Kávézó.
Köszönjük továbbá az együttműködést és
a támogatást a Liliput Játékboltnak, Hajdú
Helgának az ajándékok precíz összeállítá-
sáért, valamint köszönjük a Líra Könyves-
boltból Ferge Lajosnak és Kolosi Beátának
a könyvadományokat.
Végül, de nem utolsósorban, szeretnénk
megköszönni minden kedves szentendrei
polgárnak, aki hozzájárult adományaival az
ajándékokhoz, hogy segített ezeknek a
gyerekeknek megszépíteni a karácsonyát.

VErSEGHI-NAGy MIKLóS, 
SzENTENDrE PoLGÁrMESTErE

Köszönjük!

A Szentendre Gyökerei immár ötödik éve
karácsonykor támogatást nyújt a szeré-
nyebb körülmények között élő családok-
nak, gyermekeknek. Ebben az évben is
több mint 3 mázsa tartós élelmiszert vá-
sároltunk 20 család részére. Egységes 
csomagokat állítottunk össze (15 kg), me-
lyeket részben személyesen adtunk át a
családoknak, de 13 csomagot a szent-end-
rei karitász részére juttattunk el.

A családok nevében is köszönöm a társa-
ság tagjainak, hogy évről évre segítő kezü-
ket nyújtják a rászorulók részére.

BoDA ANIKó ELNÖK

fejlődik a város 2016. 
fejlődik a város 2016. címmel a városfej-
lesztés terén elért eredményekről készült
kiadványt bocsátott útjára az önkormány-
zat. a füzet sok képpel illusztrálva veszi
sorra az elmúlt két év fejlesztéseit, beru-
házásait, kitérve a jövőre vonatkozó ter-
vekre is.

Megújult útszakaszok, terek, új és felújított
közintézmények, évtizedes lemaradások
megörökölt feladatainak megoldása, pályá-
zati támogatások felhasználása, energiaha-
tékony felújítások. Nagyprojektek és a
város kisebb közösségeinek fontos beruhá-
zások. Közlekedés, parkolás, sport, kultúra,
közösségi élet, egészségügyi és szociális
létesítmények, árvízvédelem és zöldfelüle-
tek fejlesztése – számos terület, mely az el-
múlt két év városfejlesztési projektjei által
ért el minőségi változást.
Minderről ad számot a Fejlődik a város
2016. című kiadvány, mely az eredmények
sorolása mellett a jövőbeni tervekre is kitér.
A városfejlesztési füzet elérhető Szent-
endre hivatalos honlapján, és nyomtatott
formában a Polgármesteri Hivatalban, a Vá-
rosi ügyfélszolgálaton és a város főbb közintézményeiben is. A kiadványt a város belterületi
részein postaládába is megkapják a háztartások.
A füzet online elérhetősége: http://szentendre.hu/fejlodik-a-varos-2016/

díjat nyert Szentendre 
Kiemelkedő önkormányzat díjat kapott az Európai mobilitási Hét és autómentes nap prog-
ramsorozatban való részvételéért Szentendre város Önkormányzata. az elismerésről a múlt
év végén döntött a főszervező nemzeti fejlesztési minisztérium.

Magyarország tizenöt éve rendezi meg az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Napot szep-
tember 16. és 22. között. Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampányához

2015-ben 182, 2016-ban 214 hazai te-
lepülés csatlakozott, ezzel Magyaror-
szág a harmadik helyen végzett a
nemzetközi mezőnyben.
Szentendre 2016-ban már tizedik al-
kalommal kapcsolódott az Európai
Mobilitási Hét kampányhoz. A városi
rendezvény a tavalyi évtől kiegészült
egy további programmal, és bevonták
a rendvédelmi szerveket is, akik a biz-
tonságos közlekedésre, a közlekedés
szabályainak betartására és a segít-
ségnyújtásra hívták fel a figyelmet. A
városi programok a Duna-korzón
közel két km hosszú területen fogad-
ták az érdeklődőket, akik tavaly re-
kordszámban, mintegy kétezren
vettek részt a rendezvényen.
A fejlesztési tárca a város környezet-
tudatos, helyes és biztonságos köz-
lekedést népszerűsítő, szemlé-
letformáló programjainak szervezé-
sét díjazta a rangos elismeréssel. Az
erről szóló értesítésben a tárca köz-
lekedésért felelős helyettes államtit-
kára külön köszönetét fejezte ki
Soltész Emese önkormányzati civil
referensnek a szentendrei rendezvé-
nyek szervezésében végzett sikeres
munkájáért.



már az adóirodán
is lehet bank-
kártyával fizetni!

2016 nyarától a városi ügyfélszolgálaton,
decembertől az adóirodában is lehet
bankkártyával fizetni. A terminál telepíté-
sét lakossági igény és a közigazgatási el-
járások korszerűsítése indokolta.
A Városi ügyfélszolgálaton az alábbi
ügyekben lehet bankkártyával fizetni:
– közigazgatási eljáráshoz kapcsoló ille-
tékek
– behajtási díj
– parkolási pótdíj

városi ügyfélszolgálat
2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 
„Fehér Ház” • Tel.: (26) 300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Postai levél: 
2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
vagy 2000 Szentendre, Városház tér 3.
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Elkészült a belvárosi csapadékcsatorna-rendszer korszerűsítése,
melynek köszönhetően mentesül a város a nagy esőket követő rend-
szeres elöntésektől. a fejlesztés részben az önkormányzat, részben
a dmrv beruházása, a munkálatok párhuzamosan, összehangoltan
folytak.

Szentendre történelmi belvárosában egy átlagosan 40 évvel ezelőtt ki-
épített, egyesített rendszerű csatornarendszer üzemelt, mely mind a
szennyvizek, mind a csapadékvizek szállítását végezte. A hirtelen le-
zúduló nagy mennyiségű csapadékot az elavult rendszer nem tudta el-
szállítani, ami a belváros rendszeres elöntését okozta. A korszerűsített
rendszerben a csapadékvizek elszállítását részben külön csatorna-
rendszer biztosítja, ezért a beruházással az elöntés veszélye meg-
szűnt.

Szentendre belvárosában, a Vujicsics tér – Lázár cár tér környéki terü-
leten jelentkező elöntések megakadályozására 2016 szeptemberében
kezdődött az egyesített rendszerű csatornahálózat részleges átépítése,
valamint a Lázár cár téren új csapadékcsatorna megépítése. A projekt
kivitelezése – a tervezett időütemezést betartva – december közepére
megvalósult. Az önkormányzati beruházásban elkészült a 67 méteres
csapadékvíz-elvezető csatorna a hozzá tartozó aknákkal és folyókák-
kal. A beruházás keretében két új, nagy teljesítményű szivattyút is be-
építettek, biztosítva a megfelelő üzemeltetést. A csapadékvizet a
Dunába vezeti a csatorna.

Az egyesített csatornarendszerre vonatkozó beruházást a  DMrV zrt.
végezte, az önkormányzati munka kivitelezésével összhangban, egy
időben.

Befejeződött a belvárosi csatornafelújítás 

Elkészült a gyermekorvosi
rendelő felújítása 
Szilveszter helyett már karácsonyra, határidő előtt elkészült a gyermekorvosi rendelő belső
felújítása. a munkálatok önkormányzati beruházásban, a vSz nzrt. kivitelezésében zajlottak.
az épület hőszigetelésére és külső nyílászárócseréjére a város pályázatot nyújtott be. 

Szebb és barátságosabb lett az önkormányzat beruházásában megújult gyermekorvosi rendelő.
Újrafestették a várókat, az elkülönítőt, a közös helyiségeket és a mosdókat, lemázolták a belső
ajtókat és kicserélték a kopott linóleumot. Felülvizsgálták a fűtési rendszert, és új, korszerű ka-
zánt építettek be. Egy vizesblokk teljesen, egy pedig részlegesen megújult, és az elkülönítő is
felújításra került.
A gyermekorvosok kérésére, a váró falaira festett régi mesefigurákat megtartva, barátságosabb
színre festették a falakat, hogy ezzel is könnyítsék az ellátásra váró kis betegek számára a vá-
rakozást.
A belső felújítással párhozamosan a város a külső nyílászárók cseréjére és a hőszigetelésre
pályázatot nyújtott be, ennek elbírálása folyamatban van.
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Éles lőgyakorlatok

A Magyar Honvédség Altiszti
Akadémia izbégi lőterén éles
lőgyakorlatot tartanak január
19., 23., 25., 26-án.
A fenti napokon a lőtér terüle-
tére 06.00 órától 24.00 óráig
belépni tilos és életveszélyes!

Szilveszter éjszaka volt. Már haza-
értünk a Kistehén koncertről és a
Fő téri tűzijátékról. Túl voltunk az
első újévi koccintáson, a hideg-
tálakon is, lefekvéshez készülőd-
tünk. Már elszundikáltam, amikor
a lányom, Terka kétségbeesve éb-
resztgetett, hogy füstöl a tető!

Ehhez tudni kell azt, hogy nálunk a
tetőrézsű alatt egy két szobát fűtő
téglakályha volt, ami – hála a gon-
dos hőszigetelésnek – tökélete-
sen és biztonsággal működött –
ezidáig… Most azonban valóban
dőlt a füst mellette. Némi vizsgá-
lódás után úgy döntöttünk, nincs
mese, ki kell hívni a tűzoltókat,
közben egy barátunk tanácsára
áramtalanítottuk a házat. Várako-
zás közben felrémlett előttem,
hogy az oltással járó bőséges 
vízsugár el fog árasztani mindent,
s ettől legalább annyira féltem,
mint magától a tűztől…

A tűzoltók hamarosan meg is ér-
keztek. Kitessékeltek bennünket a
házból és másodpercek alatt szét-
bontották a kályha felső részét. Ki-
derült, hogy valamikor belül
összetört a tűztér samott fedő-
lapja, emiatt a füstjáratokba is tűz
került, ezért kezdett el izzani a
tető. Három órán át tartó oltás
után, hajnali fél 6-kor köszöntek el
a tűzoltók, hogy már biztonságban
vagyunk, és azt is közölték: óriási
szerencsénk volt, mert már csak

perceken múlott, hogy az egész
tető lángra kapjon!

A hely szemrevételezése után ért
az igazi meglepetés: a kályha ma-
radványai 1-2 négyzetméteren
ugyan elborították mindkét szoba
padlóját, és a tető is csúfos álla-
potban volt (ugyanakkor a csere-
pek – valami csoda folytán – mind
a helyükön maradtak!), de az oltás
során egyetlen könyvünk, egyetlen
ruhánk, egyetlen értékünk sem
ázott el, a tűzoltók gondosan eltá-
volítottak mindent az útból! A töm-
lőt úgy vezették fel az emeletre,
hogy a lépcső szélén telelő növé-
nyeim közül egy sem esett le! A
romeltakarítás után derült ki, hogy
a nedvességtől könnyen felpúpo-
sodó laminált padlónak – egy pici,
alig 3 cm-es égésfolton kívül –
semmi baja!

Ezért döntöttem úgy, hogy ezt a
professzionális munkát nem
hagyhatom szó nélkül, közzéte-
szem azt, hogy nagy bajunkban ez
a szuper-csapat nem csak a há-
zunkat mentette meg, de arra is
volt gondja, hogy minél kevesebb
kár essen az értékeinkben. Mivel
a lánglovagok nevét – a Tűzoltó-
ság előírásai miatt – nem tudhat-
tam meg, illesse hála és köszönet
a Szentendrei Hivatásos Tűzoltók
„B” szolgálati csoportját.

KrIzBAINé SzABó éVA
SzENTENDrE, BArTóK BéLA U.

Köszönet a szentendrei
tűzoltóknak!

Házhoz menő szelektív hulladék elszállítása 
a 2. számú körzetben (pannónia-telep)

A körzetben 2017. február 1-jétől kísérleti jelleggel havonta két al-
kalommal történik a szelektív hulladék elszállítása. Kérem a lakos-
ságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtési naptár figyelembe vételével
készítse ki az elszállítandó zsákokat, szelektív hulladékot. Az új
szállítási időpontokról a postaládákban elhelyezett hulladékgyűjtési
naptárból tájékozódhatnak.
Megértésüket, segítségüket köszönöm.

BoDA ANIKó KéPVISELŐ

fenyőfabegyűjtés januárban 
fenyőfabegyűjtést végez a városi
Szolgáltató három ütemben, három
januári szombaton. a vSz kéri, hogy
a fákat a begyűjtés előtti pénteken
helyezzék ki az ingatlanok elé.

Az 1. ütem 2017. január 14-én lezaj-
lott a Püspökmajor-lakótelepen és
környékén, illetve Pannónia-telepen. 

A fenyőfabegyűjtés folytatódik az
alábbi ütemterv szerint: 

2. ütem: január 21. 
Körzet: Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdűlő – Papsziget – Szar-
vashegy városrészek, valamint az Ady Endre út
Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt. – Cseresznyés út –
Napos sétány által határolt terület)

3. ütem: január 28.
Körzet: Belváros (Dunakanyar krt. – Duna által határolt terület)
Izbég (Kovács L.u. – Füzespark – Vasvári ltp. – Sztaravodai út –
Dömörkapu által határolt terület)

Kérjük a fenyőfákat legkésőbb a begyűjtés előtti pénteken helyez-
zék ki az ingatlanok elé.
További információkért keressék fel honlapunkat: www.vszzrt.hu,
vagy hívják az ügyfélszolgálat (26) 300 407-es telefonszámát.

Köszönjük együttműködésüket!

VÁroSI SzoLGÁLTATó NoNProFIT zrT.
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Szentendreiek 
a csúcson 
Karácsony előtt jelent meg a Szentendreiek a
csúcson elnevezésű kampány első plakátja a
római sánc kőtárnál. a plakátkampány kere-
tében – hagyományteremtő szándékkal –
havonta kerül ki egy-egy sikeres, közöttünk

élő szentendreit ábrázoló molinó a városban,
azzal a céllal, hogy minél többen szerezhes-
senek tudomást azokról, akikre Szentendre
méltán lehet büszke. Elsőként mogyorósi Hu-
nort, a ferences Gimnázium tanulóját láthat-
ják a járókelők és autósok ilyen plakáton.
Hunor ősszel országos csúcsot döntött
rubik-kocka kirakásban.

A plakátkampány keretében az elmúlt évben
különleges teljesítményt felmutató szentend-
reieket mutat be a város. 2017-ben a 2016-os
eredmények alapján válogatva, majd ennek
mintájára minden esztendőben az előző év si-
keres szentendrei teljesítményeit bemutatva.
A plakátokon szereplők eredményeiről a vá-
rosi honlapon és lapunkban is olvashatnak a
molinók megjelenésével párhuzamosan.

– Fontos, hogy megismerjük és számon tart-
suk a közöttünk élő tehetségeket, mindazokat,
akik kitartó munkával átlag feletti eredménye-
ket értek el valamely területen. Legyünk büsz-
kék rájuk, örüljünk együtt sikereiknek! –
mondta Gyürk Dorottya kulturális alpolgár-
mester, a plakátkampány ötletgazdája.
Mogyorósi Hunor plakátja december végén
került ki a római sánc kőtárnál lévő egyik mo-
linóhelyre. A 16 éves fiú a szentendrei Feren-
ces Gimnázium 11. osztályos tanulója, aki
2015 novembere óta vesz részt rubik-kocka
versenyeken. Eddig több mint tíz budapesti és
külföldi versenyen vett rész, amelyekről ezüst
és bronzérmekkel tért vissza.
Hunor tartja a magyar rekordot a 2x2x2 kocka
egyéni kategóriájában, ugyanis 0,73 másod-
perc(!) alatt rakta ki az októberi zágrábi verse-
nyen. A klasszikus 3x3x3-as kocka örök
ranglistáján Magyarországon az 5. helyen áll,
9,56 másodperces átlaggal, 7,94 másodper-
ces legjobb egyéni eredményével. Az októberi
nyílt magyar bajnokságon legjobb magyarként
a 3. helyen végzett.
Teljesítménye előtt óriásplakáttal tiszteleg a
város, mely 2017 januárjában látható a kőtár-
nál. 
Gratulálunk!

december 23-án ismerős arc köszöntötte a
11-es út menti egyik plakáthelyen a szent-
endreieket. a molinón mogyorósi Hunor, a
ferences Gimnázium 16 éves tanulója szere-
pel, aki idén országos csúcsot döntött rubik-
kocka kirakásban. a siker titkáról Hunort és
szüleit kérdeztük.

Kiskorodtól sportolsz, ez azt is jelenti, hogy
szeretsz versenyezni? 
Igen, szívesen versenyzem. Akkor is, ha rubik
kockáról, akkor is, ha fociról, kosárlabdáról,
röplabdáról van szó.

milyen diák vagy? mindig jó tanuló voltál?
Általános iskolában kitűnő tanuló voltam. 7.
osztálytól gimnáziumba járok, ami azért nehe-
zebb. A kedvelt tantárgyaimat szívesen tanu-
lom, a többihez viszont kevesebb a türelmem,
hisz ez is a kockázástól veszi el az időt. Szí-
vesen foglalkozom matematikával, kémiával,
informatikával, de sokat sportolok, így a test-
nevelés órák is a kedvenceim.

Hogy jött a rubik-kocka-versenyzés? mi adta
az első lökést?
Apukám már kiskoromban megtanította ki-
rakni a kockát, de egy erdélyi táborban kocka-
versenyző fiatalok kezdtek el tanítani a
fortélyokra.

ahogy a kezedbe került a kocka, rögtön kide-
rült, hogy neked ez nagyon megy?
Természetesen nem, bár készségem volt
hozzá. Kiemelkedő eredményt rengeteg gya-
korlással lehet elérni.

mit gondolsz, minek köszönheted elsősorban
a sikereidet? 
Eleinte nem gondoltam volna, hogy ennyire
eredményes lehetek. Sokat gyakoroltam ott-

hon, nagyon szerettem kockázni, és motivált,
hogy mindig jobb és jobb eredményt érjek el.
Apukám is látta bennem a fantáziát és elkísért
külföldi versenyekre is.

Hány féle rubik-kockát ismersz? melyik a
kedvenced és miért? 
Nagyon sok kocka létezik, a legnépszerűbb a
klasszikus 3x3x3 kocka, egyúttal az én ked-
vencem is. Emellett a 2x2x2 és a 4x4x4 
kockákat is kedvelem. Versenyen 7x7x7 a 
legnagyobb méretű kocka, és vannak különle-
gesek is, mint pl. skewb, square-1, stb.

maradjunk az ismertebbeknél. mennyiben
más a 2x2x2-es? Könnyebb vagy nehezebb
kirakni, mint a klasszikus 3x3x3-ast?
Meglepő, de a kezdőknek a 2x2x2 kockát ne-
hezebb kirakni. Ennek az az oka, hogy a klasz-
szikus kockának a középső elemei nem
mozdulnak el. A páros számú kockáknak
nincs fix közepük.

mennyit kell foglalkozni ezzel, hogy eredmé-
nyes legyen valaki? mi a munkamódszered?
Kifejezett munkamódszerem nincs. Termé-
szetesen sokat kell gyakorolni, de én ezt
örömmel teszem. 

milyennek látod a magyar és a nemzetközi
mezőnyt?
A rubik-kocka egy világhírű magyar találmány,
a magyar mezőny természetesen erős, de a
nemzetközi mezőny, mint az élet minden terü-
letén, óriási kihívás a magyar versenyzőknek
is. Szuper lenne, ha egy magyar versenyző
visszaszerezné a világelsőséget.

Hogy értékeled a saját eredményeidet?
Minden egyes eredmény, amit elérek, arra
késztet, hogy még jobban készüljek a követ-

kező versenyre. Büszke vagyok az eredmé-
nyeimre, de még tovább kell javulnom.

talán épp ez a szemlélet a siker titka. de
vajon mennyi ebben a megtanulható, a rutin,
és mennyire játszik szerepet hosszú idő után
is a találékonyság, a logika?
A gyakorlás révén megszerezhető rutin renge-
teget számít. A rutint azonban csak  a találé-
konyság és a logika folyamatos alkalma-
zásával lehet elérni.

mik a terveid? mi lenne az, amivel elégedett
lennél, mi az, amit el szeretnél érni e téren?
Szeretnék továbbra is havonta egy versenyre
eljutni, mivel a versenyhelyzet is fontos a 
fejlődésben. Manapság már nagyon nehéz a
világcsúcsokat megközelíteni, századmásod-
perceket lefaragni, de erre törekszem. Mindig
több versenyszámban is indulok, így ezekben
is folyamatosan szeretnék javulni. Addig biz-
tosan örömmel versenyzek, amíg valamelyik
versenyszámban javulok.

mi leszel, ha nagy leszel?
Nehéz kérdés. 10 év múlva megmondom...
Első lépésben valószínűleg a Műszaki Egyete-
met célzom meg.

Hunor szülei büszkék fiukra, és örülnek a sike-
reinek, ugyanakkor azt vallják, hogy valamennyi
gyermekben rejlik valamilyen tehetség.

mi a sikerre nevelés receptje? 
Minden szülő igyekszik a legjobb hátteret biz-
tosítani a gyerekének. Nem hiszem, hogy bár-
milyen különleges receptünk lenne erre.
Örülünk, hogy az elektronikus kütyük helyett a
rubik-kockával játszik és versenyzik Hunor.
Fontos, hogy megtalálta azt, amivel szívesen
foglalkozik és amiben eredményes is, mi pedig
támogatjuk és ezután is támogatni fogjuk
ebben.

a molinón: mogyorósi Hunor 
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Ingyenes fogászati szűrés

Szentendre város Önkormányzatának
támogatásával nyolcvan, szentendrei
lakhellyel rendelkező, 30-40 év közötti
személy ingyenes fogászati szűrése
indul február 6-tól.

A szűrés a következőket tartalmazza:

• röntgenológiai vizsgálat (panoráma-
röntgen a SzEI közreműködésével)
• sztomato-onkológiai vizsgálat
• fogászati státusz felvétel
• góckutatás.

A program helyszíne: 2000 Szentendre,
Nap u. 42. A program időtartama: 2017.
február 6-tól, 10 héten keresztül, minden
hétfőn 16-20-ig.

A jelentkezéseket a +36 20 288 1525 
telefonszámon, vagy 
a drtomkamoric@gmail.com e-mail
címre várjuk. Előzetes időpont-egyezte-
tés szükséges.

állás

Szentendre város Egészségügyi Intéz-
ményei szülész-nőgyógyász szakorvost
keres heti 6 órában

A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok: Intézményünk nőgyógyászati szak-
rendelésén szakorvosi tevékenység
ellátása. 

Feltételek: szülész-nőgyógyász szak-
vizsga

Benyújtandó iratok: motivációs levél,
szakmai önéletrajz, végzettséget, szak-
vizsgát igazoló dokumentumok máso-
lata, MoK tagság igazolása, működési
engedély.

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

hírek téli útüzemeltetés

a téli időszakban november 15-e és március
15-e között folyamatosan (24 órában) szak-
mailag képzett és gyakorlott, a területet és a
feladatot jól ismerő ügyeletes személy irá-
nyítja a kezelt úthálózat síkosság-mentesí-
tési és hóeltakarítási feladatait.

Az ügyeletet ellátó személynek 24 órás tájé-
koztatási kötelezettsége van a megrendelő
felé.
Az önkormányzati utakat Szentendre város
téli útüzemeltetési szabályzatának megfelelő
sorrendiségben lehet hó- és síkosságmente-
síteni, ami azt is jelenti, hogy amíg folyamatos
a havazás, addig kizárólag az első osztályba
sorolt fő közlekedési gyűjtőutak takarítását
kell végezni, majd utána lehet áttérni az ala-
csonyabb szolgáltatási osztályba sorolt
utakra.
Szarvashegy területén lévő utcák nem szere-
pelnek a téli útüzemeltetési szabályzatban,
mert nem lehet gépi hó- és síkosságmentesí-
tést végezni, mivel az utcák adottságai (me-
redek földutak) alkalmatlanná teszik a szóró-
ekéző járművekkel történő közlekedést.
Itt kézi szóróanyag kihelyezésére van lehető-
ség, amit igény szerint folyamatosan igyek-
szünk megtenni.
Amennyiben a hőmérséklet -6 fok alá esik, az
útszórósó olvasztó hatása lényegében meg-
szűnik, hiszen a só ilyen hidegben megfagy, és

csak hosszú idő után, vagy komolyabb jármű-
forgalom esetén tud látványosabban hatni.
Ebből a szempontból az út forgalma jelentő-
sen befolyásolja a só olvasztósebességét. Sí-
kosságmentesítésre alkalmazunk továbbá
zúzalékot, amit sóval keverünk össze 1:3
arányban.
A jelenlegi, illetve a várható rendkívül alacsony
hőmérséklet mellett a kiszórt só+zúzalék ke-
verék legfeljebb csak érdesíti az útburkolatot,
mintsem gyorsan megolvasztaná. A só ol-
vasztóhatása az enyhüléssel felgyorsul, amire
még további hatással van az adott út jármű-
forgalma (a kerekek folyamatosan beforgatják
a sót, amitől javul az olvasztóhatás).
A téli útüzemeltetési szabályzat alapján, az
Önkormányzati utak osztályba sorolási sor-
rendjének megfelelően az összes szóró-ekéző
jármű végigjárta az utakat, illetve jelenleg is
szükség szerint dolgoznak. Valamennyi jármű
fel van szerelve GPS nyomkövetővel, így az el-
végzett munkájuk ellenőrizhető. Az útellenőr-
zés folyamatosan zajlik, a bejelentésekre
igyekszünk a legrövidebb időn belül reagálni.
A szóró-ekéző járműparkot irányító hódiszpé-
cser a +36 20/320-7216 telefonszámon bár-
mikor hívható, és készségesen válaszol a
panaszbejelentésekre, illetve elmondja, hogy
éppen mely utcákban dolgoznak a járművek,
és nagyjából mikorra várható az érkezésük a
bejelentő utcájába.

A Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola
tantestülete és a Barcsay Iskola Galéria sze-
retettel várja az érdeklődőket Ligeti Erika
szobrászművész emlékkiállításának megnyi-
tójára, 2017. január 27-én 17.30-kor a Barcsay
iskolában.



2017 | január 16. VÁROS 11

visszapillantó 2016

Az év elején pályázati forrásból digitális
fejlesztés történt a 10. születésnapját ün-
neplő P’Art Moziban.
Az év végétől már helyre szóló jegyeket is
lehet foglalni a moziban.

Január 14-én hivatalosan is megnyílt váro-
sunk 8. tagóvodája az Egres úton. 

Önkormányzatunk is csatlakozott a Há-
zasság hete programsorozathoz. A ren-
dezvényen országos hírű előadók voltak a
vendégek, mint például Pál Feri atya, óko-
vács Szilveszter és felesége, Tari Annamá-
ria pszichoanalitikus.

Megnyílt a felújított múzeumépületben
február 4-én az Újragondolt Czóbel című
kiállítás a művész már meglévő, illetve tar-
tós letétbe megkapott alkotásaival. 

A helyi vállalkozók nagyvonalú támogatá-
sával a hagyományok újraélesztése je-
gyében – művészvároshoz illően kreatív,
bohém – városi jelmezbált rendeztek feb-
ruár 6-án, amelyen 450 bálozó öltözött jel-
mezbe. 

Elkezdődött a Postás-strand közösségi
tervezése

A muaythai Amatőr Magyar Bajnokságon
óriási sikert értek el a szentendrei thaibo-
xosok: magyar bajnok lett Albrecht Péter,
Hegedűs Márk, junior magyar bajnok oszt-
rogonácz István, Szabó András és Meny-
hért Marcell ezüstérmesek lettek.

Március 15-én Kossuth-díjat kapott Farkas
Ádám Munkácsy Mihály-díjas szobrász-
művész, érdemes művész, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar
Képzőművészeti Egyetem tanára, koráb-
ban rektora.

Átadták a mintegy 35 millió forintból, Bor-
bás Péter DLA építész tervei alapján felújí-
tott HéV-aluljárót a Tér Kivitelező Kft.
kivitelezésében.

Április 8-24. között rendezték meg 30. 
alkalommal a Szentendrei Tavaszi Feszti-
vált több mint 30 színházi, zenés, irodalmi
és ismeretterjesztő programmal és mint-
egy 10 kiállítással. 

A V8 Uszoda és Szabadidőközpont idén is
megkapta az ötcsillagos megtisztelő
címet. A V8-on kívül az országban csupán
egy uszoda rendelkezik ezzel a minősítés-
sel.

Vasvári Csaba színművészt választotta
meg a képviselő-testület a Szentendrei
Kulturális Központ nKft. előadóművészeti
ügyvezetőjének ötéves időtartamra.
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visszapillantó 2016

Szentendre testvérvárosi szerződést írt alá
április 30-án a közép-olaszországi Gubbio
várossal, melynek előzménye egy több éve
fennálló baráti kapcsolat.

A Dumtsa utcai édeni édességek csokibolt
elnyerte az év Boltja 2016 rangos szakmai
kitüntetést. 

Faragóné dr. Metyke zsófia, a Szent Endre
Gyógyszertár vezetőjének hat évtizedes
munkásságát ismerték el a Tantus Amor
operis Pharmaciae életműdíjjal.

Szentendrei diákok újrahasznosított anya-
gokból készült műveiből nyílt kiállítás a
Dunakorzón a Föld napja alkalmából.

Május 12-én nyílt meg Chicaru Shiota
japán képzőművész Emlékeső című tárlata
a Szentendrei Képtárban, aki installáció-
jába piros fonalakat és régi kulcsokat épí-
tett be.

Június 2-án nyílt meg a Szentendrei Kor-
mányablak az egykori honvédségi tiszti
kaszinó felújított épületében (Dózsa
György út 8.).

15 millió Ft értékű orvosiműszer- és esz-
közadományt adott át ünnepélyes keretek
közt a SzEI-ben a Török Együttműködési
és Koordinációs ügynökség, mellyel első-
sorban az egynapos sebészet felszerelé-
sét bővítették.

Az ESDU Dance Star World Dance Masters
világversenyen a Welldance Egyesület ju-
nior formációja világbajnok lett.

2016-ban Szentendre Város Pedagógiai
Díjasai: Gulyás László gitártanár, dr. Török
Márta, a református Gimnázium történe-
lem–latin nyelv és irodalom szakos tanára
és Tóth István, a Móricz zsigmond Gimná-
zium némettanára.

Az Eleven Örökség helytörténeti vetél-
kedő-sorozatot a Szent András iskola csa-
pata nyerte.

A Szentendre és Godmanchester/Hunting-
don testvérvárosi kapcsolat 20. évforduló-
ját ünnepelték meg városunkban.

Június 5-én ünnepi istentisztelet kereté-
ben iktatták be a Szentendrei református
Egyházközség új lelkészét, dr. Harmathy
Andrást, aki dr. P. Tóth Béla lelkipásztor
nyugalomba vonulását követően került az
egyházközség élére.
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visszapillantó 2016

Június 23-án és 24-én rendezték meg a
XII. Ister Napokat a Dunakorzón, melynek
fő attrakciója – a kulturális programok
mellett – a zenés gyertyaúsztatás volt.

Második alkalommal adták át a Semmel-
weis-díjat. 2016-ban dr. Nyitrai Márta rönt-
gen főorvos, a radiológiai osztályvezetője
vehette át kimagasló teljesítménye elis-
meréséért.

Június 20-án avatták fel a Szentendrei 
Japánkert Kertiskolát és Kertműhelyt a
Czóbel parkban. Az eseményen részt vett
Japán magyarországi nagykövete is.

Június 22-én nyílt meg városunk első le-
gális szabadstrandja, a közösségi tervezés
során megújult Postás strand. Szintén kö-
zösségi tervezésben, a füzesparki lakosok
bevonásával készült el a Füzespark lakó-
telep fejlesztési koncepciója.

Június 24-től 26-ig között rendezte meg a
Kulturális Központ a háromnapos, nyárin-
dító III. Szentendrei Sörfesztivált a Duna-
parton

Adolf Balázs és Gallai Márk, a Szentendrei
Kajak-Kenu Egyesület ifi kenusai a spa-
nyolországi EB-n a maratoni, 19 km-es
távon párosban a negyedik helyet szerez-
ték meg, Balázs egyéniben harmadik lett.

Megnyerte a magyar bajnokságot – immár
11. alkalommal – a szentendrei korf-
ballcsapat (SzKH SE), az egyesület ifjú-
sági csapata pedig feljutott az NB I-es
bajnokságba.

Július 2-án avatták fel a Turul-szobrot, Pál-
jános Ervin alkotását a 11-es főút és a
Sztaravodai út kereszteződésében talál-
ható téren.

A Finnországban megrendezett Szerv-
átültetettek és Művesekezeltek Európa-
bajnokságán a szentendrei kötődésű Je-
szenkovits Judit úszásban három érmet
(arany, ezüst, bronz), teniszben két ezüstér-
met szerzett. Felkészítője Mihály Norbert.

Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete 2016-ban is részt vett az Euró-
pai Népek fesztiválján a lettországi re-
zekne városában. 

Vincze ottó szentendrei képzőművész
river-pool című installációja augusztus
elejétől novemberig volt látható a Kacsakő
bisztró feletti Duna-szakaszon. 

Szentendre Város Díszpolgára címet nyert
dr. Fodor Pál turkológus; Pro Urbe Emlék-
érmet kapott: dr. Sigora éva gyermekor-
vos, Kivés zoltán diakónus, a Szentendrei
Karitász Szolgálat vezetője és a SzóNéK
Papp Kornélia vezetésével.
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Állami kitüntetések: Fodor Pál turkológus
a Magyar érdemrend középkeresztje kitün-
tetést, Wasilewski Maciej, a Magyar Máltai
Lovagok Szeretetszolgálatának tagja a
Magyar érdemrend tisztikeresztje kitünte-
tést vehette át.

Megújult a posta előtti tér. Kiépítették a
föld alatti öntözőrendszert, az elektromos
hálózatot, valamint kialakítottak egy új,
művészeti célokra – időszakosan változó
street art / public art alkotások elhelye-
zésre – alkalmas térszerkezetet. 

A XI. Szentendre éjjel-nappal nyitva feszti-
vál idén is tömegeket vonzott a városba.
Három napon át szólt a zene, zajlottak a
performanszok, a városi séták, a bor- és
gasztronómiai bemutatók, az irodalmi és
színházi előadások, a könyvbemutatók.

Az augusztus 27-től október 16-ig tartó,
hagyományteremtő szándékkal megren-
dezett Art Capital programsorozaton a
nemzetközi és hazai kortárs képzőművé-
szet meghatározó képviselői vettek részt. 

Szeptember elején rendezték meg a Nagy
Sportágválasztót és a Pilisi Tekerő kerék-
páros kalandtúrát, mindkettőt sok résztve-
vővel és nagy sikerrel.

Az 1+1 út- és járdaépítési programon ön-
kormányzati támogatást nyertek: Barac-
kos úti köz 111-es bejáró, a Mókus, a Deli
Antal, a Korona, a zöld, a Kertész és ribizli
utca, a Stéger köz, a 9342/1 jelzésű utca,
valamint az Evangélikus zenei óvoda.

Az „okos parkolási zóna” mintaprojektet
mutatta be a zTE Hungary Kft. melynek lé-
nyege, hogy az autósokat mobiltelefonos
applikáció vezeti a szabad helyekhez. A
projekt Magyarországon egyedül váro-
sunkban érhető el.

A Kerényi parkban lévő, volt rodin Café új
funkciót kapott: offline Center néven a fi-
atalokat és a családokat várja rendszeres
ifjúsági programokkal.

Tóth Tamás paralimpikon, a Templom-
dombi iskola volt tanulója a riói játékokon
100 méteres hátúszásban aranyérmet, a
100 méteres gyorsúszásban bronzérmet
szerzett. 

A szeptember 26-30. között, testvérvárosi
fiatalok részvételével városunkban meg-
rendezett Nemzetközi Ifjúsági Sportfesz-
tiválon Szentendre szerezte meg az első
helyet.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
60. évfordulójának emléknapján kapott vá-
rosi kitüntetést Angyal zsuzsanna, Kiss
zsuzsanna, dr. Gombás Katalin, Pétervári
Pál, Stefanek János, Antalicz Ferenc Nor-
bert, Kellár F. János és Kovács Imre.

Pro Architectura díjat kapott Dénes Eszter,
az év Homlokzata 2016 különdíjat családi
ház kategóriában Dénes György nyerte el. 



2017 | január 16. GYÁSZ 15

veszteségeink 2016
Szomorú összefoglalónkban közelmúlt-
ban elhunyt szentendreiektől búcsúzunk,
akik sokat tettek városunkért.  

Január 4-én, 85 éves korában elhunyt
máté György helytörténész, lapunk újra-
alapító felelős szerkesztője.

65 éves korában elhunyt dr. puskásné dr.
némethy pálma bőrgyógyász főorvos.

Elhunyt monoki lászlóné rózsa néni feb-
ruár 10-én, 87 évesen. énekzene tanárként
generációkat oktatott a zene, a magyar
népdal szeretetére

Március 4-én elhunyt Kosztolányi Edit ké-
miatanár, akinek meghatározó szerepe
volt a Templomdombi Általános Iskola ok-
tatási-nevelési programjának, ezen belül a
környezeti nevelés alapjainak kialakításá-
ban. Ő szervezte az első erdei iskolát, és
nagyrészt neki köszönhetően épült meg az
első oktatóközpont az iskola tetőterében,
majd a Dunaparti Napórás Házban, az Ár-
nyas Szigetben Pedagógus továbbképzési
tréningjein több ezren vettek részt, és ma
is az általa írt könyvek, kiadványok segítik
a környezeti nevelés iránt elkötelezett pe-
dagógusokat.

84 éves korában, május 9-én, elhunyt deim
pál Kossuth- és Príma-díjas képzőművész,
címzetes egyetemi tanár, a Magyar Köztár-
saság Kiváló Művésze, a Magyar Művé-
szeti Akadémia tagja és több életműdíj
kitüntetettje, a Nemzet Művésze, Szent-
endre díszpolgára.

Május 20-án elhunyt Kaponya judit 85
éves korában. 1972-ben költözött Szen-
tendrére élete szerelmével, Kondor Bélá-
val.

Augusztus 22-én elhunyt Hankó péter, a
leokemia.blog.hu életigenlő blog szerzője,
a Hangya Peti Szeretet Bank létrehozója.

mosonyi Kiss Gusztáv grafikusművész, a
Vajda Lajos Stúdió alapító tagja szeptem-
ber 24-én, hosszan tartó betegség után el-
hunyt.

Szeptember 25-én elhunyt tolonics Gyula
képviselő, aki 2006-2014. között a belvá-
rosi 1. körzet, 2014-től a 7. számú körzet
önkormányzati képviselője volt. évente,
advent idején ő szervezte a Krumpliebéd
elnevezésű karitatív eseményt, alapító
tagja volt Szentendrei Konzervatív Esték
Klubnak, és aktív tagja volt az rk. egyház-
községnek.

December 31-én, 35 évesen elhunyt oláh
aino, a Vujicsics Tihamér zeneiskola ta-
nára.

Január 1-jén elhunyt Eckensberger attila,
Szentendre Város Mecénása.

Búcsú ainótól
oláh Aino Szentendrén szüle-
tett, 1981. november 15-én.  
Szentendrén végezte az általá-
nos iskolát, mellette a zeneisko-
lában zongorázni tanult.
Tehetségét már korán felfe-
dezte zongoratanára, z. Lakos
Ági néni. Később aztán ő indí-
totta el Ainót a zenei pályán, és
pótmamaként kísérte végig
egész életén át. Csembalózni a
zeneiskolában Csizmadia Ange-
likánál kezdett. A konzervatóri-
umi évek kihívásokkal teli
időszakát követően tanulmányai
végén a zeneakadémián szer-
zett csembaló művészi diplo-
mát Horváth Anikó növen-
dékeként. Akadémiai tanulmá-
nyai kezdetétől anyaintézmé-
nyében, a szentendrei zeneisko-
lában tanított zongorát. Emellett
sokat koncertezett szólistaként
és kamarazenészként is. Va-
rázslatosan át tudta adni lelke-

sedését zenész társainak és növendékeinek, híres volt meggyőző erejéről.
Papp Dániel hegedűművésszel a külön-külön is nagyszerű zenészek egymásban kiváló
zenész társra találtak, szavak nélkül is megértették egymást. Sokat muzsikáltak együtt
többek között az Aino által alapított Budapest Barokk Együttesben. 2008-ban kötöttek
házasságot, egy év múlva szerelmükből megszületett fiuk, zsombor.
Ainoban fia születésével minden megváltozott, a rendkívül tehetséges zenészből egészen
rendkívüli édesanyává vált, a zenészi hivatás helyét a gyermeknevelés vette át. 
Tehetségét és energiáját a zsomborral kialakított, kivételesen szoros, bensőséges sze-
retetkapcsolatba építette. Sokszor olyanokat tett zsomborért, amit környezete csak ké-
sőbb, akár évek múlva értett meg. Mikor például zsombor 5 évesen tollasozni akart
megtanulni, Aino, mint egy konok tündér, képes volt hónapokon keresztül, naponta órák
hosszat dobálni zsombornak a labdát, hogy gyakorolhasson – mára zsombor 8 évesen
felnőttek egyenrangú tollaspartnere. Aino ilyen volt. 
Mikor kisfia 3 éves lett, Aino heti néhány órában visszatért a zeneiskolába: zongorára ta-
nította a legkisebbeket, az óráira és mindenhova vitte magával zsombort. A tanítványai
és a szülők rajongtak érte.
Miután Danival elváltak, 2012 októberétől zsombort későbbi vőlegényével, Plesz Gáborral
nevelték. Aino Gáborral hazatalált, együtt igazi családot tudtak teremteni, amiben a sze-
retet az elvégzett munkában is megnyilvánult. élete párjában feltétlenül bízhatott, szá-
míthattak egymásra örömben és nehézségben is.
Aino anyasága 8 évét zsomborral olyan intenzíven, annyira tartalmasan élte, amivel az
anyai szeretetbatyut egy életre megtöltötte.
zsombor most végzi az első osztályt ugyanabban az iskolában és zeneiskolában, ahova
annak idején Aino is járt.
Aino a legfontosabb küldetésének tekintette fia, zsombor nevelését, így most örömmel
látná vőlegénye Gábor, zsombor édesapja, Dani, s a családtagok megvalósult példaértékű
együttműködését. 
Gyógyulást az őssejt transzplantáció sem hozott, méltósággal és derűvel viselt, kitartó
küzdelem után, drámaian fiatalon, leukémiában halt meg 2016. december 31-én, Buda-
pesten. 
35 évet, 1 hónapot és 16 napot töltött közöttünk.
Aino ösztönös erővel élte meg belső világát, nyíltan és őszintén kimondta, amit gondolt,
érzett. Gyermeki, határokat nem ismerő, féktelen lénye magával ragadta környezetét.
Képes volt igazi szeretettel fordulni azok felé is, akik korábban megbántották, haragja
gyorsan elillant, mindig őszintén meg tudott bocsátani. Aino túllátott a földi léten, sorsa
leképezte önmagát.

Búcsúzik tőle családja, barátai, zenész társai, zeneiskolai kollégái, növendékei, iskolai szülő
társai, mindazok, akik szerették.
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máté György történész, könyvtáros, a Szent-
endre és vidéke alapító szerkesztője halálá-
nak egyéves évfordulóján idézzük fel élete je-
lentős állomásait. 

Máté György az ország első komplex művelő-
dési intézményének dolgozójaként került
Szentendrére, bő negyven évvel ezelőtt. Pá-
lyája során sokoldalú kapcsolatot épített ki a
várossal. A szentendreiek közül sokan el-
mondhatják, hogy személyében remek kollé-
gát, művelt és tájékozott szakembert, mindig
segítőkész barátot, Szánthó Imre kifejezésé-
vel élve: igazi „várostársat” veszítettünk. Egy
darabka „szentendreiséget”, ami többé már
nem pótolható.

Az alábbi szakmai életrajzot a felesége által
korábban összeállított biográfiák felhasználá-
sával, az újabb adatokkal kiegészítve közöljük. 

Máté György Adonyban született, 1930. de-
cember 26-án. Középiskolai tanulmányait a
ciszterci rend által alapított székesfehérvári
Szent István Gimnáziumban folytatta. 1950-
ben érettségizett, majd az ELTE Bölcsészettu-
dományi Karán magyar-könyvtár szakon
végzett, 1954-ben.
rövid ideig dolgozott Sárospatakon, Miskol-

con, Budapesten, Fonyódon. 1959–1975:
könyvtárvezető a Csepel Autógyár szakszer-
vezeti könyvtárában, Szigetszentmiklóson.
1975–1990: könyvtáros, majd tudományos fő-
munkatárs a Pest Megyei Művelődési Központ
és Könyvtárban, Szentendrén. 1991-ben vonult
nyugdíjba, de ez korántsem jelentette pályafu-
tásának végét.

1974-ben a művelődési miniszter a kima-
gasló szakmai teljesítményt nyújtó könyvtá-
rosoknak járó Szabó Ervin-emlékéremmel
tüntette ki. 1983-ban honismereti tevékeny-
ségéért ortutay Gyula-emlékéremmel jutal-
mazták. 1998-ban Pro Urbe Szentendre-díjat
kapott.
Tagja volt többek között a Szentendre díszpol-
gára és a Pro Urbe Szentendre kitüntetések
adományozására javaslatot tevő bizottságnak,

Fiatal könyvtárosként 
Szigetszentmiklóson, 1970 körül

nekrológ 
Eckensberger attilához 
Kecskeméti andrástól
Attilám, sok minden kavarog a fejemben, meg-
kísérlem összefoglalni, mit is jelentettél te
nekem, nekünk.
Ismeretségünk régen, még az én általános is-
kolás koromban kezdődött. Ifivezető vagy va-
lami ilyesmi voltál. Te voltál a nagymenő, akire
a kis pisisek felnéztek. Ez a hét évnyi korkü-
lönbségnek is betudható, mindenesetre jófej-
nek tartottunk. Aztán sokáig nem történt
semmi a kapcsolatunkban. Felcseperedtem,
nősülés előtt álltam, s mint régi szentendrei,
igyekeztem Szentendrére terelni az esküvő
körüli helyszíneket, eseményeket, így kerül-
tem a Korona étteremhez, mint oly sokan

mások is. Akkoriban nem jártunk ugyan oda,
de nagyon kellemes meglepetést szereztél
hozzáállásoddal, indokolatlan korrektséged-
del, melynek köszönhetően kiválóan sikerült a
lagzi 1999 júniusában. Ezután csak köszön-
gettünk egymásnak, hello, szia. Aztán, mint a
házasodás, nősülés szerencsés velejárója,
apa lettem, de te is. Gyermekeink egyidősek s
egysulibajárósak lévén összebarátkoztak, s
hogy hogy nem, mi is. 2008-ban kezdődött hát
ez az utazás. én pont úgy voltam veled, mint
mindazok, akik csak a szóbeszédek révén is-
mertek: titokzatos, fura figura, aki nem átlago-
san éli szentendrei életét a Fő téri Korona
étterem helytartójaként.
Hát persze, hogy sokat beszélgettünk, akár
németül is, amiben Attila igen jártas volt. én is
imádok beszélni, nehezen viselem a csendes
egymás mellett üléseket. Attila igazi kalandor
volt, olyan, a világ különböző helyein játszódó
sztorikat mesélt, hogy csak ámultunk, bámul-
tunk. Mindezt anno a háza vagy a Korona te-
raszán, hol kisebb, hol nagyobb társaságban,
természetesen némi borral kísérve. régi 
szentendrei helyszínek emlékei, Custeau,
Noémi hajóbár, Danubius, Dalmát pince, Ked-
ves stb., sorra idézték a múlt élménytortájá-
nak közösen elfogyasztott szeleteit. Egyre
inkább kirajzolódott az addig elképzeltektől je-
lentősen eltérő kép: Atesz igazán humoros,
nagyvonalú, jószívű ember. Igen, sokan sze-
rették őt, korra, nemre, felekezetre való tekin-
tet nélkül.
Nagyvonalúsága messze földön híres volt. Ki
élt, ki visszaélt ezzel. olyan tűz volt benne,
amire joggal lehetett irigy az ember: olyan dol-
gokat próbált ki életében, amire sokan vá-
gyunk, de bizonyos morális és anyagi gátak
miatt képtelenek vagyunk megélni ezeket. A
szerencséseknek akár az is megadatott, hogy
a Korona teraszán, nyári melegben, cigányze-

nével kísért, kicsit átdolgozott szövegű, 
Attila-klasszik előadást élvezhessék. Ezt 
jókedvében bármikor előadta. Mintha vissza-
tértünk volna a Krúdy-féle világba: szólt a
nóta, folyt a bor, anekdoták, finom falatok, haj-
nalig. égette a gyertyát rendesen, mindkét
vége felől. Persze, hogy szélsőséges volt: ami-
kor kellett, gondoskodó szülő, apa, máskor 
viszont szólt a rákendroll. A sport nem volt az
erőssége: egyszer sikerült rávennem, hogy 
jöjjön ki velem biciklivel Leányfalura. Sokáig
szidott érte. 
Akármennyire is megosztó személyiség volt
Attila, Attila Grande, tények sora bizonyítja,
mennyit tett a lakóhelyéért, annak kultúrájáért,
az itt élő művészekért. Nem mélyen szántó
gondolatokat puffogtatott, hanem olyan „egy-
szerű” dolgokat tett, mint kiállítások, megnyi-
tók, Vajda Lajos Stúdió, Fényfőtér, szentendrei
művészek támogatása, karácsonyi gyertya-
gyújtáson ingyen pogácsa, forraltbor főzés
stb. Persze, mondták sokan, „megteheti, van
pénze”: igen, helyesen gondolták, volt pénze,
de ő meg is tette. A Szentendre Város Mecé-
nása díj 2006-ban tehát nem a véletlen műve.
Betegsége, érzésem szerint, mintegy 4-6 éve
kezdődhetett. Műtét, gyógyszeres kezelés
nem jártak sikerrel. Ez azt eredményezte, hogy
az utóbbi egy évben szinte teljesen elzárkó-
zott a világ zajától, nagy ritkán láttatta magát.
December 31-én még egyszer, utoljára szólt 
a „rákendroll”, de ezúttal végleg kihunytak a
fények.
Attilám, „emberségről példát, vitézségről for-
mát”* sokunknak mutattál. Azt már nem tud-
hatjuk, milyen lett volna nélküled, de tudjuk,
milyen volt veled. Nekünk hiányozni fogsz,
amíg itt tartjuk a frontot nélküled. ISTEN
VELED!

BArÁToD, KECSKE
*Balassi Bálint: Egy katonaének

Szentendre helytörténésze
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valamint sok civil szervezetnek, mint például
a Bükkös-patak Baráti Kör, a Castrum Baráti
Kör, a Püspökmajor Lakótelep Baráti Kör, a
Szentendrei Könyvklub.

a könyvtáros és népművelő
A Csepel Autógyár központi könyvtárában ő
volt az első szakképzett könyvtáros. Az 1956-
ban feldúlt állományt rendbe rakta, gyarapí-
totta, újraindította a fiókkönyvtárak műkö-
dését. 1961-ben a könyvtár a gyár új művelő-
dési központjában kapott helyet. Máté György
maga tervezte meg a szép, nagy teremkönyvtár
térkialakítását és berendezését (erre élete vé-
géig büszke volt). Másfél évtizedes sziget-
szentmiklósi tevékenysége alatt az olvasók
száma megháromszorozódott. Irodalom- és
zenebarát kört, kiállításokat szervezett. Meghí-
vására a magyar irodalom olyan jeles képvise-
lői vettek részt az író-olvasó találkozókon, mint
Cseres Tibor, Csoóri Sándor, Fodor András, Hor-
gas Béla, Képes Géza, Kormos István, Nagy
László, Tornai József. Vezetése alatt a könyvtár
két ízben is elnyerte a kiváló könyvtár címet.
Szorosan vett könyvtárosi tevékenysége mel-
lett részt vett több országos szakmai irányelv
kidolgozásában. Több száz könyvismertetése,
szakmai és kulturális témájú cikkei jelentek
meg különböző folyóiratokban.

négy évtized Szentendrén
1975-ben meghívják csoportvezetőnek az
akkor létesült Pest Megyei Művelődési Köz-
pont és Könyvtárba, Szentendrére. Két éven át
vezeti a megyei könyvtár olvasószolgálati cso-
portját, majd tudományos munkatársi beosz-
tást kap. Néprajzi, helytörténeti ismeret-
terjesztő előadássorozatot, évenként repre-
zentatív honismereti napot rendez, előadónak
fölkutatja a téma legjobb ismerőit. Nyaranta
ifjúsági honismereti-ökológiai táborozást
vezet a Pilisben, az ökológus Szentendrey
Géza közreműködésével. érdeklődése egyre
inkább Szentendre története felé irányul. 
1977-től hat éven át szerkeszti a Szentendrei
Műsort. A korábban csak a művelődési házi
programokat közlő füzetet kulturális folyó-
irattá fejleszti. A kiadványban közölt tanulmá-
nyok ma már forrásértékűek. Ezzel kezdődik
több évtizedes szerkesztői tevékenysége.
Megtervezi és lebonyolítja a négyévfolyamos
Pest Megyei Honismereti Akadémiát (1981–
1985). A megye amatőr helytörténészei ilyen
képzésben sem előtte, sem azóta nem része-
sültek. Tevékenységével megalapozza a 
földrajzinév-gyűjtést Szentendrén és Pest me-
gyében. Lefordíttatja a szentendrei születésű
Szofrics Pál Momentumok Szentendre múlt-
jából és jelenéből című, szerb nyelven írt köny-
vét, mely különleges értékű, szerb szempontú
forrása a város történetének. (Sajnos máig
nem került kiadásra.)
Feleségével, Bágyoni Szabó Emesével (1943–
2013), a Lakótelepi Klubkönyvtár vezetőjével
kiállítássorozatot rendez, amelyhez megnyeri
a szentendrei művészek legkiválóbb képvise-
lőit. A házimuzsikálás hagyományát felélesztő
zenebarát klub rendezvényeivel – a képzőmű-
vészet-centrikus városban – előrevetítik a
Szentendrei Kamarazenekar megalakulását.

a szerző, szerkesztő és várostörténész
Helytörténeti vonatkozású írásai jelentek meg
többek között a Népművelés, a Pest Megyei

Hírlap, az Új Pest Megyei Hírlap, a Szentendre
és Vidéke, valamint az Új Szentendrei Hírlap
című lapokban.
Alapító szerkesztője volt 1987-ben és 1988-
ban a Szentendre és Vidéke című lapnak, mely
azóta is talán a legfontosabb információforrás
a szentendreiek számára. (Kiadta Szentendre
Város Tanácsa, a Pest Megyei Művelődési
Központ és Könyvtár és a Hazafias Népfront
Szentendrei Szervezete.) Ez volt a rendszer-
váltást megelőzően az egyik első önálló városi
újság. Elődjének tekintette a hasonló című,
1899-től fennállt lapot.
1985-ben elindította a Szentendrei Füzetek
című sorozatot, melynek 2013-ig összesen tíz
kötete jelent meg. Utoljára az általa összeállí-
tott, olvasnivaló Szentendréről, szentendrei-
ekről című szöveggyűjtemény, melyben saját
írásai mellett közzétette – bő három évtized
sajtójából válogatva – a számára legfonto-
sabb helyi vonatkozású írásokat. (E kötet alap-
ján a Pest Megyei Könyvtár többfordulós
városismereti vetélkedőt szervezett, bevonva
a város és környéke általános és középiskolá-
sait, valamint az idősebb korosztályokat is.)
Máté György írta vagy szerkesztette, munka-
társként segítette az alábbi kiadványokat:
Pest Megyei Honismereti Közlemények (1981,
1982, 1986), Szentendre Barátainak Köre Tá-
jékoztatója (1982), Szentendre (asztali naptár,
1984), rostás-Farkas György: Megváltásért
(versek, 1989), Tornay Mari: Az elmerült Duna
(versek, 1989), Ipszilon, Nyitott lap a Dunaka-
nyarban (1992), Szentendrei Polgár, a 
Szentendrei érdekvédelmi Egyesület lapja
(1993–1994), Közművelődési Információk
(1995). 1998-ban ismét megbízták a 
Szentendre és Vidéke szerkesztésével. Az 
általa újraindított újságnak haláláig szerzője 
maradt.
Közreműködött számos könyv létrehozásában
– közülük csak a fontosabbakat soroljuk fel.
Sánta Antal: Szentendre természeti környeze-
tének kutatása és védelme (1985). Sándyné
Wolf Katalin: Szentendre (1985). Soproni Sán-
dor: Szentendre a rómaiak korában (1987).
Közvetítő és tanácsadó volt Szánthó Imre
Szentendrei pillanatok, Írások egy komódfiók-
ból című könyvének megjelentetésénél
(1994). Szerkesztette a Sin Edit által összeál-
lított Egy évszázad krónikája, Szentendre
1900–1999 című alapvető munkát (2000). 
Kiadatta Dietz Ferenc és Dietz László Szent-
endre 1914–1918, A hadikórház című dolgo-
zatát (2000). Tagja volt a Szentendrei
arcképcsarnok I., Kortársaink, valamint a II.,
Elődeink című életrajzi lexikon szerkesztőbi-
zottságának (2000, 2005). Szerkesztője és
társszerzője a Dumtsa Jenő emlékezete című
tanulmánykötetnek (2001). Sajtó alá rendezte
a száz évet élt Fischer Jolán kéziratait. A be-
lőlük készült könyv Anziksz Szentendréről,
Korrajz, képeslapokkal címmel jelent meg
(2002). A kétezer éves város című bevezető
tanulmány szerzője Lugosi Lugo László Szent-
endre című fotóalbumában (2003). Szakmai
lektorként működött közre ürmös Lóránt üd-
vözlet Szentendréről! régi szentendrei képes-
lapok 1899–1944 című albumában (2004).
Megjelenéshez segítette Bokor Tamás és
Pethő zsoltné Németh Erika Szentendre saj-
tótörténete (1883–2009) és Pethő Németh
Erika Sírok és temetők Szentendrén című
könyvét (2009, 2011). 

a fáradhatatlan szervező és városvédő
A kiadványokon kívül is számos maradandó
emlék létrehozásában, védelmében vett részt.
Javaslatára 2001. augusztus 20-án emléktáb-
lát helyeztek el Szentendre első polgármes-
tere, Dumtsa Jenő egykori lakóházán (Dumtsa
J. utca 20.) 2004-ben – kezdeményezésére és
kutatásait felhasználva – emlékoszlopot állí-
tottak a Bükkös-patak Dumtsa Jenő utcai híd-
főjénél. 2005-ben ő nyitotta meg Szánthó
Imre újrarendezett emlékkiállítását a Brekeke
Galériában. Szívén viselte az út menti keresz-
tek állapotát, például az ún. vörös kereszt új-
raállítását szorgalmazta, ehhez kutatásokat
végzett. Szervezőmunkája a következő évekre
is kihat. 2015-ben emlékünnepség és konfe-
rencia megtartását kezdeményezte Dumtsa
Jenő halálának 100. évfordulója (2017) alkal-
mából. Ennek érdekében létrehívta a Magyar–
szerb Emlékbizottságot Szentendrén az
Önkormányzat, a Pest Megyei Könyvtár és a
Szerb Egyházi Múzeum részvételével. 
Tevékenységének középpontjában mindig
mások munkájának elősegítése állt, így vi-
szonylag kevés önálló kötete jelent meg. Kö-
zülük mindenképp meg kell említeni a
Szentendre-minikönyvet (V. reismann Mari-
ann fotóival, 1986), a Szentendre régen és ma
című vendégváró kalauzt (angol, német, fran-
cia nyelven is, 1999) és az 1956 Szentendrén
című kötetet (2007). Ez utóbbi az egyetlen
ebben a témában megjelent, átfogó, levéltári
kutatásokat is felhasználó tanulmány.
Máté György a szó jó értelmében vett „nép-
frontos” volt, amilyen ma már kevés jár közöt-
tünk. Kedves és önzetlen személyisége, sem
intézményi, sem politikai hovatartozást, sem
másmilyen különbséget nem néző, inkább
mindig az emberre figyelő nyitottsága, derűje
sok barátot szerzett számára. Szakmai mun-
kájának értéke vitathatatlan. Nem kis részben
az ő tevékenységének hatására, körülötte, vele
együttműködve és rá hivatkozva – időnként
vele vitázva – alakult ki, formálódott és fejlő-
dött az a helytörténeti kutatómunka Szent-
endrén, aminek eredményei olyan színvonalas
kiadványokban testesülnek meg napjainkban
is, mint az Erdősi Péter és Majorossy Judit
által szerkesztett Kép, önkép, múltkép, Fejeze-
tek Szentendre történetéből című, terjedelmes
városmonográfia.

GAJÁN éVA 
PEST MEGyEI KÖNyVTÁr

Zsűrielnökként a PMK-ban 2014-ben, Az én
Szentendrém című városismereti vetélkedőn
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a pest megyei
Könyvtár hírei
• Új küldetésnyilatkozat 
2017-ben a könyvtár vezetősége új küldetés-
nyilatkozatot fogalmazott meg, mellyel a
könyvtár legfőbb céljait, feladatait és szelle-
miségét határozzák meg.

„Könyvtárunk a kulturális értékek közvetítője,
közösségi tér. A modern technika eszközeivel
és minőségi szolgáltatásainkkal az esély-
egyenlőség elvét követve segítjük használóin-
kat kitűzött életcéljaik elérésében. Kiemelt
jelentőséget tulajdonítunk helyi kulturális ér-
tékeink megőrzésének és szabad közvetítésé-
nek.
Könyvtárunk teret biztosít az olvasás és az in-
formációs műveltség fejlesztésére. Elkötele-
zettek vagyunk az élethosszig tartó tanulás és
a szabadidő tartalmas eltöltése mellett.
Megyei könyvtárként feladatunk Pest megye
könyvtárainak szakmai felügyelete, és a kiste-
lepülések könyvtári ellátásának támogatása.
Hozzájárulunk Szentendre város fejlesztési
koncepciójának megvalósításához.”

• Új arculat
Mint minden szervezet, a
Pest Megyei Könyvtár is
fontosnak tartja, hogy 
olvasói számára meg-
könnyítse az intézmény
beazonosíthatóságát, fel-

ismerhetőségét. A megújulás jegyében 2017-
től a könyvtár – Krizbai Gergely „Krizbo” tervei
alapján – új arculati elemekkel jelenik meg.

• Új kiadvány

Elkészült a Pest Megyei Könyvtár Mi a Szösz?
című kiadványának folytatása, a Kicsi Szösz.
A Kicsi Szösz füzet ezúttal a kisbabákat, szü-
leiket, nagyszüleiket célozza meg. Tartalmaz
egy rövid mesét sok-sok képpel illusztrálva a
Szösz család mindennapjairól, és egy színes
könyvajánlót a 0-3 éves korosztály számára.
A „nagytestvérhez” hasonlóan a mesét ebben
a kiadványban is Vadadi Adrienn írta, az il-
lusztrációt Igor Lazin készítette. A könyvaján-
lót a PMK gyermekkönyvtárosai állították
össze.
A kiadvány minden kis érdeklődő számára in-
gyenes, aki ellátogat a Pest Megyei Könyvtár
gyermekkönyvtárába!

• Beiratkozási díjak
Január 1-jétől a könyvtár beiratkozási díjai az
alábbiak szerint módosultak.
• Felnőtteknek (16 év felett):  2500 Ft / év
• Gyerekeknek és diákoknak (16 év alatt):
ingyenes
• Diákoknak (16 év felett): 1250 Ft / év
• Nyugdíjasoknak (70 év alatt):  700 Ft / év
• Nyugdíjasoknak (70 év felett):  ingyenes
• Vak és gyengénlátó embereknek: ingyenes
• Könyvtárak, muzeális intézmények  és
levéltárak dolgozóinak: ingyenes
• regisztrált munkanélkülieknek: 1000 Ft / év

• olvasóinkat a megszokott
nyitvatartási renddel várjuk:

Felnőtt részleg, fonotéka
Hétfő: 09.00–19.00
Kedd: 09.00–19.00
Szerda: zárva
Csütörtök: 09.00–19.00
Péntek: 09.00–19.00
Szombat: 09.00–13.00
Vasárnap: zárva

Gyermekkönyvtár
Hétfő: 10.00–18.00
Kedd: 10.00–18.00
Szerda: zárva
Csütörtök: 10.00–18.00
Péntek: 10.00–18.00
Szombat: 09.00–13.00
Vasárnap: zárva
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Szentendre városi
jelmezbál – 2017. január 28.

Tavaly nagy sikerrel indult útjára a szentendrei hagyományos „purger-
bálok” és a helyi képzőművészek bohém jelmezbáljainak méltó utódja. 
A városi bál nem a zártkörű, exkluzív bálok nyomdokaiba igyekezett
lépni, hanem valódi, közösségépítő esemény kívánt lenni, ami minden
szentendreinek és környékbelinek maradandó élményt ad. Az egykori
szerb „nobel-bálok” az arisztokrácia, a helyi tisztségviselők, gazdag
nobilitások részvételével, formális keretek között, az akkori etikett sze-
rint zajlottak. Ugyanebben az időben, a 18. században rendezték a „pur-
ger-bálokat” is, ahová a kereskedőtől a szatócsig minden rendű és
rangú szentendrei hivatalos volt. A Szentendre Városi Jelmezbál ötlet-
gazdája, Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester ezt a hagyományt
élesztette újjá, ötvözve a Művésztelep régi, vidám és kötetlen jelmez-
báljaival. A szkeptikusokat jócskán felülmúlva, teltházzal zajlott az első
jelmezes, városi bál, több mint 450 fős vendégsereggel. Már az első
évben sikerült megnyerni a helyi vendéglősöket, egyesületeket, civil
szervezeteket, baráti társaságokat, művészeket, hogy a közös cél ér-
dekében ötleteikkel, segítségükkel létrejöhessen a nagyszabású ren-
dezvény.
Az idei tervek szerint a bál idén még több vendéget fogad majd, az asz-
talok körül 500 vendég foglalhat helyet. A terített asztalokon a helyi
vendéglátósok pompás ételkreációi és italai sorakoznak majd. Ebben
az évben ízelítőt kapunk a Corner Szerb étterem, a Mjam, a Forráspont,
a Maharaja, a Járokszállási Fogadó, a Görög Kancsó, a Helyi Termék
Szövetkezet, a Christine, a Casa Piadina, a DressingBt., a SzilVanilla, a
La Mia, Szamos Cukrászda, az otrantó Pizzéria, a La Fiesta, a SztE ét-
terem, a Szilágyi és a Hidasi pékség kínálatából.

Folyatódik a hagyomány, hogy a város egyik iskolájának szülői csapata
szórakoztatja a közönséget egy táncprodukcióval: legutóbb a Szent
András Általános Iskola szülői munkaközössége aratott zajos sikert,
ezúttal pedig a Templomdombi iskolások szüleinek táncklubja érkezik
meglepetés-produkcióval. A nyitótáncot a Móricz zsigmond Gimná-
zium diákjai adják elő.
Szentendrén az egy macskakőre jutó kreatívok száma igen magas, így
ebben az évben is várható, hogy művészi ihletettséggel elkészített jel-
mezköltemények vonulnak fel a zsűri előtt a vörös bársonyszőnyegen.
Nevezni egyéni, páros és csoportos jelmezötletekkel lehet, megkötés
nélkül. A jelmezverseny szervezésében és a zsűrizésben szintén a helyi
civil egyesületek segítenek.
A tombolatárgyak között ismét a szentendrei művészek által felajánlott
értékes művek szerepelnek. Az alkotók maguk is hivatalosak a bálba,
remélhetően jelmezben érkeznek. A városi bál legnagyobb erénye, hogy
a helyi közösségek, baráti társaságok az esten közelebbről megismerik
egymást, új barátságok, ismeretségek születnek.
A rendezvényhez most is a Móricz zsigmond Gimnázium tágas torna-
csarnokát varázsolják át a szervezők elegáns, vidám bálteremmé. A
gazdagon díszített terem és az elegánsan megterített asztalok, a helyi
művészek színpompás fényfestése mellett a hangulatot az ország
egyik legjobb party-zenekara, az Alibi együttes talpalávaló, világsláge-
rekből fűzött repertoárja fokozza. A kiváló zenéhez profi hangtechnikát
hoznak a szervezők, a Kulturális Központ munkatársai. 

A Szentendre Városi Jelmezbálra asztalfoglalás, regisztráció: 
Lakatos Judit (20/945-1909; bal@szentendre.hu). A jegyek ára
8500 forint, amelyben a vacsora (büféasztalról választható jobbnál
jobb ételek a helyi vendéglősök kínálatából) és az italok (víz, üdítő,
sör és bor) ára is benne foglaltatik. Jegyek kaphatók a 
Tourinform irodában (Dumtsa Jenő utca 22., tel.: 26/317-966). 
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Újévi koncert a pmK-ban
A hagyományos szentendrei Újévi Koncert idén az év legelső napján, 1-
jén új helyszínen, a Pest Megyei Könyvtárban várta a város lakóit. A kon-
cert utóbbi években egyre növekvő népszerűségét látva a város vezetése
úgy döntött, hogy a programot áthelyezik a PMK-ba, mert a Városháza
falai már szűknek bizonyultak. Nem tudni, jövőre hol lesz a rendezvény,
mert a nézőteret most is zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők…
A zeneszámok előtt Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere
köszöntötte a vendégeket és az Újévet. Kiemelte az egyre növekvő
szentendrei közösség erejét, a közös ünneplés fontosságát.
Az Újévi Koncert idei műsorát a 15. születésnapját ünneplő Fool Moon
szolgáltatta. Az együttes hazánk első számú, többszörös nemzetközi
díjas pop-acappella társasága. A Fool Moonnak köszönhetően az acap-
pella – azaz a hangszerek nélküli, énekelt zene – soha nem látott nép-
szerűségre tett szert a magyar közönség körében. Humoros és
szórakoztató, de magas szakmai színvonalú és igényes stílusú kon-
certjeik során a műfajjal ismerkedő és a zenéhez értő hallgatók is egy-
aránt találnak kedvükre valót. Könnyed és színes műsort halhatott a
közönség a popslágerektől kezdve a filmzenéken át a balladákig, mind-
ezt vetítéssel kísérve. Az együttes tagjai – Mészáros Tamás, Molnár
Gábor, zentai Márk, Wodala Barnabás, Németh Miklós – fergeteges
hangulatot és komplett zenekarokat varázsoltak hangjuk segítségével
a színpadra.
A koncert után minden nézőt egy pohár pezsgő várt az előcsarnokban,
ahol az év idei első városi fórumán beszélgethettek és koccinthattak
az Újévre.  Boldog Újévet mindenkinek!
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Czóbel Körhintája Szentendrén

Egy több mint 100 éve lappangó, elveszettnek hitt Czóbel-festmény, a Ringelspiel (Körhinta)
felbukkanása okozott szenzációt a BÁV novemberi műtárgy aukcióján. A véletlennek volt 
köszönhető, hogy egy budai lakás eladásakor a kép előkerült. 
A kisméretű olajfestmény a legfranciásabb magyar festőnek tartott Czóbel Béla kevéssé ismert,
korai korszakának remeke, szignója alatt a 904-es évszám látható. A napsugaras, kora őszi
hangulatot árasztó, tarka színfoltokból épülő kép valószínűleg Párizsban készült, s a Luxem-
bourg-kert egyik körhintáját ábrázolja. 
A festményért a 12 milliós kikiáltási ár többszörösét, 44 millió forintot fizetett a vevő, Ernst
Wastl és Korani Eleni műkereskedő házaspár az Ernst Galéria tulajdonosai, akik sajátos mecé-
nási tevékenységük által ismertek – becses műtárgyaikat számos alkalommal kölcsönzik 
múzeumoknak, hogy ezáltal tegyék azokat közismertté. Így kerülhetett a Körhinta időlegesen
az életművet bemutató szentendrei Czóbel Múzeumba – a jelentős korai korszak anyagát 
gazdagítva, amelynek alkotásai javarészt eltűntek.
1912 augusztusában a nagybányai jubiláris kiállításon láthatta utoljára a közönség a Körhintát.
2017. január 13-tól  három hónapon át Szentendrén tekinthetik meg Czóbel Béla nemrég fellelt
remekét. 

dr. almási Kitti 
először Szentendrén!
ÖnISmErEt ÉS párKapCSolat 

Február 10-én a népszerű Nyitott Akadémia
sorozat keretében első alkalommal talál-
kozhatunk Szentendrén hazánk egyik leg-
népszerűbb pszichológusával, dr. Almási
Kittivel. A kitűnő humoráról és gyakorlatias
szemléletéről ismert szakember emlékeze-
tes előadásait országszerte vastapssal 
köszöni meg a közönség, Szentendrére rá-
adásul olyan témával érkezik, amely az
egész tavaszi félév során kizárólag itt
hangzik el: önismeret és párkapcsolat. 
Bár az önismeretet sokan egyszemélyes
műfajnak hiszik, valójában sehonnan nem
tudhatunk meg olyan sokat önmagunkról,
mint a kapcsolatainkból, és ezen belül is a
párkapcsolatunkból. Vajon mit mond el 
rólunk az, hogy milyen karakterű embert
választottunk társunknak? Miért kötünk ki
esetleg mindig hasonlóak mellett, és miért
éljük át velük újra meg újra ugyanazokat a
kudarcokat? Miért érezzük magunkat épp
ebben a kitüntetett kapcsolatban olyan 
kiszolgáltatottnak? Miért viselkedünk a
konfliktusok során úgy, ahogy? Dr. Almási
Kitti szórakoztató előadása számos érde-
kes kérdésre ad választ, és az is kiderül,
hogyan lehet önismeretünk mélyítésének
és önmagunk fejlesztésének terepe a pár-
kapcsolat, amiből partnerünk legalább
annyit profitálhat, mint mi magunk. 
A Nyitott Akadémia standján pszichológiai
témájú könyvek széles választéka várja az
érdeklőket kedvezményes áron, köztük dr.
Almási Kitti műveivel, melyeket a szerző
szívesen dedikál is. 

2017. február 10. péntek
Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u. 7.
párKapCSolat ÉS ÖnISmErEt
Előadó: Dr. Almási Kitti
Jegyár: 2300 Ft
Jegyek kaphatók online, 
a www.nyitottakademia.hu oldalon, 
valamint a szentendrei Tourinform 
irodában és a Pest Megyei Könyvtár 
portáján.

a pest megyei Könyvtár vendége:
dr. Buda lászló
ÖnSzErEtEt, ÖnElfoGadáS, 
ÖnGyóGyítáS a GyaKorlatBan

Buda László pszichiáter és pszichoterapeuta, a Testtől Lélekig
Alapítvány vezetője. Mindennek a lényegét az emberi lélek dol-
gainak előítéletmentes, szeretetteli elfogadásában, és a nehéz-
ségek, elakadások, megfagyások feloldódásának kreatív
előmozdításában látja. Buda László szerint a 21. század az ön-
gyógyításé lesz, de ehhez mindannyiunknak rá kell ébrednie arra, hogy ennek a testnek mi
vagyunk a főszereplői. Mi vagyunk a legkompetensebbek abban, hogy magunkat meggyó-
gyítsuk. A betegség mindig felhívja valamire a figyelmet, vagyis lehetőség arra, hogy okul-
junk belőle. Kutatói pályájának fókuszában saját „alternatív” módszere, a
pszichoszomatikus öngyógyítás, a szomatodráma áll.
A 2013-ban megjelent Mit üzen a tested? című könyvét a könyvtárban már bemutatták,
most ehhez hasonlóan a 2016-ban megjelent Mit üzen a lelked? című kiadványát ismer-
hetik meg az érdelődők. A szerzővel Póczik Tünde Beáta újságíró beszélget.

Helyszín: Pest Megyei Könyvtár, Pátriárka u. 7.
Időpont: január 25. szerda 18.00
a belépés ingyenes!
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programok
KIállítáS

FErENCzy MÚzEUM
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

SzENTENDrE TErEM
KonfIrmáCIó
Bereznai Péter művei 
Megtekinthető január 22-ig

BArCSAy TErEM
„az oStromláS a dolGunK”
A BETILToTT MozGó VILÁG
(1975–1983)
Megtekinthető február 5-ig

SzENTENDrEI KéPTÁr  
Fő tér 2-5.
Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta
10:00 – 18:00
KErEKES GáBor: futur x
10 év papírkollázsai
Megtekinthető február 12-ig

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.

január 20. péntek 18.00
tŰzBEn SzülEtEtt
Válogatás a lendvai nemzetközi bron-
zöntő művésztelep gyűjteményéből
Megtekinthető: február 12-ig, hétfőtől

péntekig 9 és 17 óra között, hétvégén
10 és 17 óra között.

BElÖvÉSEK
Iparművészeti kiállítás
Megtekinthető január 20-ig

PArTI MEDVE KÖNyVESBoLT
Városház tér 4.
HófEHÉr KaráCSony
Megtekinthető január végéig

APÁTI GALérIA
Kertész u. 10.
apátI aBKarovICS BÉla fEStŐ-
mŰvÉSz EmlÉKKIállítáSa
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

ElŐadáS

PETŐFI KULTUrÁLIS éS HA-
GyoMÁNyŐrzŐ EGyESüLET
Stéger köz

január 20. péntek 18.00
BaBBa, BoldoGaSSzony, 
BEavatáS
Berényi László Géza vetített képes elő-
adása
január 27. péntek 18.00
a tEGnap SzÉpaSSzonyaI
Szentgyörgyvölgyi Péter könyvbemu-
tató előadása
február 3. péntek 18.00
a StIGmatIzáltaK ÉS a SzEnt
vÉr CSodáK
Varga Tibor vetítettképes előadása

GyErEKEKnEK

Parti Medve Könyvesbolt
Városház tér 4.
február 3. péntek 18.00–22.00
pIzSamapartI ÉS KInCSKErGEtÉS
Jelentkezés: partimedve@gmail.com

KonCErt

DMH BArLANG
Dunkakorzó 11/A
február 7. kedd, 19:30
Borbély Műhely Jazzklub
jazzfarSanG
Belépő: 1200 Ft, 
diák, nyugdíjas: 1000 Ft

PóTKULCS SzENTENDrE
Fő tér 11.
január 21. szombat 19.30
30 foK árnyÉKBan
Jazzes duó, Pardi Hannával 
és Herendi Botonddal
február 4. szombat 20.00
CaBarEt mEdrano KonCErt
Az együttes stílusa ötvözi a magyar
népzene, a klezmer és a balkáni zene
elemeit

SzínHáz

PEST MEGyEI KÖNyVTÁr
Pátriárka u. 7.
január 21. szombat 18.00
nEm ÉlHEtEK muzSIKaSzó 
nÉlKül
Vígjáték két részben a Beregszászi Ily-
lyés Gyula Magyar Nemzeti Színház elő-
adásában
Az Ivancsics Színtársulat előadássoro-
zatának a része
Jegyek kaphatók elővételben a Tourin-
form Irodában és az előadás előtt a
helyszínen
január 28. szombat 19.00
dumaSzínHáz
Kiss Ádám, Dombóvári István, Hajdú Ba-
lázs és a Szomszédnéni Produkciós
Iroda
Jegyek kaphatók elővételben a Tourin-
form Irodában és az előadás előtt a
helyszínen

mozI
P'ArT MozI 
Dunakorzó 18.  
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu

Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, fel-
nőtt: 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

január 16. hétfő
16.00 VASGyÖKErEK (56’)(12) Varga
Ágota filmje
17.00 SÁrKÁNy KÖzELEG (105’)(16)
Berlini Nemzetközi Fesztivál Arany
Medve jelölés
18.50 TELJESEN IDEGENEK (97’)(16)
Egy jó olasz film 7 barát találkozásáról…
20:30 A NAGy FAL (104’)(12) főszerep-
lők: Matt Damon és Willem Dafoe

január 17. kedd
16.30 A NAGy FAL (104’)(12) főszerep-
lők: Matt Damon és Willem Dafoe
18:30 A LÁNy A VoNAToN (112’)(16)
CINEBooK SorozAT (DunaP’Art Film-
klub)
20:35 A VÖrÖS TEKNŐS (80’)(6) A
2016-os év legszebb animációs filmje

január 18. szerda
16.10 A NAGy FAL (104’)(12) főszerep-
lők: Matt Damon és Willem Dafoe
18:00 SÁrKÁNy KÖzELEG (105’)(16)
Berlini Nemzetközi Fesztivál Arany
Medve jelölés
19.30 VASGyÖKErEK (56’)(12) Varga
Ágota filmje
20:40 MADELEINE (94’)(12)

január 19. csütörtök
16.35 Ez CSAK A VILÁG VéGE (97’)(16)
f: Nathalie Baye, Marion Cotillard, Vin-
cent Cassel
18:15 UTAzÁS APÁNKKAL (111’)(12) -
humoros road-movie a 60-as évek 
végéről
20:05 UTAzóK (116’)(12) f: Jennifer
Lawrence és Chris Pratt

január 20. péntek
17:00 BALErINA (89’)(6)
18:45 KÁr A BENzINérT (72’)(12)
ÖTVEN60 SorozAT f: Pécsi S., Kállai F.,
Alfonzó, Major T., Garas D.
20:05 UTAzóK (116’)(12) f: Jennifer
Lawrence és Chris Pratt

január 21. szombat
14:30 BALErINA (89’)(6)
16.05 UTAzÁS APÁNKKAL (111’)(12)
EGy P’ArToN Az ALKoTóKKAL Soro-
zAT
18:05 A NAGy FAL (104’)(12) főszerep-
lők: Matt Damon és Willem Dafoe
20:00 UTAzóK (116’)(12) f: Jennifer
Lawrence és Chris Pratt

január 22. vasárnap
14.30 VIGyÁzz, KéSz SzÖrF 2. (86’)(6)
16:00 BALErINA (89’)(6)
18:00 UTAzóK (116’)(12) f: Jennifer
Lawrence és Chris Pratt
20:00 MADELEINE (94’)(12)
EUroWooD FILMHéT január 23-29-ig

január 23. hétfő
16:20 Az EMBEr AKIT oVéNAK HÍV-
NAK (116’)(16)
18.20 VAKÍTó NAPFéNyBEN (124’)(16)
– f: Tilda Swinton, Dakota Johnson,
ralph Fiennes
20:30 MICSoDA SPANyoL éJSzAKA
(100’)(16)

január 24. kedd
16.30 ŐrüLT BoLDoGSÁG (118’)(16) –
édes-bús történet két „menekülő nőről”
Toszkánában
18:30 éN, DANIEL BLAKE (100’)(16) 
LéLEKMozI SorozAT (DunaP’Art )
előtte filmhét bevezető
20:30 PALACKPoSTA (112’)(16)

január 25. szerda
18:15 TISzTA SzÍVVEL (101’)(16) ren-
dező: Till Attila
20:00 MAMA (111’)(16) főszereplő: 
Penélope Cruz

január 26. csütörtök
17.30 éLETEM CUKKINIKéNT (66’)(12)
18.35 KITüNŐK – Török Katalin beszél-
getéssorozata
19:00 A KoMMUNA (111’)(16) NyISD KI
A SzEMED! SorozAT (DunaP’Art Film-
klub)

január 27. péntek
17.00 éLETEM CUKKINIKéNT (66’)(12)

18.30 A HoLoKAUSzT ÁLDozATAINAK
NEMzETKÖzI EMLéKNAPJA:
MEMENTo (35 mp)
18.31 ArANJUEzI SzéP NAPoK
(97’)(12) – Wim Wenders filmje (A vetí-
tés után beszélgetés)
20.15 Az ISMErETLEN LÁNy (113’)(16)
Cannes-i fesztivál Arany Pálma jelölés

január 28. szombat
15.00 éLETEM CUKKINIKéNT (66’)(12)
16.15 MICSoDA SPANyoL éJSzAKA
(100’)(16)
18.05 ArANJUEzI SzéP NAPoK
(97’)(12) – Wim Wenders filmje
19.50 ŐrüLT BoLDoGSÁG (118’)(16) –
édes-bús történet két „menekülő nőről”
Toszkánában

január 29. vasárnap
15.45 éLETEM CUKKINIKéNT (66’)(12)
17.00 ŐrüLT BoLDoGSÁG (118’)(16) –
édes-bús történet két „menekülő nőről”
Toszkánában
19.05 FLorENCE A TÖKéLETLEN HANG
(110’)(12) főszereplő: Meryl Streep és
Hugh Grant

január 30. hétfő
16.30 UTAzóK (116’)(12) f: Jennifer
Lawrence és Chris Pratt
18.30 üDVÖzÖLJüK NorVéGIÁBAN
(90’)(16)
20.05 SzéTTÖrVE (118’)(16) fősze-
replő: James McAvoy és Kim Director

január 31. kedd
16.40 Ez CSAK A VILÁG VéGE (97’)(16)
18.30 Az ÁLLAM FrITz BAUEr ELLEN
(105’)(12) CINEBooK SorozAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.20 SzéTTÖrVE (118’)(16) fősze-
replő: James McAvoy és Kim Director

február 1. szerda
17.00 üDVÖzÖLJüK NorVéGIÁBAN
(90’)(16)
18.35 ErNELLÁéK FArKASéKNÁL
(81’)(16) Hajdu Szabolcs filmje
20.05 UTAzóK (116’)(12) f: Jennifer
Lawrence és Chris Pratt

február 2. csütörtök
16.00 SzéTTÖrVE (118’)(16) fősze-
replő: James McAvoy és Kim Director
18.00 UTAzÁS APÁNKKAL (111’)(12) –
humoros road-movie a 60-as évek 
végéről
20.00 Az éJSzAKA TÖrVéNyE
(128’)(16) főszereplő: Ben Affleck, 
Scott Eastwood

február 3. péntek
16.25 EGy KUTyA NéGy éLETE
(120’)(12)
18.30 Az ÁLLAMPoLGÁr (109’)(12)
EGy P’ArToN Az ALKoTóKKAL 
SorozAT
20.30 SzéTTÖrVE (118’)(16) fősze-
replő: James McAvoy és Kim Director

február 4. szombat
15.30 EGy KUTyA NéGy éLETE
(120’)(12)
17.40 SzéTTÖrVE (118’)(16) fősze-
replő: James McAvoy és Kim Director
19.45 Az éJSzAKA TÖrVéNyE
(128’)(16) főszereplő: Ben Affleck, Scott
Eastwood

február 5. vasárnap
15.30 EGy KUTyA NéGy éLETE
(120’)(12)
17.35 Az éJSzAKA TÖrVéNyE
(128’)(16) főszereplő: Ben Affleck, Scott
Eastwood
19.50 SzéTTÖrVE (118’)(16) fősze-
replő: James McAvoy és Kim Director
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Kul-tÚra művészeti barangoló

zaKyntHoS, a „KElEt vIráGa”

Így jellemezték a velenceiek a Jón-tenger 
legdélibb szigetét, a szigeten található festői
öblökre, csodálatos aranyhomokos tenger-
partjára, türkizkék tengervizére utalva. Itt tölt-
hetett el hét napot 2016 őszén a VSzC Petzelt
József Szakgimnáziumának és Szakközépis-
kolájának négy diákja: Nyéki Ale-
xandra, Vaskó Cintia, Ambrus róbert,
rácz Koppány és három pedagógus:
Tímár Emőke, az „összművészet 
európai szinten” művészeti pályázat
írója és koordinátora, Takácsné zimá-
nyi Mónika igazgatóhelyettes, vala-
mint jómagam. A művészeten belül
Görögországban a szobrászat volt a
téma.
Így juthattunk el olympiába, a béke és
a harmónia völgyébe, az egész antik
világot lázba hozó események szín-
helyére. A nagy kiterjedésű rommező
több mint egy évezrednyi időszakról,
és az évszázadokon át töretlenül élő
hagyományokról vallott. „A hideg és
élettelen köveken megelevenedett a

múlt, lejátszódott a jelen, isteni és emberi sor-
sok fonódtak össze.” A művészet örök, akár-
csak az emberi nem.
A szigeten a természet és az ember alkotta 
tökéletes összhang nyújtotta csoda részesei
lehettünk. A szélcsendes kis öblökkel csipké-
zett tengerpartjai, a zöldellő hegyoldalai, az
egekig magasodó hegyei, a mély szakadékok,
az előkelő városai és az égbe nyúló harangtor-
nyai az Isten és az emberi alkotást dicsőítik, a
régi nemesi házai, a keskeny útmenti boltívek
ás a szélesen elterülő hegyek lenyűgözik
zakynthos látogatóit.
A sziget egyik jelképe az egyedi szépségű, a
természet óriási alkotása, a szinte függőleges,
fehér sziklafalával a Navagio tengerpart, mely
többszörösen kitüntetett, mint a világ leg-
szebb partjainak egyike, mely Görögország

egyik ikonikus, legnépszerűbb és a világon a
legtöbbet fotózott strandja.
A kirándulások és múzeumlátogatások mel-
lett jártunk kőfaragóműhelyben, ahol mi is 
kipróbálhattuk a kőfaragást, és egyedi alkotá-
sainkat elhozhattuk emlékbe. Vasilikos kerá-
miaműhelyében két keramikus művész se-
gítségével teknősbékát mintázhattunk agyag-
ból, majd kiégetés után postázták műremeke-
inket, mind a hét ország hatvan résztvevője
számára.
Dafni homokos tengerpartja a Caratte-Caratte
teknősök legfontosabb természetbeli szapo-
rodási helyének egyike, amit csak szakveze-
téssel tekinthettünk meg, mivel természet-
védelmi terület. De ellátogattunk olyan olajli-
getbe is, ahol 100 éves olajfákat láttunk.
A vendéglátó Görögország határtalan vendég-

szeretetével, remek programok szer-
vezésével vendéglátásból jelesre
vizsgázott. Kis csapatunk olyan töké-
letes szimbiózist alkotott, mely peda-
gógus és diák számára ritkán adatik
meg. Tüneményesen aranyos diákok-
kal oszthattuk meg örömeinket, élmé-
nyeinket. Egyedi és megismétel-
hetetlen egy hetet töltöttünk a termé-
szet és a szobrászat bűvöletében. 
„A művészet ugyanis tényleg varázs,
mert átalakít. A könnycseppet
gyöngyszemmé persze nem. Az em-
bert emberebb emberré azonban
igen.”

PÁLINé SzAPPANoS zSUzSANNA
KULTUrÁLIS ANTroPoLóGUS, 

MAGyArTANÁr
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az országos Erdészeti Egyesület éves sza-
vazásán a vadalma győzedelmeskedett, és
lett a 2017-es Év fája. a 20 éve elindított Év
fája kezdeményezés célja a figyelemfelkel-
tés és a megóvás, olyan fafajok előtérbe he-
lyezése, amelyeknek komoly erdészeti
jelentőségük van, ám a figyelem mégis elte-
relődött róluk. mindez jó alkalom arra, hogy
a győztesről az adott esztendőben ismeret-

terjesztő és tudományos cikkek, népszerűsítő kiadványok jelenhes-
senek meg, ezáltal kicsit közelebb hozzák az emberekhez.

A vadalmafára, a magyar erdők ritka különlegességére, leginkább rövid
ideig, mindössze egy hétig tartó virágzásakor, esetleg termésérésekor
figyelünk fel, egyébként rejtve marad szemünk elől. Hazánkban a sík-
vidékektől a középhegységekig egyaránt megtalálja létfeltételeit, azon-
ban a faj mindenütt ritka, kis számú, sokszor csak egyetlen egyedet
számláló populációi vannak jelen, emiatt veszélyeztetett fajnak számít.
A vadalma általában 6-10 méter magasra növő fa, törzsátmérője élet-
korának végén 20-25 centimétert tesz ki. A 80-100 éves példányok már
matuzsálemnek számítanak. Virágszíne sohasem tiszta fehér, hanem
a rózsaszín különböző árnyalatait fedezhetjük fel rajta. Erős illatú vi-
rágait napközben méhek, reggel, este és hűvös napokon darazsak, éj-
szaka éjjeli lepkék porozzák be. A termése szeptember-októberben
érik, 2–4 cm átmérőjű, éretten zöldessárga színű, esetleg pirossal ár-
nyalt, íze nagyon fanyar, húsa kemény. Gyümölcséből annakidején
zselé, almabor, pálinka és ecet készült, illetve magas C-vitamin tar-
talma miatt teát főztek belőle, amit láz, megfázás és hasmenés ellen
javallottak. Termése a vadgazdálkodónak kitűnő takarmányt szolgáltat,
különösen a szarvas és a vaddisznó kedveli, de a madarak és a kisem-
lősök is szívesen fogyasztják. Korábban fáját szívóssága miatt órafo-
gaskerekek fogaihoz és meghajtóművekhez használták, a kocsigyártó

pedig a legtartósabb szántalpakat készítette belőle. Ezenkívül a leg-
jobb vonalzók és rajztáblák is belőle készültek.
Napjainkban a vadalmának az erdei biodiverzitás fenntartásában van
fontos szerepe, számos élőlény kötődik hozzá. A fajra sajnos számos
veszély leselkedik, ezek közül az egyik, hogy magoncait és sarjait a vad
előszeretettel károsítja. A másik, hogy napjainkban a termőkorú fák
gyakran olyan nagy távolságra találhatók egymástól, hogy a kölcsönös
beporzásnak nincs esélye, s emiatt beltenyésztettség lép fel. Gazda-
sági jelentőségéhez hozzájárul, hogy virágai méhlegelőként szolgálnak,
továbbá a közeljövőben nagy szerepe lesz a nemes alma rezisztencia-
nemesítésében, mivel a vadalma a lisztharmattal, az alma mozaikví-
russal, a varasodással és a faggyal szemben teljesen ellenálló. Ezeken
kívül klímatoleranciája miatt a nemes almafajták szaporításánál alany-
ként való felhasználása bizonyosan fokozódni fog a jövőben!

a vadalma a 2017-es Év fája

a Kenguruk újabb 
nagy ugrása
A Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK ugróköteles lányai ismét ki-
válóan szerepeltek az országos megmérettetésen. December 10-
én Szolnokon rendezték az országos Szövetségi Kötélugró Csapat-
bajnokságot, ahol öt korcsoportban, párosban és formációs (5 fős)
csapatversenyben mérhették össze tudásukat.
ForMÁCIóS CSAPATVErSENy ErEDMéNyEK
2. hely formációs gyorsasági: Dévényi Dorottya, Dévényi Nikoletta,
Szőllősi Júlia, országh Adél (ifi korcsoport)
2. hely formációs szabadon választott gyakorlat: Dévényi Dorottya, 
Merényi Luca, Szőllősi Júlia, országh Adél ( ifi korcsoport)

PÁroS ErEDMéNyEK
3. hely Dévényi Dorottya és Szőllősi Júlia (ifi korcsoport)

Gratulálunk egyesületünk ugróköteles lányainak az országos ver-
senyen nyújtott kiváló teljesítményükhöz, mellyel tovább öregbítet-
ték városunk hírnevét.

LENGyEL IBoLyA
EDzŐ

Dévényi Dorottya, Dévényi Nikoletta, Országh Adél, Szőllősi Júlia, Merényi Luca



adáSvÉtEl

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt,
bélyeggyűjteményeket, régi ké-
peslapokat, kitüntetéseket, jelvé-
nyeket. Tel. (26) 385-387.

álláSt Kínál

A szentendrei Agy Tanoda Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola főállásban taní-
tót keres. Angol műveltségi terü-
let ismerete előnyt jelent.
Munkába állás 2017. augusztus
21-én. Önéletrajzokat az alábbi
e-mail címre várjuk:
titkarsag@agytanoda.hu. Tele-
fonszámunk: (26) 311-387, 06-
20-509-5002.

EGÉSzSÉG

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

érszűkület kezelés, nehézjárás,
görcs – széndioxid-kezelés. Tel.
06-30-340-1392.

Akupunktúra magánrende-
lés a Szentendrei rendelőin-
tézetben. Fogyókúra
támogatása, allergia keze-
lése, fájdalomcsillapítás.
Bejelentkezés: 06-30-831-
1934. rendel: dr Bor Márta
allergológus, immunológus.
www.bormarta.hu

KIadó laKáS

Leányfalun
szoba+lakókonyha+fürdőszobás
különálló kis lakás kiadó
(házas)párnak kertes házban; 
ár: 30 000 Ft/hó+rezsi. 
Kerti munka beszámítható. 
Tel. 06-30-485-5370, 
e-mail: gardenrsz@gmail.com.

Garázs kiadó a Kossuth u. 32.
szám alatt. Tel. (26) 313-107.

Szentendrén szoba kiadó mellék-
helyiségekkel. Tel. 06-30-340-
1392.

laKáS, InGatlan

Keresek Szentendre és 20 km-es
térségében saját részemre 17
millió Ft-ig azonnali fizetéssel

azonnal birtokba vehető, statikai-
lag ép ingatlant. Tel. 06-30-994-
6977, nmaya@gmail.com.

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

oKtatáS

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

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

Felsőfokú matematikából (diffe-
renciál- és integrálszámítás,
mátrixok stb.) korrepetálást,
zárthelyire és vizsgára felkészí-
tést vállalok. Tel. 06-30-855-
3543.

SzolGáltatáS

Egyéni vállalkozók, őstermelők
részére vállalom adóbevallás el-
készítését. érdeklődni 16.00 óra

után a 06-70-374-8685 telefon-
számon.

Burkolás, kőműves munkák, tér-
kövezés. Teraszok, járdák, keríté-
sek készítése, javítása. Tel.
06-30-341-3423.

Gyermekfelügyelet vállal – egész
napra is – megbízható, empati-
kus, referenciával és bébiszitter-
oklevéllel rendelkező
pedagógus. Tel. (26) 386-858.

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

üdülÉS

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

üzlEt

Több helyiségből álló irodák 
kiadók a belvárosban (Kossuth–
Petőfi utca sarok). 
Tel. 06-20-585-4055.
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magyarország piacvezető 
cukrász, sütőipari 
és gasztronómiai 
nagykereskedése

BudapEStI telephelyére 
az alábbi pozíciókba keres 

kollégákat:

Gépjármű karbantartó

targoncás-komissiózó
(nappali és éjszakai 

műszakba is)

Bemutató pék

Amennyiben a pozíció felkeltette
érdeklődését, kérjük fényképes

önéletrajzával jelentkezzen 
a pozíció megnevezésével 

az allashirdetes@bekaskft.hu
címen. 

Visszajelzést azon pályázóknak
tudunk adni, akiket felvételi 

beszélgetésre hívunk. 

Megértésüket köszönjük!

Kedves leendő 
első osztályos Szülők!Iskolánk iránt érdeklődő szülőknek 
január 24-én, kedden tájékoztató jellegű szülői értekezletet tartunk 17.00 órától az Agy Tanodában. Átvezető foglalkozások február 4-5-én és 11-12-én lesznek8.30-12.00 óráig, amit fejlesztő pedagó-gusok és tanítóink tartanak.Amennyiben kérdése merülne fel az iskolával, a jövő tanévvel kapcsolatban keressenek minket. Elérhetőségeink: 26/311-387,titkarsag@agytanoda.hu.

Gerincszerviz

• Masszázs & Flabelos
• Gerincnyújtás
• Immunerősítés
• Talpmasszázs
• Bioptron fényterápia

Szentendre, Virág u. 1/B
Bejelentkezés:

06-20-526-8909

G
ép

i 
ke

ze
lé

s 
–

 k
ed

ve
ző

 á
r!

ré
sz

let
ek

: fa
ce

bo
ok

.co
m/

ujr
afi

ttm
as

sz
az

sk
uc

ko



2017 | január 16. HIRDETÉS 27

a dmrv zrt. az aláBBI pozíCIóKBa KErES munKatárSaKat
SzEntEndrE ÉS vonzáSKÖrzEtE munKavÉGzÉSI HEllyEl.

• LAKAToS
• VÍzMérŐ LEoLVASó
• ELEKTroNIKAI MŰSzEréSz
• CSATorNATISzTÍTó GéPKEzELŐ
• KÖzCSATorNA ÁTéPÍTŐ éS JAVÍTó

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal, pozíció megjelölé-
sével 2017. február 6-ig a DMrV zrT. 2600 Vác, Kodály zoltán út
3. postacímen vagy az oneletrajzok@dmrvzrt.hu e-mail címen
lehet.

DMrV zrT.

Projekt koordinátor
asszisztens
Dinamikusan fejlődő, export piacra
dolgozó Designbeton falburkolatokat
gyártó üzem keres projekt koordiná-
tor asszisztenst az alábbi feladatok
ellátására:

FELADATOK
 Késztermékek csomagolhatósá-

gának előkészítése, ellenőrzése
 Szállítmányozói árak bekérése
 Szállítmányok megrendelése, je-

lölése
 EKAER adminisztráció, vámolási

folyamatok támogatása
 Munkaidő nyilvántartások figye-

lése, naprakészen tartása, új be-
lépők regisztrálása

 Rendszeres riportok készítése
az üzemvezető számára

 Felmerülő problémák elhárítása,
irodai kellékek, egyéb anyagok
beszerzése

 Logisztikai folyamatok optimali-
zálása

 Mintaküldések szervezése, lebo-
nyolítása

ELVÁRÁSOK
Olyan jelöltek jelentkezését várjuk,
akik rendelkeznek az alábbi végzett-
ségekkel és kompetenciákkal:
 Határozott fellépés
 Angol nyelvtudás
 Kiváló kommunikációs képesség
 Képesség komplex tevékeny-

ségre
 Megbízható személyiség
 Precíz munkavégzés
 Proaktív személyiség
 Kiváló szervező és probléma

megoldó képesség
 Erős Microsoft Office ismeretek

(Word, Excel, Power Point)
A pályázatok elbírálásánál előnyt 
jelent:
 Logisztikai ismeretek, végzett-

ség

AMIT A CÉG KÍNÁL
 Hosszútávú munkalehetőség
 Szakmai fejlődési lehetőség
 Változatos munka
 Dinamikusan fejlődő cég

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:
 Angol

Önéletrajzokat motivációs levéllel és fizetési igény megjelölésével az alábbi
címre várjuk hr@kazaconcrete.com
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