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álláspályázat

A Díjbeszedő Holding zrt. leolvasási főosztálya
fogyasztásmérő leolvasó munkatársakat keres az
alábbi településeken, illetve ezek vonzáskörzetében található fogyasztásmérők leolvasására:
Szentendre, Csobánka, Pomáz, Tahitótfalu, Piliszszentlászló, Szigetmonostor, Dunabogdány.
leendő munkatárs fő feladatai:
közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek meghatározott ütemezés szerinti leolvasása, a fogyasztási
adatok rögzítése (mobileszközzel), fotók készítése,
ügyfelek értesítése, időpontok egyeztetése

Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség (előny:
érettségi)
• terhelhetőség, jó kommunikációs képesség, precíz
munkavégzés
• ügyfélközpontúság, jó szervező és problémamegoldó képesség
• saját tulajdonú motorkerékpár/gépkocsi
• Android okostelefon használatának alapszintű ismerete (munkaeszköz)

Amit kínálunk:
hosszú távú, rugalmas időbeosztású, bejelentett
munkalehetőség (részmunkaidőben is végezhető)
alapﬁzetés + teljesítményarányos prémium (8 órás
munkaviszony esetén megszerezhető bruttó jövedelem: 250-300 ezer Ft gépkocsi –, illetve közlekedési
költségtérítés

Jelentkezés:
Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát (lakhely és telefonos elérhetőség megjelölésével) küldje
a horvath-gergely@dbrt.hu e-mail címre. További információ a 061 481-9773 telefonszámon kérhető.

Szentendrén frekventált belvárosi étterem munkatársakat keres felvételre hosszú távra. Lendületes
csapatunkba szakács, konyhai kisegítő, pultos,
felszolgálók jelentkezését várjuk. Tel. 06-70-5292242.
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álláspályázat

Szentendre város Egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet recepciós munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szentendre Város Egészségügyi intézményei
Pest Megye, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk recepciójára (recepciós feladatok ellátása, számítógépes adatfelvétel, betegirányítás,
előjegyzés szakrendelésekre, betegek tájékoztatása a rendelési időkről) számítógépes gyakorlattal
rendelkező férﬁ munkatársat keresünk.

Pályázati feltételek: középfokú végzettség, gimnázium/szakközépiskola
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: középfokú
képesítés, egészségügyi végzettség

Pályázat részeként benyújtandó iratok: motivációs
levél, önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre,
Kanonok utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni az
5/2017 azonosító számot, valamint a munkakör
megnevezését: recepciós.
Elektronikus úton dr. Pázmány Annamária intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email
címre.

Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal pályázatot hirdet közterületfelügyelői feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS Ofﬁce
• vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
• érettségi vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és a közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) korm. rendelet
szerinti közszolgálati szakképzettség, pl: személyés vagyonőr, fegyveres biztonsági őr, közterületfelügyelő, katasztrófavédelmi előadó, tűzoltó szakképesítés, büntetés-végrehajtásban szerzett
szakképzettség
• B kategóriás jogosítvány
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a
köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó
személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szentendrei, kistérségi helyismeret
• közterület-felügyelői munkakörben szerzett gyakorlat

Ellátandó feladatok:
• A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény 1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, a
helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott
feladatok ellátása
• A városban működő térﬁgyelő kamerák kezelése

Bérezés: a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6
hónap
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

közérdekű

mentők 104

Tűzoltóság 105
Hivatásos Tűzoltóság (Katasztrófavédelem):
+36 26 500 017, +36 26 500 018

rendőrség 107 +36 26 502 400
BELVárOS: Nagy Imre r. főtörzsőrmester,
e-mail: NagyImre666@pest.police.hu
PISMáNy: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
e-mail: HorvathTamas@pest.police.hu
PANNóNIA: Gáti László r. törzszászlós
e-mail: GatiL@pest.police.hu
IzBéG: Antalicz Ferenc r. zászlós
e-mail: AntaliczF@pest.police.hu
PüSPöKMAJOr-LAKóTELEP: Király Gergő r. főtörzsőrmester
e-mail: KiralyG@pest.police.hu

Polgárőrség
Alelnök: Tirpák László +36 30 230 6821

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

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

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

orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Hétfőtől-péntekig: 17-07
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 07-07
Hétvégi gyermekorvosi ügyelet:
Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
Szombat-vasárnap és ünnepnap: 09-13-ig gyermekorvos, 13 óra után a központi ügyelet áll rendelkezésre.

Gyógyszertári ügyelet
üGyELETI DÍJ ESTE 9 óráTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes
Hétfőn Ulcisia Gyógyszertár, Dózsa Gy. u. 1. 500-248
Kedden Szent Endre Gyógyszertár,
Kanonok u. 4. 310-868
Szerdán Pismány Gyógyszertár,
Fiastyúk u. 11. 505-779
Csütörtökön Vasvári Patika, Sas u. 10. 312-825
Pénteken Napvirág csepp Gyógyszertár,
Dózsa Gy. u. 20. 319-354
Szombaton Kálvária Gyógyszertár,
Kálvária u. 33. 787-796
vasárnap este 9 órától ügyeletes
JÚLIUS 1-éN Semmelweis napon az Ulcisia Gyógyszertár 8-14, a Vasvári Patika, 8-13 NyITVA
a TöBBI GyóGySzErTár zárVA.
14 órától a Kálvária Gyógyszertár ügyeletes vasárnap
reggel 7 óráig.
Vasárnap
Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Szentendre, Kálvária u.33. T: 787-796
Vasárnap ESTE 9 órától ügyeletes
Július. 2. Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u.1. T: 500-248
Július. 9. Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33. T: 787-796
Július. 16. Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T: 505779
Július. 23. Napvirág csepp
Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy.u.20.Lidl
mellett T:319-354
Július. 30. Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4. T:310-868
Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

állatorvosi ügyelet
Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig, munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap: +36 30 662 6849
éjjel-nappal hívható: +36 30 415 9060

megújuló utak
2017 | június 26.

Közel 70 millió forintból 13 földút
újul meg a városban

Szentendre földút Programján belül az idei évben 13 földút újul meg
városszerte. Július 3-án kezdődik el a kivitelezés, melyben a Jobbágy,
a Klapka György, az orgona, az Üstökös, a Puskin, a Szamóca, a muflon, a Galóca, a Kaptató, a vanília, az Akácfa, a Horgony és a Sellő utca
burkolata újul meg. A Járható Szentendréért Programon belül megvalósuló beruházások egyrészt az utak fejlesztéséből, másrészt az
útstabilizációs programból állnak, amely a szilárd burkolattal nem
rendelkező földutak minőségének javítását célozza.

Szentendrén nagyon sok földút van. Ezek javarészt a város külsőbb területein, az utóbbi évtizedekben lakottá vált területeken jellemzőek, bár
a város magjához közelebb is találhatóak még. A földutak addig, amíg
csak a kertápolási céllal vagy üdülő jelleggel használt ingatlanok megközelítését szolgálták, egész jól működtek, karbantartás mellett. Az
utóbbi években, évtizedekben azonban egyre több állandó lakhatást
szolgáló épület jelent meg ezen utak mellett. Ez a korábbiakhoz képest
többszörös forgalmat indukál a régi földutakon, mely igénybevétel az
eleve kevésbé tartós földutak avulását sokszorosára növeli. Például
amíg esős időben az üdülőkhöz, kertekhez menő földutakon nem volt
jellemző forgalom, most az állandó lakosság esőben is használja ezen
utakat, mely időszakban egyébként is sokkal sérülékenyebbek. ráadásul a korábbiakhoz képest jellemzőbb a nehezebb, nagyobb kerekű,
gyorsabban közlekedő autók megjelenése is ezen utcákban. Mindez
egyre inkább használhatatlanná teszi ezen utakat és a karbantartási
munkálatok egyre kevésbé tartósak.
Ezen helyzet orvoslására indította az önkormányzat a Földút Programot, melynek célja, hogy évről évre egyre több utca kapjon a korábbi
murvás kialakításnál tartósabb, teherbíróbb felületet.
A kivitelezésben érintett 13 utca jelenleg földútként működik, de minősége oly mértékben romlott, ami elkerülhetetlenné tette a stabilizálásukat a lakosság biztonságos közlekedése érdekében. A közlekedésbiztonság érdekében zömmel mart aszfaltos technológiával
újulnak meg az útszakaszok, amelyek tartósabbak lesznek a korábbiaknál, és lehetőséget adnak arra, hogy pár év múlva egy záró aszfaltréteggel véglegesíteni lehessen az útfelületeket.
A munkálatok során mart aszfalt és/vagy zúzalék és bitumen emulzióval permetezett réteg létrehozására, szegélykorrekcióra, és ahol szükséges, a vízlevezetés képesség fejlesztésére kerül sor.
A nyár végére befejeződik a program, hiszen a kivitelezési fázis mindegyik út esetében igen rövid lesz: átlagban néhány napot vesznek
igénybe a munkálatok, melyeket útlezárás nélkül oldanak meg a szakemberek. A lakosságot az önkormányzat projekttáblákkal és szórólapokkal is tájékoztatja a kivitelezés időpontjáról. A munkálatok a Puskin
utcában kezdődnek július 3-án, hétfőn, az utca építése a nagyságára
való tekintettel néhány hetet is igénybe fog venni. A tervek szerint a
kivitelező, a B Build & Trade Kft. az időjárás függvényében augusztus
végére befejezi a munkálatokat.
A kivitelezést a város saját forrásból ﬁnanszírozza, a beruházás összköltsége: bruttó 69.420.229 Ft.

útfelújítások az 1+1 programon belül

A Dália utcában június 19-én elkezdődtek
az út- és járda felújítási munkálatok. Az
1+1 program keretében az utcaközösség
3,5 millió Ft önkormányzati hozzájárulással, 135 méter hosszan valósítja meg a beruházást.
Szintén az 1+1 programon belül az elmúlt
hetekben két kisebb felújítás is befejeződött. Elkészült az Angyal utcai macskaköves járda 20 méteres szakasza, illetve a
Tarsoly utcában 50 méteres részen került
sor az út felújítására.
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Indul az Egres utcai út- és hídépítés

Július 3-án megkezdődnek az Egres utcai út- és hídépítés előkészületi munkálatai. A jelenlegi híd teherbírása megközelítően mindössze
3,5 tonna, az épülő új, kiszélesített híd alkalmassá válik 40 tonna
össztömegű járművek közlekedésére is. A kivitelezés befejezése az
időjárás függvényében, október 15-re várható. A kivitelező a B Build
& Trade Kft.

Szentendre Város önkormányzata az Egres utcai óvoda átadását követően, a közlekedési helyzet javítását célzó intézkedéseket tervez.
Ezek egyike az Egres u. Sztaravoda-patak hídjának és a hídhoz csatlakozó útszakaszok kiszélesítése, a közúti kapacitás és forgalombiztonság növelése érdekében. A műszaki megoldások kialakítását, valamint
a terv véglegesítését többszöri konzultáció, egyeztetés előzte meg.
A munkálatok során az Egres úti híd és 50 méteres vonzáskörzetében
hídépítés, útépítés és közvilágítás kialakítás (bontási munkálatok, alapozás, felszerkezet kialakítása – útpálya és járda –, szigetelés, töltéslezárás, vízelvezetés, zsaluzás, korrózió elleni védelem kialakítása,
közműépítés) zajlik majd.
A felújítást a város saját forrásból ﬁnanszírozza, éves költségvetési keretéből, a beruházás összköltsége bruttó 63 millió Ft.
Július 3-án napközben kezdődnek meg az Egres utcai út- és hídépítés
előkészületi munkálatai. Az építkezés megkezdésekor a híd lezárásra
kerül, de a munkálatok függvényében időszakosan megnyitják a forgalmat a járművek előtt. Az építkezést a lehető legrövidebb időtartamra
tervezi az önkormányzat, azonban a technológiai előírások miatt több
hétig tart a munka, többek között az új híd betonszerkezetének kötési
ideje miatt is. A cél, hogy a híd minél rövidebb ideig legyen lezárva, hiszen az a lakosság számára kulcsfontosságú a mindennapi életben.
Július elejétől a gyalogosan közlekedők a Csend utcában kihelyezett
ideiglenes hidat használhatják (az Egres utcai hídtól kb. 60 m-rel lejjebb, a Csend utcai patakátkelő helyén.)
Tervezett forgalmi rend, javasolt kerülőutak a kivitelezés alatt:
Felfelé egyirányú: Egres u. – óvíz u. – Csend u. – remény u. – Barackos út, lefelé egyirányú: Barackos út – Csend u. – Tábor u. – óvíz u. –
Egres u.

A kerülő utak kijelölését szakmai szempontok alapján, többszörös vizsgálat előzte meg. A kijelölt kerülőutak a legbiztonságosabbak mind a
gyalogosok, mind a gépjárművel közlekedők számára. Az utak egyirányúsítását szintén közlekedésbiztonsági szempontok indokolják. A
nagy horderejű beruházás forgalomtechnikai kérdéseinek esetében elsősorban a szakmai szempontokat kellett ﬁgyelembe venni. A munkálatok ideje alatt kérjük a lakosság megértését és szíves türelmét!
Az elkerülő útszakaszokon több javítást is végeznek a híd lezárásáig.
Többek között az óvíz utcában útjavítást, a Tábor u. – Csend u. szakaszán a lépcső áthelyezésre kerül, hogy a megnövekedett forgalom mellett is biztonságos legyen a kanyarodás.
Kérjük a szentendrei polgárokat, hogy az ideiglenes forgalomváltozás
ideje alatt elsősorban a mellékelt térkép alapján is tájékozódjanak,
mert az utcák különböző térképeken és a köznyelvben történő megnevezései között eltérések mutatkoznak
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Kezdődik a Daru piac megújítása
VÁROS
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A belváros kiemelkedően fontos közösségi tere a Daru piac. A terület
megújításának tervezésénél a zöldfelület és a közösségi tér felfrissítése volt a cél. A kivitelezés 2017. június második felében kezdődik.

A Daru piac megújításának főbb feladatai:
• meglévő növények kezelése
• új cserjék, évelő növények telepítése
• új fák telepítése
• a tér közepén található facsonk eltávolítása, helyére új fa telepítése
a kockakőburkolat bontásával és a fahely nagyításával
• ülőfelület kialakítása
• parkolórészen szegély kialakítása
Az ülőfelület kialakításánál pad helyett a HéV-nél bevált kőszegély fával
történő borítását alkalmazzák, így az ívek követésével nem törik meg
a teret padokkal.
A területen áthaladó gyalogosforgalmat a munkák nem akadályozzák,
mert a kivitelezés leginkább a zöldfelületi részeken zajlik. A zöldfelület,
valamint a parkolási lehetőség nem csökken.
A jelenleg is parkolásra használt részen alakítják ki a szegélyt, valamint
a zúzott kő felületet, de ez csak kis mértékben zavarhatja a közlekedőket.
A fejlesztést a város saját forrásból ﬁnanszírozza, mintegy 1 500 000
Ft-os ráfordítással.

Kezdődik a fürj utcai
útépítés

Július 3-án elkezdődik a fürj utca alsó szakaszának (a Sztaravodai
úttól a 11224/3 hrsz-ú ingatlanig) útépítése, illetve a Sztaravodai úti
áteresz megépítése.

A Fürj utca meghatározó utcája Szentendrének, mivel összeköti Izbég
városrészt Pismánnyal. A Fürj utcában a lefolyó csapadékvíz viszonylag
nagy lejtéssel halad a zúzalékos burkolatú úton a Sztaravodai út irányába, és a hordalékot a csapadékvízelvezető árokba szállítja. Ennek
megszüntetése érdekében történik az útépítés – mely magában foglalja
az aszfaltozást, a járdaépítést, az út egyik oldalán a nyíltvízi árok kialakítását –, illetve az áteresz megépítése.
A fejlesztést a város saját forrásból ﬁnanszírozza, a beruházás költsége
73 millió Ft. A kivitelezés befejezésének tervezett időpontja szeptember
vége (az időjárástól függően). A kivitelező: B Build & Trade Kft.

Portalanítás a fürj utcában

Új módszerrel portalanította június 15-én a Fürj utcát az önkormányzat.
A művelet nem járt forgalomlezárással, a permet felszáradása után az
útfelület azonnal használható volt. A pormentesítés során használt
anyagok nem károsítják a gépkocsikat és az egészségre nem károsak.
A Fürj utca Kisforrás utca – Vasvári Pál utca közötti szakaszán az önkormányzat új – máshol már bevált – módszert próbál ki, amellyel a keletkező por mennyisége jelentősen csökkenthető, illetve alacsony forgalmú
időszakban megszüntethető. Az eljárás lényege, hogy a kezelendő felületre juttatott kalcium-klorid oldat beszivárog a talaj felső néhány centiméternyi rétegébe. Mivel az oldat higroszkópikus tulajdonságokkal
rendelkezik, kivonja a nedvességet a környező levegőből. Ennek hatására
enyhén nedves réteget képez a homok- és agyagszemcsék közé. Mivel
ez az oldat kevésbé párolog, mint a víz, a nedves réteg még akkor is az út
felületén marad, amikor nagyon száraz az időjárás.

Gázszünet
karbantartás miatt

Az földgázszállító zrt. karbantartási munkálatokat végez a Szentendre 2 gázátadó állomáson, ezért 2017. 06. 28-30-ig, várhatóan 48
óra időtartamban szünetel a gázszolgáltatás Szentendrén, Budakalászon, Pomázon és leányfalun.

Az FGSz zrt. és a TIGáz-DSO Kft.
értesítése szerint 2017. 06. 28.
szerda 07:00 órától 2017. 06. 30.
péntek 10:00 óráig a gázszolgáltatás szünetel Szentendrén, Budakalászon, Pomázon és Leányfalun,
karbantartás miatt.
A szolgáltató kéri, hogy a jelölt időszakban a gázvételezés szüneteltetésének biztosítása érdekében a
fogyasztók tartsák zárt állapotban a
gázmérő előtti főelzárót. A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatósága érdekében a szakemberek
ellenőrizni fogják az elzárókat.
rendellenesség esetén hibabejelentés a TIGáz-DSO Kft. diszpécserszolgálat 06 80 300-300 ingyenesen hívható telefonszámán.
Az FGSz zrt. a nagynyomású földgázszállító távvezetékrendszer és a
hozzá kapcsolódó technológiai objektumok üzemeltetőjeként folyamatosan és tervezetten végzi a rendszer felújítását.
A felújítás keretében a több tízéves állomási technológia helyett korszerűbb és biztonságosabb rendszert próbál kialakítani a szigorú és
folyamatos minőségellenőrzés mellett. Az állomási technológia átalakításával garantálható a lakosság folyamatos és biztonságos hoszszú távú gázellátása.
A jelenleg folyó munka keretében az állomás korszerűsítése és biztonságosabbá tétele fog megvalósulni, amelyet kizárólag gázszünet
meghirdetésével lehet kivitelezni. A gázszünetről előzetes egyeztetés
és jóváhagyás történt a kapcsolódó rendszerüzemeltető, a Tigáz-DSO
Kft. szakembereivel.
Az építési munkákkal és gázszünettel járó kellemetlenségekért a szolgáltatók ezúton kérik a fogyasztók szíves türelmét és megértését.
Kérjük, ne feledjék, az állomási technológián folyó rekonstrukciós
munkálatok az önök biztonságos és folyamatos gázellátásának biztosítása érdekében történnek.

2017 | június 26.

vágányzár a HÉv vonalán

A máv-HÉv június 17-től július 9-ig vágányépítési munkálatokat végez a H5-ös HÉv vonalán.
A felújítás ideje alatt Békásmegyer és Szentendre állomások között munkanapokon csúcsidőben a vonatközlekedés mellett H5Sz, illetve H5P jelzéssel kiegészítő pótló autóbuszok,
szombaton és munkaszüneti napokon a vonatok helyett teljes üzemidőben H5Sz, illetve H5
jelzéssel induló pótló buszok fognak közlekedni.
A részletes pótlási rend az alábbiak szerint
alakul:
munkanapokon:
HéV közlekedése: teljes vonalon (Békásmegyer és Szentendre között egész nap, 30 percenként)

Kiegészítő pótló autóbuszok közlekedése (kb.
4:45–9:45 és 14:00–20:00):
• H5Sz jelzéssel (a Szentendréig, illetve Szentendréről történő gyorsabb utazás érdekében
Szentistván-telepet és Pomázt nem érinti): Békásmegyer – Budakalász – Budakalász, Lenfonó – Pannónia-telep – Szentendre
• H5P jelzéssel: Békásmegyer – Budakalász
– Budakalász, Lenfonó – Szentistván-telep –
Pomáz

Szombaton és munkaszüneti napokon:
HéV közlekedése: Batthyány tér – Békásmegyer

Pótló autóbuszok közlekedése:
• H5Sz jelzéssel (Szentistván-telepet és Pomázt nem érinti; július 1-jén és 2-án a Budakalász, Lenfonónál található átjáró felújítása
miatt nem közlekedik): Békásmegyer – Budakalász – Budakalász, Lenfonó – Pannóniatelep – Szentendre
• H5P jelzéssel: Békásmegyer – Budakalász
– Budakalász, Lenfonó – Szentistván-telep –
Pomáz – Pannónia-telep – Szentendre
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álláspályázat

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet lakossági ügyintéző feladatok ellátására.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• középiskolai végzettség
• felhasználói szintű MS Ofﬁce ismeretek
• jó kommunikációs készség, türelem és ﬁgyelem
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a
köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó
személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A jelentkezéshez csatolni kell:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai
önéletrajz;
• motivációs levél;
• iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések
másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és
személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szentendrei, kistérségi helyismeret
• közigazgatási alapvizsga

Ellátandó feladatok:
• Az állampolgárok tájékoztatása, az ügyfelek segítése az igazgatási és hatósági ügyekben
• A közterület fenntartási, köztisztasági és hulladékgazdálkodási, városüzemeltetési bejelentések
határidőben történő megválaszolásának koordinálása
• A Hivatal telefonos front ofﬁce tevékenységének
ellátása
• Panaszkezelő szoftver használata
Bérezés: a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott
idejű közszolgálati jogviszony, előreláthatólag
2018. szeptember 16-ig szól, próbaidő 6 hónap
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A pályázat benyújtásának határideje: július 4.
A pályázat elbírálásának határideje: július 11.

Kerékpárral a munkahelyre

A városvezetés annak érdekében, hogy népszerűsítse a hivatali dolgozók körében a kerékpárral történő munkába járást, különféle kedvezményekkel támogatja a Szentendrei Közös
önkormányzati Hivatallal közszolgálati- vagy
egyéb munkaviszonyban lévő munkatársait.
Az ösztönző támogatás feltétele, hogy a dolgozók egy adott hónap munkanapjainak több mint
felében kerékpárral érkezzenek a munkahelyükre az április 1. és október 31-ig terjedő időszakban. Ebben az esetben a dolgozók havi 8000 Ft összegű kultúra- vagy sportutalványra
jogosultak, illetve évente egy alkalommal a Hivatal biztosítja kerékpárjuk általános karbantartását (az anyagköltség kivételével).

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a
pályázatnak a Szentendrei Közös önkormányzati
Hivatal címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: lakossági
ügyintéző
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Nagy Attila kabinetvezető nyújt a 26/300-407es telefonszámon.

Befejeződtek az utcafórumok

Június 21-én lezárult az utcafórumok sorozata. A város vezetése
23 alkalommal látogatott el a körzetekbe, hogy a lakosok problémáit közvetlenül és kötetlen formában ismerje meg. A fórumokon
minden alkalommal részt vett az adott körzet képviselője és Verseghi-Nagy Miklós polgármester, akinek segítői voltak: Nagy Attila
kabinetfőnök, Kolozs János városi főmérnök, dr. Weszter Judit, a
Városfejlesztési iroda vezetője, Solymosi Heléna kommunikációs
vezető. Jelenleg még zajlik a lakosoktól – szóban és írásban – kapott információk feldolgozása.
Az utcafórumok egyes állomásairól szóló beszámolók a www.szentendre.hu oldalon találhatók.
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Testületi hírek
– június 15.
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Bölcsődevezető

A Püspökmajori Bölcsőde jelenlegi intézményvezetője, Diószegi Istvánné ötéves megbízatása
idén
októberben
lejár.
A
képviselő-testület az intézmény vezetésére
pályázatot írt ki, amelyre egyedül a jelenlegi
vezető adta be a pályázatát. Diószegi Istvánné
az elmúlt években intézményvezetőként bizonyította szakmai felkészültségét, rátermettségét, ezért a testület 2022. október 31. napjáig
megbízta az intézmény vezetésével.

új iskolafogász

Dr. Péntek Hajnalka, aki 2012. óta látta el a
Szentendrén és Pilisszentlászlón működő iskola-fogorvosi szolgálatot, jelezte, hogy el kívánja adni praxisjogát dr. Alexa Ildikó
Izabellának. A doktornő megfelel a fogorvosi
szakma gyakorlásához szükséges, jogszabályokban előírt feltételeknek, ezért a képviselőtestület a praxisengedélye megszerzése után
szerződést köt vele az iskola-fogorvosi feladatok ellátására.

Alapszabály-módosítás

Módosították a Városi Szolgáltató Nonproﬁt
zrt. alapszabályát, jelenleg ugyanis az abban
rögzített főtevékenység és a cégnyilvántartásban rögzített főtevékenység egymástól eltér,
illetve az új könyvvizsgáló kiválasztása és
egyéb adatok megváltozása is igényelte a módosítást.
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Skanzen-bővítés

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozását. A fejlesztés érdekében
szükséges volt egy előrehozott, tárgyalásos
eljárás keretében szabályozni az érintett területeket. A Településszerkezeti Terv módosítása és a Skanzenbővítés építési Szabályzata
tervezetének partnerségi és államigazgatási
véleményezése megtörtént, a végső szakmai
véleményezési eljárása lezajlott. Az állami főépítész záró szakmai véleménye alapján a terveket elfogadta a testület.

rendeletmódosítások

• Költségvetési rendelet
Az elmúlt időszak változásai miatt módosították a 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékleteit, mely a
költségvetés főösszegének 601,8 millió Ft-os
emelkedését eredményezte. Az átdolgozás
során előirányzatosításra kerültek a 2016. évi
állami támogatások, a 2017. 01. és 05. hónap
során a testület és a bizottságok által hozott
határozatok költségvetést érintő hatásai, valamint az intézmények által kért módosítások.

• lakásrendelet
A rendeletmódosítás indoka, hogy a nemrégiben bevezetett szociális pályázati rendszer tapasztalatai alapján ﬁnomításokra volt szükség, illetve az eddigi szociális és költségelvű
helyett a bevételhez jobban igazodó rendszert
dolgoztak ki. A rendelet főbb módosításai: • a
szociális helyzet alapján történő bérbeadásnál
a jövedelememelkedéssel egyenes arányban
emelték a bérleti díjat • olyanok is jelentkezhetnek szociális pályázatra, akik jelenleg
ugyan nem szentendrei lakosok, de legalább

öt éve itt dolgoznak • a piaci lakásoknál a bérleti időtartamot 10+5 év határozott időre
emelték fel • növelték a lelépési díj mértékét a
lakásbérlet megszüntetése esetén.

• Parkolási rendelet
A módosítás értelmében a Fő téri áruszállítási
behajtási engedélyek ezentúl csak délelőtt 11
óráig jogosítanak a behajtásra, illetve a többszörös szabályszegőknek magasabb pótdíjat
kell beﬁzetniük, mint azoknak, akik csupán
egy alkalommal sértik meg a rendeletet.

• Közművelődésről szóló rendelet
A Szentendrei Kulturális Központ NKft. feladatellátásának felülvizsgálata eredményeként a módosítás pontosította a Kft. által
kizárólagos jelleggel vállalt közfeladatokat. A
módosítással összhangban a fenntartói közművelődési megállapodásban is rögzítették a
Kulturális Kft. alaptevékenységén túl az önkormányzattól átvállalt, kizárólagos jelleggel végzendő feladatokat.

új rendelet

A vízgazdálkodásról szóló törvény előírja, hogy
az önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a szennyvíz begyűjtésének
szervezéséről és ellenőrzéséről, és ennek szabályait rendeletben kell megállapítania. A rendelet megalkotásának első lépcsője egy, a
közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, majd a nyertes
közszolgáltató ajánlata alapján a rendelet szövegének véglegesítése és elfogadása, végül a
közszolgáltatás megindítása. A folyamat eredménye, hogy Szentendrén kizárólag a képviselő-testület által kiválasztott közszolgáltató
végezheti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását és kezelését.

Kábítószer Egyeztető fórum

megtartotta soron következő ülését a Szentendrei Kábítószer Egyeztető fórum (KEf).

A szentendrei zászló
a csíksomylói búcsúban

A magyar kereszténység legnagyobb határon túli összejövetelére, a
Csíksomlyói búcsúba a szentendrei Ferences Gimnázium diákjai róbert atya vezetésével és a Szurmai család is ellátogatott 2017. június
3-án. A fogadalmi zarándoklaton 450 ezer ember imádkozott egyszerre. Egy kicsit városunk is ott volt a pünkösdi ünnepségen, mert
Szentendre kék-sárga zászlaját a Szurmai család magával vitte Erdélybe.

Idei évben második alkalommal ült össze a szentendrei KEF. Elsőként
Móricz János, a Kőhegy Közhasznú Alapítvány elnöke tartott előadást
a Szentendrén működő új ifjúsági klubról, az Ofﬂine Centerről, ahol mint hangsúlyozta - a szentendrei és környékbeli ﬁataloknak nyújtanak
kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget, különböző programokat.
A fórum második részében Kovács László r. ezredes, a Szentendrei
rendőrkapitányság vezetője tartott beszámolót a szentendrei és környékbeli ﬁatalokat érintő szerhasználatról, ezzel kapcsolatos bűncselekményekről.
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vízrendezési tanulmány/
koncepcióterv bemutatása

Az önkormányzat tavaly júniusban bízta meg
a KéSz Tervező Kft.-t a felszíni vízrendezési
és csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv elkészítésével, mely két részből áll: I. ütem: a
vízelvezetési rendszer kialakításának fejlesztési koncepciója; II. ütem: tervjavaslat. Az önkormányzat és a VSz Nzrt. szakemberei a
tervezővel közös egyeztetést tartottak a tervezetről, illetve felkérték külsős szakértőnek
Dukay Igort.
A testület elfogadta az elkészült koncepciótervet, és a végső terv kidolgozásakor kérte,
hogy a tervezők vegyék ﬁgyelembe az egyeztetés során jegyzőkönyvben leírtakat, illetve a
felkért szakértő véleményét.

régi-új galéria

VÁROS
elnevezést kapta. Az ötödik közterületet,
amely két ingatlant érint, a nemrégiben elhunyt képzőművészről Deim Pál térnek nevezték el.

zeneiskola

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskolában két igazgatóhelyettesi megbízás járt le,
melyekre pályázatot írt ki a fenntartó. A beérkezett pályázatok véleményezésére a fenntartó felkérte a képviselő-testületet. A
képviselők támogatták Kovács zsuzsanna és
richter Annamária korábbi helyettesek újbóli
kinevezését.

változások a Duna-vértes
Társulásnál

A Péter-Pál Galériának helyet adó ingatlan
bérleti szerződését a Péter-Pál Egyesület felmondta az egyesület megszűnése miatt. A helyiséget a továbbiakban a Szentendre és
Térsége TDM Nonproﬁt Kft. fogja működteti
kiállítások lebonyolítása, helyi turisztikai marketingtevékenység, városi imázsépítés céljára.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy
Kisoroszi tagként csatlakozzon a Duna-Vértes
Köze regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, illetve ahhoz, hogy Szigetszentmiklós,
Szigethalom és Halásztelek – a hulladékgazdálkodási rendszerük átalakítása miatt – kilépjenek a társulásból. A Társulás előzetesen
már elfogadta a csatlakozási- és kilépési
szándékokat, de ezeket minden tagönkormányzatnak jóvá kell hagynia.

Központi jogszabályi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. Ezúttal
a képviselők négy közterület és egy közforgalom számára megnyitott magánút elnevezéséről döntöttek. Két utca a Fenyő utca, illetve
Barackos út elnevezést kapta, mivel ezekkel
van közterületi kapcsolata, a másik kettő
pedig a Bükkös-patak köz és Patakpart utca

Tavaly májusban nyújtott be pályázatot az önkormányzat városi kerékpárút hálózat bővítésére, melyre idén 244,89 millió Ft támogatást
nyert. A szerződéskötéséhez, előlegigényléshez szükséges volt a korábbi, szűkebb tartalmú határozat kiegészítésére. A pályázat
megvalósításához a város a 2017-2018. évi
költségvetésében 30 millió Ft összeg önerőt
biztosít.

új közterület-elnevezések

Kerékpárút

lezárult a véleményezési időszak

Szentendre új településrendezési eszközeinek – Településszerkezeti Tervének (TSzT),
Szentendre Építési Szabályzatának (SzÉSz) és Szabályozási Tervének (SzT) – tervezete
egyeztetési folyamatát lezárta a testület.
A tervezés az előzetes tájékoztatási szakasszal indult 2015. év végén, ebben az időszakban
22 lakossági vélemény érkezett. Ezek ﬁgyelembevételével 2016 júliusára elkészült a TSzT
véleményezési anyaga, melyet tervezetét partnerségi egyeztetésre bocsátották 2016. júliusban–augusztusban. Ez idő alatt 16 lakossági vélemény érkezett, illetve a tájékoztatók
közzététele előtt és a partnerségi időszakot követően is több lakossági kérelem, észrevétel,
javaslat érkezett a Főépítészi Kabinethez, a jelenlegi nyilvántartás szerint 131 db.
A beérkező javaslatok, valamint a városfejlesztési elvek és jogszabályi előírások ﬁgyelembe
vétele mellett készült el a TSzT és SzéSz véleményezésre bocsátandó egyeztetési anyaga,
melyet a 2017. február 13. – március 31. közötti időszakra bocsátottak államigazgatási és
partnerségi véleményezésre. A véleményezési szakaszban február 28-án lakossági fórumot,
március 14-én nyílt napot tartottak. A terveket a honlapon kívül nyomtatott formában is közzétették a Városháza portáján és az ügyfélszolgálaton, továbbá tájékoztató kiadvány is készült 10 000 példányban. A véleményezési szakasz alatt 90 partneri vélemény érkezett.
Március 30-án szakmai egyeztető fórumot tartottak a Szentendrei építész Egylet szervezésével. Az államigazgatási szervekkel az eltérő vélemények tisztázása a május 8-i egyeztető
tárgyaláson megtörtént. A véleményezési szakasz lezárása után a TSzT, SzéSz és SzT jóváhagyott tervezetét szakmai véleményezésre megküldték az állami főépítész hatáskörében
eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak.
A véleményezési szakaszt lezáró dokumentumokat, valamint a tervezési folyamat során
beérkezett partneri véleményekre adott szakmai válaszokat, melyeket a Képviselő-testület elfogadott, Szentendre város honlapján a Városfejlesztés/Főépítészi Kabinet/Partnerségi egyeztetések cím alatt tesszük közzé.

Egészségügy

A testület támogatta Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek a népegészségügy
helyi kapacitásának fejlesztése érdekében
kiírt pályázaton való indulását. A felhívás
célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek
száma, javuljon az egészségkultúra. Egyúttal
vállalta, hogy az ennek érdekében létrejövő
Egészségfejlesztési Irodával együttműködik a
projekt időtartama és a fenntartási időszak
alatt, illetve vállalta a fenntartási időszakában
felmerülő költségeket három éven keresztül,
évi hétmillió Ft összeg erejéig.
A képviselők arról is határoztak, hogy támogatják a szentendrei, praxissal rendelkező háziorvosok szándékát, hogy a hasonló témában
kiírt pályázaton való indulás érdekében praxisközösséget hozzanak létre, és az egészséges
életmód segítését célzó szolgáltatásokat tartsanak fenn. A létrehozandó praxisközösség
tagjai Szentendre városból: Szente Szilvia,
Bartha zsolt, Gombás Katalin, Hasitz ágnes.

Elszállítják a szemétkupacot

A képviselők megszavazták, hogy a város határán lévő, Holló István egyéni vállalkozó kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon az
engedély nélkül végzett tevékenység során felhalmozott hulladékot az önkormányzat költségén elszállítsák. A 28 millió Ft költségelőleget
a Pest Megyei Kormányhivatal a végrehajtás
során befolyt összegből az önkormányzat számára visszaﬁzeti.
A tárgyban az önkormányzatnak nincs hatósági
jogköre, az illetékes hatóság a Pest Megyei
Kormányhivatal érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya.

Elhunyt varga Péter,
a vSz divízióvezetője

Tragikus
hirtelenséggel
elhunyt
dr. Varga Péter (1955–2017) a VSz Nzrt.
Gondnoksági- és Ingatlanfenntartási
divíziójának vezetője. Halálának időpontja pontosan nem ismeretes, jelenlegi információnk alapján – valószínűleg
– június 18-án, az esti órákban távozott
közülünk. Halálának körülményeiről, temetésének időpontjáról később adunk
tájékoztatást.

7

8

VÁROS

§

Tévhit, hogy öt év után
minden közössé válik egy
házasságban

Valamely, előttem ismeretlen okból a mai
napig tartja magát az a „jogi legenda”, miszerint ötéves házassági kapcsolat után
minden vagyon közössé válik. Ez a feltevés soha nem volt igaz, mégis gyakran találkozom ezzel a téves nézettel.
Az egyik házastárs különvagyona mindig
is különvagyon marad, sőt, még a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy is
megtartja különvagyoni jellegét (egy kivétellel, a szokásos berendezési és felszerelési tárgyak esetében, amelyre szintén
kitérek), azaz pl. ha az egyik házastárs
rendelkezett ingatlannal, amelyet elad és
másik ingatlanba fekteti a vételárat, az új
ingatlan ebben a részében-hányadában
szintén ugyanúgy különvagyoni vagyontárgy marad, még akár 30 éves házasság
után is.
Azonban ez alól is van két kivétel:
1. a felek közösen a közös vagyonba „utalják” az adott vagyontárgyat, azaz írásban
úgy rendelkeznek, hogy az a jövőben
közös vagyonuk legyen. Úgy gondolom, ez
viszonylag ritka megoldás.
2. a már említett szokásos berendezési és
felszerelési tárgyak is megtartják különvagyoni jellegüket, egészen addig, amíg eladásra nem kerülnek; a helyükbe lépett
mindennapi közös életvitelt szolgáló, szokásos berendezési és felszerelési tárgyak
azonban valóban ötéves házassági együttélést követően válnak automatikusan
közös vagyonná. Feltehetően ebből a szabályból ered a sok félreértés, amellyel naponta találkozhatunk, holott ez a szabály
csak a mindennapi közös életvitelt szolgáló, szokásos berendezési és felszerelési
tárgyakra vonatkozik, és azokból sem az
„eredetiekre”, hanem az ilyen különvagyoni tárgyak helyébe lépő tárgyakra.
Dr. Pazicski fruzsina

ügyvéd
2000 Szentendre,
rózsakert 2. fsz. 2.
Mobil: 06-20-284-27-72
E-mail:
pazicski@drpazicski.hu
www.drpazicski.hu

olvass nyáron is!

A Pest Megyei Könyvtár
nyári szünet miatt
július 17. – augusztus 20. között
zárva tart.
Jó hír azonban az olvasóknak,
hogy a szünet idejére több könyvet
kölcsönözhetnek ki egyszerre.

XXXI. évf. | 12. szám

fElHÍváS
vároSI KITÜnTETŐ DÍJAK
JAvASlATTÉTElÉrE

portnak, aki, illetve amely a gazdasági élet különböző területén kiemelkedő eredményeket
ért el, és ezzel hozzájárult Szentendre város jó
hírnevének öregbítéséhez, értékeinek növeléséhez.

Szentendre Város önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Kitüntető Díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
10/2008. (II. 20.) önk. sz. rendeletével a helyi
közügyek valamely területén elért kimagasló
teljesítmény, vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető díjakat alapított.

SzEnTEnDrE vároS KÖzBIzTonSáGáÉrT
DÍJ adományozható azon személyeknek és
csoportoknak, akik a város közbiztonsága érdekében hosszú időn át kiemelkedő munkát
végeztek, vagy valamely tevékenységükkel
hozzájárultak a város közbiztonságának színvonalas emeléséhez.

Szentendre Város önkormányzat nevében a
kitüntetéseket a polgármester a 2017. október
23-i városi ünnepség keretében adja át.

SzEnTEnDrE vároS CIvIl SzErvEzETE
adományozható azon közösségeknek, akik
aktív résztvevői a város civil életének, tevékenységükkel, a várost segítő kezdeményezéseikkel, javaslataikkal elindítják a közös
gondolkodást, és hozzájárulnak a fejlesztések
megvalósításához, tanácsaikkal, véleményükkel elősegítik az innováció, a kulturális- és
sportélet színvonalának emelését, a hagyományok ápolását, más civil szervezeteket is
bevonnak a város életébe, megerősítve ezzel
a társadalmi megújulás, folyamatát. (A díjjal
nem jár pénzjutalom.)

A rendelet értelmében a kitüntető díjak minden évben egy személynek vagy csoportnak
adományozhatók a Képviselő-testület határozata alapján. Nem adományozható díj a Képviselő-testület vagy állandó bizottságai tagjai
részére.

A kitüntetések bruttó 100.000 Ft támogatással, emlékplakettel és oklevéllel járnak.
Amennyiben a kitüntető díjban közösség vagy
csoport részesül, kétszeres összegű támogatás, egy emlékplakett és egy oklevél jár.
Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni:

SzEnTEnDrE vároS SzolGálATáÉrT DÍJ
adományozható azon személyeknek és csoportoknak, akik a város közéletében köztisztviselői vagy közalkalmazotti szolgálatban
hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek,
vagy valamely jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a közszolgálat színvonalának
emeléséhez, ezzel általános elismerést vívtak
ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybevevők
körében.

SzEnTEnDrE vároS KÖzmŰvElŐDÉSI DÍJ
adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik kiemelkedő eredményeket
értek el a közművelődési tevékenységükkel,
az ifjúság művelődéséért végzett munkában,
a közművelődés korszerű formáinak és módszerének kidolgozásában és meghonosításában, s mindezek mellett kitűnnek a közéletben
való részvételükkel.

SzEnTEnDrE vároS KÖzEGÉSzSÉGÜGyI
DÍJ adományozható a város egészségügyi és
szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek,
ápolónak, asszisztensnek, valamint egészségügyi vagy szociális területen dolgozónak.

SzEnTEnDrE vároS TESTnEvElÉSI ÉS
SPorT DÍJ adományozható a város érdekében kifejtett magas színvonalú sportmunkáért, országos, vagy nemzetközi sportteljesítményért annak a személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a mérhető teljesítmény mellett magatartásával és életmódjával
is példaként állítható a város közössége elé.

SzEnTEnDrE vároS TISzTES IPAroSA DÍJ
adományozható annak a személynek és cso-

SzEnTEnDrE 1956 EmlÉKÉrEm – a díj minden évben egy szentendrei polgárnak – halála
esetén hozzátartozóinak adományozható, aki
1956-ban részt vett a forradalom és szabadságharc eseményeiben, illetve akit meghurcoltak, megaláztak, valamilyen megtorlás érte őt
a forradalom leverését követően.

A díjakra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző;
b) a képviselők, a bizottsági tagok;
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek,
egyesületek, intézmények;
d) legalább 10 állandó szentendrei lakhellyel
rendelkező lakos.

A díjakból évente egy adományozható, azonban kivételesen indokolt esetben a Képviselőtestület kategóriánként több díj odaítéléséről
is dönthet.
A javaslatok beérkezési határideje:
2017. július 31.
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei
Közös önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások
szövegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák
meg, a hivatal ügyfélszolgálatán átvehető,
vagy a honlapunkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az adatlap kitöltése után e-mailben
szkennelve is meg lehet küldeni a fent megadott határidőre a jegyzo@szentendre.hu email címre.

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

További felvilágosítást kérhető: a Hivatal
Jegyzői titkárságán a 26/785-033 telefonszámon.

Letölthető javaslattételi adatlap:
http://szentendre.hu/varosi-kitunteto-dijak-javaslattetel/
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JúlIuS 7. PÉnTEK, 19:30
További előadások: július 8.,13.,
14., 15. 19:30
Esőnap: július 9., 10.,16., 17.
Városháza udvara (Városház tér 3.)
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Szép Ernő: vŐlEGÉny
– vígjáték 3 felvonásban

Az előadás a Szentendrei Teátrum és az Orlai
Produkciós Iroda együttműködésében jött létre

Szereplők: Kovács Patrícia, Szabó Kimmel Tamás,
Takács Kati, Gazsó György, Tóth Ildikó, fillár István/
Kerekes József, Szabó Irén, lászló lili, Hevesi
lászló, madácsi István, Gecse noémi
Dramaturg: Kárpáti Péter
zene: Lázár zsigmond
Jelmez: zeke Edit

JúlIuS 15. SzomBAT, 20:00
r!
további előadás: július 16. 20:00
mIE
Ferenczy Múzeum udvara
PrE
(Kossuth Lajos u. 5.)
Esőhelyszín: Városháza díszterme (Városház tér 3.)

ÉlET.TÖrTÉnETEK.Hu...
Igaz történetek sorozata a közelmúltból

A nŐvÉrEK | lEvÉl APámHoz!

Az előadás a Szentendrei Teátrum
és az Orlai Produkciós Iroda együttműködésében
jött létre
Lengyel Nagy Anna igaz történetei színpadra
alkalmazva, Egri márta és Egri Kati előadásában

Látvány: Kálmán Eszter
Dramaturg: zöldi Gergely
Graﬁka: Csáfordi László

JúlIuS 28. PÉnTEK, 20:30
JúlIuS 29. SzomBAT, 20:30
Esőnap: július 30., 31.
Fő tér

Díszlet: Valcz Gábor
Graﬁka: Csáfordi László
rendező munkatársa: Skrabán Judit
rendező: novák Eszter
Producer: Orlai Tibor

Szép Ernő a legnagyobb zsonglőr, kötéltáncos,
illuzionista a magyar irodalomban. A Vőlegény pedig
az egyik fő attrakció. Az első felvonás szédítően
kavargó burleszk, a második krimiszerűen izgalmas
szerelmi párbaj, mely egyszerre gyöngéd és
tébolyultan erotikus, és mindennek tetejében egy
fogorvosi székben játszódik.Vigyázat, az
érzéstelenítés elmarad!
Szép Ernő örökösének engedélyét a Hofra Kft.
(www.Hofra.hu) közvetítette.
Az előadás hossza: 3 óra, három részben
Belépőjegy: 3800 Ft

Az előadás rendezője: Cseh Judit
Vezető rendező: Pelsőczy réka
Producer: Orlai Tibor

Lengyel Nagy Anna egész életében mániákusan
gyűjtötte kis emberek nagy történeteit. „Negyven éve
beszélgetek velük. Civilek, névtelenek, ismeretlenek.
Közülünk valók. Negyven éve nem tudok hozzászokni ahhoz a sok csodához, groteszk ﬁntorhoz,
tragikumhoz és bölcsességhez, ami egy emberi
sorsba belefér.”
Pelsőczy réka vezetésével színész-rendező párosok
állítják most elénk ezeket a különféle sorsokat, hétköznapi emberek egyéni, mégis különleges, mindannyiunkhoz szóló igaz történeteit.

Belépőjegy: 3000 Ft
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Gioacchino rossini:
A SEvIllAI BorBÉly
(Il barbiere di Siviglia)
vígopera 2 felvonásban

A Szentendrei Teátrum és a Co-Opera közös produkciója. Szövegét Beaumarchais nyomán Cesare Sterbini írta, Galambos Attila fordította

Almaviva gróf: Balczó Péter/vadász zsolt
Figaro: molnár levente/Kendi lajos
rosina: mester viktória/Kálnay zsóﬁa

Bartolo: Kiss András/Bátki fazekas zoltán
Basilio: Kovács István/Busa Tamás
Berta: frankó Tünde/lázin Beatrix
Fiorello: Erdős Attila
Őrtiszt: langer Soma
Kisﬁú: visnyei máté
Közreműködik a Budapesti Operettszínház férﬁkara
és a Budapesti Operettszínház zenekara
Vezényel: Dinyés Dániel
Jelmeztervező: rákay Tamás
Díszlettervező: Székely László
A rendező munkatársa: Merczel Mária
rendező: KEro©

A Sevillai borbély bemutatásával újra a Teátrum legendás éveinek hangulatát varázsoljuk Szentendre
Fő terére.

Az előadás hossza: 3 óra, két felvonásban
Belépőjegy: 3800 – 10 000 Ft

w w w. s z e n t e n d r e i t e a t r u m . h u
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Alexandra életet mentett

vajon hány felnőtt tudna egy eszméletét vesztett, esetleg már életjeleket sem mutató embernek gyors és szakszerű segítséget nyújtani?
valószínűleg nagyon kevesen. A 15 éves, szentendrei Angi Alexandra
jelesre vizsgázott életmentésből. A Barcsay iskolában tartott elsősegély-tanfolyamoknak köszönhetően rendkívül talpraesetten, szakszerűen és rutinosan élesztett újra egy sportolót. Az ifjú életmentőnek a
városvezetés is szeretettel gratulál.

„Szerintem sokkos
állapotban voltam”

Az eset az angyalföldi
sportpályán történt, ahová
Alexandra is jár edzésekre.
Az egyik alkalommal a pályán, ahol éppen a 40+ korosztályúak fociztak, az
egyik játékos összeesett. A
bíró és a csapattársak próbáltak rajta segíteni, de
Alexandra látta, hogy fogalmuk sincs, mit csináljanak.
„Azonnal kértem az edzőmet, hogy odamehessek
segíteni. Bemutatkoztam,
elmondtam, hogy végeztem ilyen tanfolyamot. Láttam, hogy stabil oldalfekvésben van, megnéztem a légzését, és elkezdtem az újraélesztését.
Közben rákérdeztem, hogy van-e deﬁbrillátor a közelben. Szerencsére
volt, és addig is az egyik csapattársával felváltva folytattuk az újraélesztést.”
Hogy mennyi idő telt el a mentő érkezésig, arra Alexandra nem emlékszik, mert teljesen elvesztette az időérzékét: neki 5-10 percnek tűnt,
de a többiek szerint húsz is volt. A megérkező mentősök folytatták az
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újraélesztést, s pár perc múlva jelentkeztek az életjelek a férﬁn.
„Minden nagyon gyorsan történt. Nem izgultam, inkább ösztönösen tettem mindent. Szerintem sokkos állapotban voltam, de tudtam, hogy
mit csinálok, mert sokszor gyakoroltuk már ezeket a mozdulatokat a
babán.”
Az „újjászületett” megmentett férﬁ azóta már felkereste Alexandrát,
hogy megköszönje neki a segítségét. Kiderült, hogy családapa, van egy
nyolcéves kislánya, ami Alexandrának még inkább jó érzés volt.

Elsősegély-tanfolyamok és versenyek

Alexandra a Barcsay iskola felsős tagozatosaként vett részt az iskolában szervezett elsősegély-nyújtó tanfolyamon. Szabó Anikó, az iskola
védőnője már több mint tíz éve tartja a délutáni tanfolyamokat az 5-8.
osztályosoknak heti egy alkalommal, délutánonként. A tanfolyam októbertől márciusig tart, és utána kezdődnek a versenyek a Magyar Vöröskereszt szervezésében.
„Az érdeklődő gyerekek száma teljesen változó, van olyan év, hogy 3040-en is jelentkeznek, ilyenkor két csoportot indítok. A tanfolyamra járó
gyerekek közül sokan egészségügyi irányban tanulnak tovább. Jól emlékszem Alexandrára, nagyon értékes és talpraesett lány, aki jól feltalálja magát a váratlan helyzetekben. Nagyon szorgalmas volt, 3-4 éven
keresztül járt a tanfolyamra, ami azért kiemelkedő, mert minden évben
ugyanazt tanulják a gyerekek” – mondja a védőnő.

nemzetközi színvonalon

Alexandra csapata területi versenyt is nyert, a megyein pedig 2. helyet
értek el. A védőnő szerint ennyi év alatt már készséggé alakult az elméleti tudás, amit az is bizonyít, hogy Alexandra még nem látott deﬁbrillátort, csak elméletben tanultak róla, ennek ellenére tudta
alkalmazni a gyakorlatban.
A védőnő hozzátette, hogy van felnőtt csoportja is: a Templomdombi
iskola pedagógusai két éve megnyerték az országos versenyt, és kijutottak a nemzetközi megmérettetésre, ami óriási élményt és tapasztalatot jelentett számukra. A versenyt kétévente rendezik meg, idén ismét
megnyerték a megyei fordulót, és kijutottak az országos versenyre,
amit szeptemberben rendeznek.

Testvérvárosi tűzoltótalálkozó Szentendrén

Szentendre Civil Tűzoltó Egyesülete látta idén
vendégül testvérvárosaink német, francia és
spanyol tűzoltó-delegációit 2017. május 4-7.
között. A találkozók immár több mint húsz
esztendeje szoros szakmai és baráti kapcsolatot tartanak fenn a szentendrei, Salon-deProvence-i, Aranda de Duero-i és wertheimi
tűzoltók között.
Az 1992-ben indult találkozósorozat még a hivatásos tűzoltóság kötelékein belül szerveződött, 2014 óta pedig az önkéntes tűzoltók
vették át a szerepkört. A szentendrei alkalmakat Jámbor Ferenc, városunk közbiztonsági
vezetője, a Szentendrei Civil Tűzoltó Egyesület
elnöke koordinálja hosszú évek óta, s idén is
nagyon jó hangulatban töltötték el a kilencfős
delegációk e pár napot városunkban. Városunk részéről Petricskó zoltán alpolgármester
fogadta a városházán a delegációkat.
A csütörtöki érkezést követő közös vacsora
után, pénteken kulturális program várta a tűzoltókat a Skanzenben, a múzeumlátogatást
ebéd követte, majd a főváros felé vezetett
útjuk. A Parlamentet idegenvezetéssel tekintették meg, majd ugyanezen a napon egy
szakmai látogatást is tettek a Ferihegyi repülőtéren a tűzoltókollégáknál. Bár éjfél körül érkeztek vissza a belvárosba, nem maradhatott
el a „Budapest by night” fakultatív túra sem.
Szombaton szintén szoros volt az időbeosztás, délelőtt 10 órától már kincskereső sétán

vettek részt a tűzoltócsapatok. A Szentendrei
TDM népszerű túráinak egyikén idegenvezetők segítségével ismerték meg a várost. Ezt a
programot különösen szerették a vendégül látott tűzoltók.
A szombati ebédet az egyik szentendrei kollégánál költötték el, majd Visegrádra utaztak,
ahol lovagi tornát láthattak. A záróvacsora a
helyi étkek Házában nagyon jókedvűen zajlott,
s a napot ismét egy kis budapesti kanyar koronázta meg.
A tűzoltók tehát nem alvással töltötték e
három májusi napot, de a sűrű programsor
mindenki számára megnyugtató lehet abból a
szempontból, hogy tűzoltóink láthatóan jól bír-

N. E.

ják a viszontagságokat, és igen kitartóak.
Jövőre a szentendrei, Salon-de-Provence-i és
wertheimi tűzoltókat a spanyolországi Aranda
de Duero látja vendégül. A spanyolországi városka hivatalosan valójában Salon-de Provence testvérvárosa, de Szentendrével
ugyanilyen baráti viszony alakult ki az évek
során. Az újabb találkozóig a tűzoltók továbbra is tartják a kapcsolatot a közös facebook-csoportban, mert, ahogy Jámbor Ferenc
fogalmazott: „bár nem azonos nyelvet beszélünk, egymásra találtunk, hiszen a közös hivatás, az azonos életvitel összeköt bennünket,
mély barátságok alakultak ki az évek alatt”.

Sz. N.

A molinón: Jeszenkovits Judit úszóbajnok
2017 | június 26.
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A Szentendreiek a csúcson sorozatban Jeszenkovits Judit többszörös
úszóbajnok arcképe látható júliustól. Judit a legszebb példája annak,
hogy igenis lehet a csúcsra kerülni többszörös hátrányból is. nyolc
éve kombinált máj- és veseátültetésen esett át, tavalyelőtt világcsúcsot döntött Argentínában, a xx. Szervátültetettek világjátékán.

• Hogyan dolgoztad fel a betegséget, és ki segített ebben?
Betegségemről már nagyon régen tudtam, mivel édesanyám is ebben
szenvedett. Csak idő kérdése volt, hogy nálam mikor jelentkezik. Családom és barátaim mindig mellettem álltak, ha szükségem volt segítségre, mindig elérhető volt valaki.

• miért épp az úszást választottad a sportok közül?
Az úszásra teljesen véletlenül találtam rá. A motivációm az volt, hogy
megtanuljak szabályosan úszni, de elsősorban pillangózni szerettem,
– ha nehezen is, de sikerült. Ezenkívül az úszás a legegészségesebb
sport.

• Argentínából, a 2015-ben megrendezett transzplantáltak világjátékáról két aranyéremmel tértél vissza... milyen volt a verseny?
Az argentínai verseny volt számomra az első világverseny. Nagy élmény volt, különösen azért, mert az első versenyszámomban, az 50 m
pillangóban rögtön világcsúccsal nyertem a saját kategóriámban. A teniszversenyen is indultam, ahol szintén nem maradtam érem nélkül.
• mi a következő kitűzött cél?
Következő célom a malagai világjátékokon való sikeres szereplés. Szeretném a legjobb időmet minden versenyszámomban megúszni. Titkos
vágyam ezért a saját világcsúcsom megjavítása 50 méter pillangón.

• neked sokat segített a sport. mit tanácsolsz azoknak, akik hasonló
helyzetben vannak?
Sokunknál csak a műtéti heg emlékeztet a transzplantációra, valamint
a gyógyszerek, amelyeket életünk végéig szednünk kell. Hogy hosszú,
egészséges életünk legyen, nagyon nagy szerepe van a sportnak. Fontos még a jó közeg is, mert az egyesületekben baráti társaságok is kialakultak, ahol a tagok az edzésen kívül egyéb programokat is
szerveznek. Biztatok mindenkit, az egészségeseket is, hogy bátran
csatlakozzanak valamelyik sportegyesülethez, mert a sport, a jó társaság az egészség alapja.

• Hétvégén újabb megmérettetésre indulsz: a spanyolországi világbajnokságra…
Június 24-én indulunk a XXI. Transzplantáltak Világjátékára, Malagába.
Itt mindenki meg szeretné mutatni, hogy a szervátültetettek is képesek
jó teljesítményre, sportolhatnak, és teljes életet élhetnek. Az egészséges sportolókkal szemben mi nehezebb helyzetben vagyunk, mégsem

panaszkodunk, és nem is látszik rajtunk, hogy mi mások vagyunk. Más
szerveivel élünk és küzdünk, elsősorban az egészségünkért, életünkért. Amikor pedig lehetőségünk nyílik, hazánkat és városunkat, Szentendrét képviseljük egy-egy világeseményen.
Sz. N.
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Szabi a legjobbak
között

A pármai világbajnokságon eldőlt: a világ ToP
50 pizzakészítője közt egy magyar – Szabi, a
pék

A közelmúltban, teljes három napon keresztül
rendezték meg Olaszországban, Pármában a
világ legnagyobb pizzavilágbajnokságát, a
Campionato Mondiale Della Pizza elnevezésű
versenyt, amely már a 26. ilyen, évente megrendezett pizza-összemérettetés volt. 38 ország 730 indulója közül, ráadásul egyetlen
magyarként Szabadﬁ Szabolcs, azaz Szabi, a
pék a világ 50 legjobb pizzása közé jutott, a
48. helyen végzett (717 pontot ért el, a világ-

bajnok 803-mal nyert). Mivel a világversenyen
egyetlen magyarként indult, így lényegében ő
lett a világ legjobb magyar pizzakészítője.
A pizzájához (pizza pala) a kedvenc alapanyagait vetette be: mangalica sonkával, spárgával
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és eperrel bolondította meg versenyművét. A
jelenlegi legnagyobb, leghíresebb olasz pizzakészítőt, Graziano Bertuzzót (Graziano Bertuzzo Scuola Italiana Pizzaioli - pizzaiskola) is
elvarázsolta a magyar pizzás és remekműve.
A kőszegi származású pék, Szabadﬁ Szabolcs
egyébként Szombathelyen tanult péknek, jelenleg pedig Budapest egyik kiemelkedő péksége, a Paniﬁcio il Basilico, azaz a Bazsalikom
Pékség útjait egyengeti. Március végén pedig
élete egyik legnagyobb elismerését kapta
meg: ő lett Magyarország legjobb pékje – Best
of Budapest&Hungary.

Ki is ez a pék?

Szabi, a pék – ahogyan a legtöbben ismerik – azt vallja,
hogy a jó pék valójában művész, aki a kenyérsütéssel
a
szeretetet teszi láthatóvá. Szabi épp 26
éve próbálja megtalálni a legjobb kovászolt fehérkenyér receptjét. Alap életműködéséhez három dolog szükséges: liszt,
kovász és kávé. Mindig lisztes a köténye.
Aludni nem nagyon szokott. A folyamatosan
pörgő, kreatív ötletember egy tündéri kisvárosból, Kőszegről származik, de igencsak világlátott: összesen 10 évet töltött külföldön
(Ausztriában, Máltán, Olaszországban és
Svédországban), majd hazajött, és sokunk
örömére három éve megnyitotta a Paniﬁcio il
Basilico-t, azaz a Bazsalikom Pékséget, amely
egyben bisztró is, egy mindig nyüzsgő, hangos

tér, ahol az olasz és magyar gasztronómia a
tetőfokára van járatva. S hogy mire a legbüszkébb? Három gyermekére, Winnie-re, az okos
labradorjára és a pizzára, amit süt!

mi is az a Paniﬁcio il Basilico –
Bazsalikom Pékség?

A Paniﬁcio il Basilco, azaz a Bazsalikom Pékség története 2012-ben kezdődött, piccolo paninókkal, majd 2014 nyarán nyitott meg az
első kis üzlet, a budapesti Városmajor utcában. Azóta már a Király utcában, a Hold utcai
Belvárosi Piacon, Szentendrén és különleges
burgerekkel Újlipótvárosban (Holy Cow) is
megtalálható a Bazsalikom család 1-1 „jóképű
tagja”. A ma már családdá bővült gasztrokincs
megálmodója és egyben „szerett gyermekeit
nevelgető apa” Szabadﬁ Szabolcs, a.k.a.
Szabi, a pék.
A Bazsalikom-gasztrocsalád legnagyobb tagja,
a Király utcai egység egy különleges fúzió, egyben pékség, friss kenyerekkel és pékáruval; igazi olasz bisztró, fafüstöléses kemencében készült pizzával és a legﬁnomabb
olasz paradicsomból készült pastákkal. Ezen
fúzió egy-egy eleme, vagy elemek kombinálása jelenik meg a többi bazsalikomos helyen
is. A felhasznált alapanyagokat illetően válogatósak a „Bazsalikom” mesterei, a legjobb
hazai és olasz, leginkább kézműves családi
kisvállalkozásoktól szerzik be az alapanyagokat. Buon Appetito!
További információ:
https://www.facebook.com/PaniﬁcioIlBasilico

újra az Év Boltja a szentendrei csokibolt!
2017 | június 26.
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A város főutcájának legnépszerűbb üzlete, az Édeni Édességek idén újra elnyerte az Év Boltja rangos kitüntetést. Tavaly a független kisboltok,
2017-ben a szakboltok kategória egyik nyertese lett. A Dumtsa Jenő utcában 14 éve megnyílt bolt üzletﬁlozóﬁája a mai napig ugyanaz: klasszikus, három kultúrát képviselő (csokoládé-kávé-tea) szaküzlet, ahol élmény vásárolni, és ahol mindig frissülő prémium választékkal, odaﬁgyeléssel, hozzáértéssel találkoznak a szentendreiek. Egy hely, amit sajátjuknak éreznek, és örömmel térnek vissza rendszeres törzsvevőkként.

Az élelmiszer szaklap
versenyére kilenc főkategóriában nevezhettek üzletek, illetve
az üzleteket működtető láncok. A szakmai
zsűri szempontjai az
elbírálásnál a vásárlóbarátság, az árukínálat, a fenntarthatóság,
a szolgáltatások színvonala, az üzlet belső
kialakítása, különleges megoldásai és szolgáltatásai voltak. Az édeni édességek idén újra a
legjobbak között van, méltán az egyik legnépszerűbb boltocska a városban a helyiek és turisták körében egyaránt. A bolt sikeréhez
nemcsak a fantasztikus édességek, a kedves
kiszolgálás, de a remek design is hozzájárult.
A csokibolt tulajdonosa, Pelle Csilla Egerben
született, debreceni egyetemi tanulmányait
férje kedvéért az ELTéN fejezte be, később
angol nyelvtanári diplomája mellé közgazdász
képesítést is szerzett. 14 éve, amikor harmadik gyermekük is megszületett, a Dumtsa
Jenő utcai, korábban bőrdíszműves üzlethelyiséget választották új vállalkozásuk színhelyének. A rossz állapotú, de jó adottsággal
rendelkező keresztboltíves helyiséget egyedi
megoldásokkal, remek ízléssel újították fel. A
bútorok alázatosan illeszkednek az ívekhez,
bújnak meg a fülkékben. Az íveket, stukkókat
plasztikussá varázsoló, fehérre meszelt falakon apró, cukorkákra emlékeztető „üvegbogarak” másznak, melyek rímelnek a ﬁókocskák
üvegpasztillás rézfogantyúira. Az ötletes részletek hangulatossá és elegánssá tették az üzletet.
Tavaly októberben a bolt raktárral és újabb helyiséggel bővült. A bővítés célja egy olyan, látványban és tartalomban következetes
folytatás volt, melyben nem sérül az eddigi arculat, hangulat. A vevők a leülési lehetőséget,
a bolt munkatársai a raktárt és kiszolgálóhelyiséget várták nagyon. Műemlékvédelmi előírásoknak megfelelve megtervezésében,
berendezésében folytatták a 14 éve megkezdett boltdesignt. A bővítés után a belső térbe
költözött a kézműves bonbonokat kínáló pult,
méltó kínálókat kapott a kilencféle, frissen
pörkölt babkávé, és kényelmes kávézó-csokizó sarok is várja a vendégeket. A régi keresztboltíves helyiségek „különleges energiát
árasztanak” – ahogy Csilla fogalmaz, és ez valóban működik, mert nagyon jó ide bejönni, de
a siker másik felét a kiváló választék adja.
Az üzlet 25-30 beszállítóval dolgozik. A kakaóbabok, babkávék Madagaszkártól Kenyáig a
világ neves ültetvényeiről érkeznek. A kávébab
mindig frissen pörkölt, a négy hazai csokoládémester 70-80 féle kézműves bonbonja is folyamatosan friss. Az illatos szálas teákon
kívül minőségi italok, a világ legjobb táblás
csokoládéi, fantasztikus drazsék, csokipasztillák, különleges lekvárok is sorakoznak a pol-

cokon. A vevő minden kínálóhoz nagyon közel
mehet, saját maga válogathat vagy kérhet az
üvegtárolókban tartott kimért termékekből.
2016-ban új plasztikkártyás, személyre szabott
törzskártyarendszert vezettek be: Internetalapú programjukkal az édeni Klubkártya okosan halmozza a törzsvevő vásárlásait, és dinamikusan emeli a kedvezmény mértékét, az
új édeni Ajándékkártyára pedig bármilyen öszszeg feltölthető.
Csilla szerint sikerük egyik kulcsa, hogy a hozzájuk betérő a ﬁnom csokiillaton, kellemes
háttérzenén kívül olyan közösségi helyre lel,
ahol a szentendreiek gyakran összefutnak, és
időt szánnak egy jó beszélgetésre is válogatás, vagy kávézás, forró csokizás közben. A
vendégek jó hangulatához a kedves és ﬁgyelmes kiszolgálás is sokat hozzáad. „Szeretjük
ezt csinálni, jó benne lenni, úgy érzem, most
nagyon jó a csapat: mindannyian elkötelezettek, szeretnek itt dolgozni. A két Brigi, Hani,
Noémi, zita, Evelin nemcsak kedvességükkel,
de nyelvtudásukkal is kitűnnek, ami üzletünkben szintén nagyon fontos” – teszi hozzá
Csilla.
Több mint 3000 regisztrált törzsvevőjük van,
zömük szentendrei. Bebizonyították, hogy van
remény: a szentendreiek használják és éltetik
azokat a helyeket, ahol ők a fontosak. A 2017es beruházás mellett is vevőik igénye miatt
döntöttek: részletes online-kérdőívvel mérték
fel, mit szeretnének.
Bőséges itallapjuk néhány különlegessége is
tükrözi törzsvásárlóik fantáziáját: az „NS kedvenc”, a „Női mosoly”, a „Kirobbanó élmény”
mind az ő találmányuk. Szintén a törzsvásárlók kedve szerint újulnak meg az igényes,
egyedi dobozok, melyekhez Bécsből hozatják
a minőségi papírt.
Csilla tervei között szerepel az online megjelenés fejlesztése, webáruházuk megújítása, illetve az itallap további bővítése. (Nyáron pl.
jeges kávés-csokis italokkal szeretnék meglepni a betérőket.) Szoftverük pedig lehetővé
teszi, hogy további kreatív, vevőbarát változtatásokat vezessenek be a közeljövőben.

Továbbra is népszerűsítik a kakaókultúrát,
annál is inkább, mert „az utóbbi 4-5 évben
nagy fejlődésen mentek keresztül a hazai csokoládé-manufaktúrák. rendszeresen hoznak
el világversenyekről gasztronómiai és design
díjakat (International Chocolate Award, Great
Taste)”. Büszkén juttatják el őket, némi mesélés keretében a vevőkhöz. rendeznek csokoládékóstolókat is, hogy az ízeken kívül a
készítés, az alapanyagok rejtelmeibe is bepillanthassanak az érdeklődők.
A kezdetek óta csatlakoznak városi programokhoz: legutoljára 2015-ben és 2016-ban
megszervezték és levezényelték a kétnapos
édes ünnepet, mely szakmai és közönségprogramjaival az év legsikeresebb Dumtsa
Korzó programja volt. Célja a csokoládékultúra, ﬁatal csokoládémesterek megismertetése, közösségteremtés volt. A tavalyi
Szentendre éjjel-nappal Nyitva fesztiválon
„Egy falat Szentendre” címmel szerveztek
programot a Dumtsa Jenő utca 9. ódon-romos
udvarára. Már törik a fejüket az idei eseméSz. N.
nyeken is.

programajánló

ElEvEnKErT SzEnTEnDrE
DMH, Dunakorzó 11/A

Nyitva tartás: minden hétvégén, péntek, szombat
zENE, TáNC, HázIBULI, HAMBUrGEr, HOT-DOG,
KáVé, LIMONáDé, üDÍTŐ, CSAPOLT Sör,
FröCCS…
KONCErTEK:

JÚNIUS 30. muzSIK ÉS volKovA//zuP
CABArET mEDrAno
JÚLIUS 7.
EfzámBÓ HAPPy DEAD BAnD
BAlATon
JÚLIUS 14. Soul SurGE
EDISon
WWW.FACEBOOK.COM/ELEVENKErT
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Gosztola Gábor festőművész exkluzív tárlata nyílt meg 2017. június 17-én szentendrei otthonában. A rendhagyó tárlaton Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester köszöntötte az érdeklődőket, beszédet mondott novotny Tihamér művészeti író.

Gosztola Gábor költő, képzőművész Pápán
született, gyerekkorát Ozorán töltötte nagyszüleinél, majd tizenhét évesen nekivágott a
világnak,és Budapestre költözött. 1965–1975
között az élet és Irodalom heti rendszerességgel közli rajzait. Neve és virtuóz rajztudása így
vált országosan ismertté. 1988-ban rövid
időre Kanadába utazik, hogy új életet kezdjen,
de egy év múlva visszatér. 1969 nyarán ismerkedik meg a szentendrei Vajda Lajos Stúdió
alkotóközösségével. 2009 óta él és alkot
Szentendrén.

– Mondhatnánk szokatlan szituáció. Nagynevű jelentős életművel rendelkező művész
lakáskiállításán vagyunk. Szentendrén azonban ennek a szokatlan műfajnak is komoly
hagyományai vannak, ugyanúgy, mint a szentendrei szabadtéri tárlatoknak. Úgy tűnik, Szentendrén mindenütt otthon van a művészet, és
ez jól van így a Képzőművészet hazai fővárosában – kezdte köszöntőjét Gyürk Dorottya. –
Gosztola Gábor életműve következetes, megalkuvást nem ismerő. Talán a felmenők példája hatott rá, vagy egyenesen a génjeiben
örökölte katonatiszt pilóta édesapjától és
kompromisszumok árán elérhető előnyökre
szert tenni – semmilyen körülmények között
– nem kívánó édesanyjától. Gosztola Gáborral
készült interjúban olvastam, hogy amikor
édesanyját megfenyegették, hogy elveszíti állását, ha ﬁát hittanra járatja, ő a hittan órát választotta. Gosztola volt az a művész, akinek a
szabadságnak az foka, amit a Kádári szovjet
diktatúra időszakában egyedülálló módon a
Vajda stúdió művészei kiharcoltak maguknak
– sem volt elég. 1979-ben egy csoportos kiállítás alkalmával megjelent zsűri arra kérte,
hogy a Triptichon Hungarorum, avagy a Szabadság redukciói című három képből álló műegyüttesének címét változtassa meg, mert
csak akkor szerepelhetnek a művek a kiállításon. Akkor Gosztola ahelyett, hogy mérlegelte
volna a felkínált lehetőséget, fogta a rajzmappáját, becsomagolta a képeket, egy rövid szervusztok-ot mondott és távozott. Ekkor hosszú
időre, majd 20 évre megszakadt a kapcsolata

a Vajdásokkal, hogy aztán 2002-ben a Műcsarnokban ismét együtt szerepeljen velük.
Novotny Tihamér művészeti író az öntörvényű
művész életművét GOSBIOzMOS – VégtelenBeFeléFordulás című írásában méltatta.
– Gosztola Gábor képei valóban fényből, szépségből és szenvedélyből, szenvedésből, elmúlásból szövődnek egységes eggyé, egésszé. A
„küszöb feletti” és a „küszöb alatti” életminőségek, a tudatfeletti és tudatalatti képzetek,
a mikro- és makroszintek, a kozmosz és
„biozmosz”, a pillanatnyiságok és az örökérvényűségek olvadnak valamiféle organikuslátomásos, biomorf-szürreális részegész öszszegződéssé a teremtő szépség teljességkifejezőképességének jegyében.
Nem tudok más metaforát találni ábrázolási
módjára, mint azt, hogy ő, mintha becsukott
szemmel, mintegy magához szorítva – mint
amikor megcsókolunk, magunkhoz ölelünk
valakit, s érezzük a bőr illatát, a hús tapintásának, ízlelésének, az izmok, inak, vérerek, csontok mozgásának, lüktetésének, ropogásának,

zenéjének tudatmódosító hatását –, tehát
belső látása által, szinesztéziás érzetképzetei
segítségével változtatná meg az emberi test,
a külvilág formáinak alakját, útját, térfogatát,
térhelyzetét, illetve térfoglalását. Fikciós
szemléletű ábrázolásai során összeolvad a
szemmel érzékelhető világ az utó- vagy emlékképekkel, a fantáziateremtményeivel; a látvány a képzelgéssel; a bőr felszíne a bőr alatti
sejtelmekkel, izomrostokkal, idegekkel; a drapéria a tájjal; a test a hegyekkel és völgyekkel;
a tudatkamrák a világegyetem energiamezőivel és féreglyukaival.
A művész ott áll a zömében a ’60-as évek közepén-végén, valamint a hetvenes évek elején
készült „csöndtestjei”, „téridoljai” és „totemjei” előtt, és cirka ötven év eltelte után is egyre
inkább kitetszik, hogy ﬁzikai, lelki és szellemi
értelemben mennyire egylényegű alkotásaival!
GOS, alias Pápai Gosztola Gábor tehát azt
vallja, hogy „minden éppen aktuális képzőművészeti irányzat mellékes a művész számára,
csak egy mércéje van, függetlenül témájától
és műfajától – a teremtett világ lényegének
megragadása, a szépség kutatása. Mint bányamunkás, tárnák mélyéről hozza felszínre
az eltemetett, elfelejtett princípiumot: a szépséget, és teremti meg vele saját mitológiáját.
(…) Ezért nem zavarja a művészt életművének
sokfélesége és sokirányúsága, mert törekvéseinek a „szépségkutatás” a közös nevezője
és eredője. Vagy, ahogy ő fogalmazza (…)
verseskötetének
nyitó
költeményében:
„BEKöTTETETT Az ELMéNK / SzEMMEL
FüLLEL érzETEKKEL / A FéNy zSILIPJEI
KINyITVA / TOMBOL Az ár HOGy TéVELyEGJ”.
Mert az az ember, aki fejlettségének egy bizonyos fokán már nemcsak néz, de lát is, a kutatások és kísérletezések, a kételkedések és
keresések, az örömök és gyászok, a próbatételek és kísértések útján halad személyiségének biológiai, lelki és szellemi megformálódása felé.

rendhagyó művésztea

Bár a művésztea nyáron szünetel, tekintettel az aktualitásra, a hivatalban látta vendégül Gyürk
Dorottya kulturális alpolgármester és verseghi-nagy miklós polgármester vincze ottó képzőművészt, akinek river-pool című vízi installációja nagy sikerrel mutatkozott be a velencei
biennálén.
Tavaly nyáron Szentendrén debütált a river-pool, a Dunán lebegő óriás biliárgolyók a vártnál is
nagyobb sikert arattak, gyarapítva az alkotó mellett a város hírnevét és turisztikai vonzerejét
is. Vincze Ottó vízi installációja egy év elteltével
Olaszországban mutatkozott be: Velencében ring a
lagúna vízén, a Giudecca
sziget előterében.
Az installáció, mely az
olasz sajtóban is visszhangra talált, és legutóbb
a velencei programmagazin, a Venice Where júliusi
címoldalára került, július
4-ig tekinthető meg.

rotart díjátadó zongoraavatóval
2017 | június 26.

KULTÚRA

átadták a rotary Club Szentendre idén alapított, új roTArT művészeti ösztöndíjait szentendrei ﬁataloknak, 2 millió forint összdíjazással 2017.
június 13-án a vujicsics Tihamér zeneiskola oltai termében. Az ünnepi eseményen avatták fel a zeneiskola frissen felújított Bösendorfer zongoráját is.

rotart díjátadó

A program első részében Albert István, a rotary Club Szentendre tagja ismertette az új városi, művészeti ösztöndíj fontosságát, és
megköszönte az adományozók segítségét,
hogy létrejöhetett a ﬁatalok művészeti törekvései támogató ösztöndíj. A díjakat a Club elnökével, Kovács Antallal nyújtották át a
ﬁataloknak.

Az idei díjazottak:
Képzőművészet kategóriában: rajz- és Vizuális Kultúra Szakkör (Barcsy Jenő általános Iskola) és Tutaj Műhely (Barcsay Jenő általános
Iskola). Tánc- és Színművészet kategóriában:
Horváth Félix. zeneművészet kategóriában:
Balikó Virág Erzsébet (zongora), Dylan Easterbrooks Dumet (trombita), Fülbe Való nép-

dalkör (Barcsay Jenő iskola), Makay Annamária (zongora), Minya Nóra (zongora), Molnár
ádám (tekerő), Németh Sára (zongora), Pálffy
Donát (zongora), Szaxofon-kvartett (Vujicsics
T. zeneiskola), Szeberényi Gergő (szólóének),
Töreky Borbála (citera, cselló), Turai Gergő
(trombita), ütőhangszeres Együttes (Vujicsics
Tihamér zeneiskola).

zongoraavató és koncert

A zeneiskola közel százéves, szép hangú zongoráját a zeneszerető szentendreiek, a zeneiskola szülői, pártolói jóvoltából sikerült
felújítani, az összegyűlt, mintegy két és fél millió forintból. A zeneiskola tanári kara nagyon
hálás az adományokért, s a megújult hangszer
nemcsak a zenét tanuló diákokat, de az egész
várost szolgálja majd, hiszen eddig Szentend-

A musica Beata Kórus sikerei

A szentendrei musica Beata Kórus június 4-én, pünkösdvasárnap a
xv. kerületi Hubay Jenő művészeti Iskolában szerepelt medveczky
ádám Kossuth-díjas karmester vezényletével a Hubay Jenő Ifjúsági
zenekar meghívására.

Az ifjúsági zenekar zeneiskolai növendékekből és ﬁatal felnőttekből
álló együttes, mely minden tanév végén koncertet ad a későbbiekben
utánpótlást biztosító Tücsökzenekarral és meghívott vendégkórussal
együtt. Művészeti vezető tanáruk Sebők Irén, az iskola igazgatója
Bokor György, a szentendrei Vujicsics zeneiskola egykori igazgatója.
A legkisebbek műsora után évről évre Medveczky ádám lép a karmesteri dobogóra, így a próbafolyamat és a fellépés óriási megtiszteltetés,
élmény és szakmai fejlődés a közreműködők számára. A kórus által
énekelt Wolfgang Amadeus Mozart D-dúr Missa Brevisét a szentendrei
közönség már hallhatta a református Gimnáziumban rendezett Virágvasárnapi koncerten, melyen az Új Szentendrei Kamarazenekar működött közre, szintén Medveczky ádám vezényletével. A vastaps ezúttal
sem maradt el. Az énekkar a nyáron is aktív, augusztusban Erdélybe
kirándul, majd kantátaestre készül a reformáció 500 jegyében.

rének nem volt ilyen minőségű hangversenyzongorája. Az ünnepi zongoraavatón Müller
György hangszerjavító mester ismertette a felújítás fázisait, majd zakar Katalin, a zeneiskola igazgatója és Verseghi-Nagy Miklós
polgármester leleplezte a hangszert. Városunk polgármestere csak pár mondatot mondott köszöntőként, hiszen fontosabbnak
tartotta, hogy a közönség meghallgassa a Bösendorfer zongora hangját. Boccherini: Menüettjének négykezes feldolgozását játszották el
Forrai Judit zongora tanszakvezetővel.
Az ünnepi eseményt Balog József zongoraművész műsora zárta. Az esten elhangzott:
Wagner-Liszt: Fantázia a rienzi című opera témáira, Chopin: cisz moll Keringő, Bartók:
Három csík megyei népdal és Liszt: XIII. Magyar rapszódia.
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Programok
KIállÍTáS

FErENCzy MÚzEUM
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00
SzEnTEnDrE PIKTor-PoÉTáJA
Ilosvai Varga István kiállítása
Megtekinthető augusztus 27-ig

HELyTörTéNETI KIáLLÍTóHELy
Fő tér 2-5.
múlT A mÉlyBEn
Szentendre története
állandó kiállítás

MŰVéSzETMALOM
Bogdányi u. 32.
lEvITáCIÓ
feLugossy László, Bukta Imre és Szirtes
János közös nagy kiállítása
Megtekinthető augusztus 6-ig

MANK GALérIA
Bogdányi u. 51.
úJABB KÉPEK ÉS rAJzoK
Balogh László Munkácsy-díjas
festőművész kiállítása
Megtekinthető június 28-ig, hétfőtől
péntekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00

INNOArT MŰHELy GALérIA
Szentendre, Fő tér 20.
Az ErDŐ
Kopacz Mária festőművész kiállítása
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig
11.00–17.00 között

SKANzEN GALérIA
Sztaravodai út
SKAnzEn 50
Jubileumi kiállítás
Megtekinthető október 31-ig

APáTI GALérIA
Kertész u. 10.
APáTI ABKArovICS BÉlA fESTŐmŰvÉSz EmlÉKKIállÍTáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

ABA-NOVáK GALérIA
Leányfalu. Faluház
Móricz zs. út 124.
TErEK ÉS HúroK
Gulyás Andrea kiállítása

zEnE

KONCErTEK A BArCSAy MÚzEUM
UDVAráN
Belépőjegy 2000 Ft
Esőhelyszín: Dunaparti Művelődési Ház,
Barlang (Duna-korzó11/A)

JúlIuS 1. SzomBAT, 20:00
BorBÉly mIHály TrIÓ fEAT. DÉS
AnDráS & SzABÓ DánIEl
Belépőjegy: 2000 Ft
JúlIuS 8. SzomBAT, 20:00
KAroSI JúlIA QuArTETT fEAT.
BorBÉly mIHály
Belépőjegy: 2000 Ft
JúlIuS 15. SzomBAT, 20:00
SyrIuS lEGACy
Belépőjegy: 2000 Ft

ELEVENKErT SzENTENDrE
DMH, Dunakorzó 11/A

június 30.
muzSIK ÉS volKovA//zuP
CABArET mEDrAno
július 7.
EfzámBÓ HAPPy DEAD BAnD
BAlATon
július 14.
Soul SurGE
EDISon
WWW.FACEBOOK.COM/ELEVENKErT
rEFOrMáTUS TEMPLOM KErTJE
rákóczi u. 14.
június 30. péntek 19.00
JAzzHAnGvErSEny
A rEformáCIÓ EmlÉKÉvÉBEn
Fellép a Bartha Mátyás Trió

SzÍnHáz

VárOSHázA UDVArA (Városház tér 3.)
JúlIuS 7. PÉnTEK, 19:30
További előadások: július 8.,13., 14., 15.
19:30 Esőnap: július 9., 10.,16., 17.
SzÉP ErnŐ: vŐlEGÉny
– vígjáték 3 felvonásban
Az előadás a Szentendrei Teátrum és az
Orlai Produkciós Iroda együttműködésében jött létre
Szereplők: Kovács Patrícia, Szabó Kimmel Tamás, Takács Kati, Gazsó György,
Tóth Ildikó, Fillár István/Kerekes József,
Szabó Irén, László Lili, Hevesi László,
Madácsi István, Gecse Noémi
rendező: Novák Eszter
Producer: Orlai Tibor
Belépőjegy: 3800 Ft

FErENCzy MÚzEUM UDVArA
(Kossuth Lajos u. 5.)
Esőhelyszín: Városháza díszterme
(Városház tér 3.)
JúlIuS 9. vASárnAP, 20:00
KITAlálT vIláG
Für Anikó estje
ének: Für Anikó
A dalok szerzője, gitár, vokál: Hrutka róbert, dalszövegek: Bereményi Géza
Cselló: Kalmus Felicián
Belépőjegy: 3000 Ft

FErENCzy MÚzEUM UDVArA
(Kossuth Lajos u. 5.)
Esőhelyszín: városháza díszterme
(Városház tér 3.)
PrEMIEr!
JúlIuS 15. SzomBAT, 20:00
további előadás: július 16. 20:00
ÉlET.TÖrTÉnETEK.Hu...
Igaz történetek sorozata a közelmúltból
A nővérek | Levél apámhoz!
Az előadás a Szentendrei Teátrum és az
Orlai Produkciós Iroda együttműködésében jött létre
Lengyel Nagy Anna igaz történetei
színpadra alkalmazva,
Egri Márta és Egri Kati előadásában
Vezető rendező: Pelsőczy réka
Producer: Orlai Tibor
Belépőjegy: 3000 Ft

mozI

P'ArT MOzI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, felnőtt: 1000 Ft (A 120 percnél hosszabb
ﬁlmeknél egységesen: 1000 Ft!)

június 26. hétfő
18:00 A LOVASíJáSz (115’)(6) Kaszás
Géza ﬁlmje – Kassai Lajosról
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20:00 JUPITEr HOLDJA (123’) (16E)
Mundruczó Kornél ﬁlmje
június 27. kedd
15.40 VUK (74’)(6) –Dargay Attila ﬁlmje
17.00 OUT (83’)(12) Kristóf György
ﬁlmje
18:30 A KLáN ( 110’ )(16) LéLEKMOzI
SOrOzAT (DunaP’Art Filmklub)
20:25 A MÚMIA (107’)(16)
f: Tom Cruise, Annabelle Wallis, russell
Crowe
június 28. szerda
16.30 VUK (74’)(6) – Dargay Attila ﬁlmje
18:00 JUPITEr HOLDJA (123’) (16E)
Mundruczó Kornél ﬁlmje
20:10 A KLáN ( 110’ )(16) spanyol-argentin krimi
június 29. csütörtök
16.45 EGy NéMET SOrS (107’)(12) Film
Brunhilde Pomselről…
18:35 MérGEzETT EGér (103’)(16)
20:15 OLTárI BAKI (94’)(12) – francia
vígjáték
június 30. péntek
15.30 VUK (74’)(6) – Dargay Attila ﬁlmje
17:00 KISVárOSI GyILKOSOK
(90’)(16E)
18:35 TrANSFOrMErS: Az UTOLSó
LOVAG (120’)(12E) f: Mark Wahlberg, Sir
Anthony Hopkins
20:40 éLESÍTVE (98’)(16) f: Noomi rapace, Orlando Bloom, John Malkovich,
Michael Doulglas
július 1. szombat
14.30 VUK (74’)(6) – Dargay Attila ﬁlmje
16:00 KINCSEM (121’) (12)
18:10 TrANSFOrMErS: Az UTOLSó
LOVAG (120’)(12E) f: Mark Wahlberg,Sir
Anthony Hopkins
20:15 éLESITVE (98’)(16) f: Noomi rapace, Orlando Bloom, John Malkovich,
Michael Doulglas

július 2. vasárnap
14.30 VUK (74’)(6) –Dargay Attila ﬁlmje
16:00 ULTrA (83’)(12)
17:30 VOLT EGySzEr EGy VENICE
(94’)(16) f: Bruce Willis és a kutyája
19:10 MérGEzETT EGér (103’)(16)
július 3. hétfő
18:00 JUPITEr HOLDJA (123’) (16E)
Mundruczó Kornél ﬁlmje
20:15 OLTárI BAKI (94’)(12) – francia
vígjáték
július 4. kedd
18:30 OUT (83’)(12) Kristóf György
ﬁlmje
20.00 A KLáN ( 110’ )(16) spanyol-argentin krimi
július 5. szerda
18:00 JUPITEr HOLDJA (123’)(16E)
Mundruczó Kornél ﬁlmje
20:15 áLOM HAVA (112’)(12) Bicskei
zoltán ﬁlmje
július 6. csütörtök
16:50 GrU 3 (96’)(6)
18.35 VOLT EGySzEr EGy VENICE
(94’)(16) f: Bruce Willis és a kutyája
20:10 NyOMd, BéBI NyOMD (113’)(16E)
f: Ansel Elgort, Kevin Spacey
július 7. péntek
16:50 GrU 3 (96’)(6)
18:30 BüSzKESéG éS BáNyáSzéLET
(120’)(12)
20.35 NyOMd, BéBI NyOMD (113’)(16E)
f: Ansel Elgort, Kevin Spacey
július 8. szombat
13.00 GrU 3 (96’)(6)
18.00 VIVA LA LIBErTá - éLJEN
A SzABADSáG! (94’)(12)
20.30 üdVözöLJüK NOrVéGIáBAN!
(90’)(16)
július 9. vasárnap
13.00 GrU 3 (96’)(6)
19.00 NyOMD, BéBI NyOMD (113’)(16E)
f: Ansel Elgort, Kevin Spacey
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KAlAmAKArA Kiállításmegnyitó
és Indonéz nap
JúlIuS 8. ur ElEonÓrA BATIK GAlÉrIA
(Szentendre, Dumtsa Jenő u. 15.)

Kockás Piknik

A galériában:

15:00 Nyitótánc Jáváról Bárdos yvette előadásában: Tari Ayun-ayun
15.15 Wening Esthyprobo Fatandari indonéz nagykövetasszony nyitóbeszéde
15:25 Indonéz Gamelan zene a Topong Bang Jávai zenekar előadásában
15:35 Arum Melati Indonéz Tánccsoport: Páva tánc
15:45 Bárdos yvette, Balogh László és Ur Eleonóra élő tárlatvezetése
16:00 ételkóstoló a szigetvilág ízeiből
17:30 Balogh László szórakoztató művészettörténeti előadása
18:00 Ur Eleonóra Batik műhelye
A galéria előtt:

16:30 Balinéz gamelan rindik zene Térfy András és Szatai Marci előadásában
16:40 Kupu-kupu gyerek tánccsoport: Tari Piring - szumátrai tányéros tánc
16:50 Az Arum Melati Indonéz Tánccsoport előadása
17:00 Tánctanítás kicsiknek és nagyoknak Bárdos yvettel: A jávai szampurtól a szumátrai legyezőkig. Tari Kipas-legyezős táncelőadás
19:00 Indonéz ételkészítés és tanítás Novák Gáborral a Művész étterem előtt

A Szentendre Barátai Egyesület idén is pikniket szervezett a Czóbel
téren jótékonysági céllal. A rendezvény kiválóan példázta, mit jelent ma
valódi közösséget szervezni. A Szentendrei Kockás Piknik nagyszerű
lehetőség volt az összefogásra egy jó ügy érdekében, amellett, hogy
egy felhőtlen, családias hangulatú békebeli vasárnapi pikniken vehettek
részt az érdeklődők.
Az idei hagyományos Karitász tábor kiadásaihoz több mint 200.000 forinttal járult hozzá a Szentendre Barátai Egyesület, köszönhetően a számos tenni és adományozni akaró résztvevőnek, amellyel a hátrányos
helyzetű szentendrei gyermekek üdültetését segítették. A kezdeményezést és az adományt örömmel fogadta Kívés zoltán, a Szentendrei Karitász vezetője.

Szoboravatás vízilabdával

Új lakója lett a Fő térnek. A Szentendrei Képtár előtt embernagyságú
plasztika áll: egy matrózsapkás kisﬁú, labdával a kezében. Egy szelﬁszobor, akivel fotózkodni lehet. Szelﬁzni ma divat – zsebünkben, kezünkben mindig ott a mobil, amellyel meg tudjuk örökíteni magunkat
bárhol, bárkivel.

Kirándulások az fmC baráti körével

Újabb kirándulást tett június 17-én a Ferenczy Múzeumi Centrum baráti
köre, a Bodobács Kör. A résztvevők Tácon, a Gorsiumban a Pompeji:
élet és halál című vándorkiállítást tekintették meg, majd a közös ebéd
után Kápolnásnyéken a Dabasi Halász-kastélyban az Egy család –
három iskolateremtő művész (Ferenczy Károly, Ferenczy Noémi, Ferenczy Béni) című, az FMC gyűjteményéből rendezett kiállításon Krizbainé Szabó éva tartott számukra remek tárlatvezetést.
Amennyiben ön is csatlakozni szeretne a múzeum
baráti köréhez, s részt
kíván venni zártkörű rendezvényein és kirándulásain, jelentkezzen az
alábbi címen:
bodobacs.baratikor@muzeumicentrum.hu

Mondhatni stílusosan, Kósz zoltán olimpiai bajnok, a 2000-es Sydneyolimpia győztes magyar vízilabda válogatottjának kapusa és csapatkapitánya, labdáját tartva készítette vele az első szelﬁt június 15-én. A kedves matrózsapkás kisﬁút átölelve „rögtön jó barátok lettek, hiszen
mindkettőjüknek jó labdája van” – mondta a KóPé úszó-és vízilabda iskola alapítója. A szobrot pillanatok alatt körülvették az érdeklődők, s
mindenki szelﬁt akart készíteni vele.
A Czóbel Béla Labdát tartó ﬁú című festménye alapján készült szelﬁszobornál jobb hírvivőt Szentendrének és a Czóbel Múzeumnak aligha
lehetne találni.
A közös portré készítése után vélhetően sokan sétálnak el a közeli múzeumba az ötletet adó híres festményt is megnézni.
rAPPAI zSUzSA
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A vizuális műhely sikerei

Sikeres tanévet zárt a Tempomdombi általános Iskola vizuális műhelye.

Ix. országos lovas rajzpályázat

A nyári szünetben sem áll
meg a munka az Aranykor
Központban

örömmel értesítjük kedves hallgatóinkat, hogy július folyamán több programunk is lesz a helyi 50 év felettieknek
az Aranykor Központ (Dunakorzó 18.
első emelet) szervezésében.
Július 6-án, csütörtökön, 16 órától Dr.
Jászberényi József tart előadást Speciális pszichológiai és pszichitátriai problémák időskorban címmel, amelynek
során különös tekintettel a Kadmoszszindrómára és a Münchausen-szindrómára fog kitérni az előadó.
A belépődíj: 500 forint
Az őszi kurzusaink szervezése elindult,
örömmel jelezzük, hogy továbbra is
négyféle nyelvi képzéssel várjuk majd
az érdeklődőket.
Minden további kérdéssel forduljanak
bizalommal a 06 30 69247 46-os információs számunkon elérhető ügyelethez.
Aranykor Központ
Szentendre

Május 13-án Szedresen, a Lovas Udvarházban
tartották meg a IX. Országos Lovas rajzpályázat kiállításmegnyitóját, díjosztóját, melyre az
ország különböző részeiből érkeztek szülők,
gyerekek, felkészítő tanáraikkal. Több mint
1600 alkotást küldtek az idei pályázatra. Szentendréről, a Templomdombi általános Iskola
Vizuális Műhelyéből 6 tanulónak sikerült a legjobbak közé jutni.
A zsűri kiemelt dicséretét kapták: Gerendás
Emma 2. osztályos, Debreczeni Véda 2. osztályos, Gottlasz réka 8. osztályos és Somogyi
zsóﬁa 4. osztályos tanulók.
Pompás-díjban részesültek: Sági Aliz 4. osztályos szénrajza és Kretz Boldizsár 5. osztályos vegyes technikával készült munkája.

Fiedler Péter, Deli Gabriella, Gottlasz Réka

Díjazottak lettek: Gottlasz Gréta 8. osztályos
2. díjat, Kresz Boldizsár 5. osztályos 3. díjat
nyert.
Fiedler Péter nagy szeretettel ápolja rokona
hagyatékát, és fontosnak tartja a ﬁatalok felfedezését, ifjú tehetségek támogatását.

világtájoló pályázat

A Vizuális Műhely két tagja májusban a Világtájoló Tavaszébresztő országos képzőművészeti pályázatán sikerrel szerepelt. A szakmai
zsűri elnöke Falcione Sarolta graﬁkus, illusztrátor volt.
Kiemelt dicséretben részesültek 1031 pályamű közül: Debreczeni Véda 2. osztályos és
Sági Alíz 4. osztályos tanuló.

Debreczeni Véda 2. o. és Sági Alíz 4. o.
Sági Alíz 4. osztályos és Deli Gabriella felkészítő tanár

H13-kiállítás

A Vizuális Műhely 11 munkája Budapesten, a
H13-ban (Horánszky utca 13.) kerültek kiállításra júniusban. Fiedler Péter, Francois Fiedler
(Fiedler Ferenc) rokona írt ki gyerekeknek egy
rajzpályázatot, és a templomdombis gyerekek
nagy sikerrel vettek ezen részt. A kiállítók névsora: Török rozi, Nagy Jázmin, Makány zalán,
Szabó Virág, Sági Bernárd Mór, Hajdu-Geiger
ágost, Stec riley, Debreczeni Véda, Kretz Boldizsár, Gottlasz réka, Péter Szonja, Bitter
Kata.
Fiedler Ferenc (1921-2001) híres festő, graﬁkus volt, élt Budapesten és Párizsban. Olyan
nagy nevekkel állított ki mint Joan Miró,
Alexander Calder, Marc Chagall, Braque, A.
Giacometti. Miróval szoros barátságot ápolt,
ő a fény festőjének nevezte Fiedlert. Nagy
öröm volt a Fiedlerről elnevezett pályázaton
részt venni, díjakat nyerni.

összegezve elmondható, hogy a Templomdombi általános Iskola Vizuális Műhelye sikeres tanévet zárt. Mindez Deli Gabriella
szakkörvezető több évtizedes, következetes
pedagógiai munkájának, a gyerekek szorgalmának, a szülők támogatásának köszönhető.
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rákóczis
diákok Erdélyben
Határtalanul program, 2017. május

Izgalommal készültünk az
útra. Előttünk a gimisek négy
napot töltöttek Erdélyben,
pontosabban Kolozsváron. A
tanáraik és ők is jó élményekkel tértek haza, és szívesen meséltek nekünk
többek között arról, hogy milyen kedvesen fogadták őket a Báthory István Líceum tanulói,
és mekkora örömet szereztek a Hallássérültek
Speciális iskolájába járó kisgyerekeknek látogatásukkal. A délelőtti közös játék mellett
még arra is jutott idejük, hogy az erdélyi gyerekekkel együtt rendbe tegyék az iskola udvarát.
Mi, 7. évfolyamos diákok az erdélyi útra alaposan felkészültünk a tanórákon: milyen Erdélyben a kultúra, a természeti adottságok, kik
élnek ott. Ida néni külön előadást is tartott a
tervezett útról, ahol sikerült felkeltenie a kíváncsiságunkat. Osztályfőnöki órákon különböző
témákban kutakodtunk, majd plakátokat készítettünk. Ezekből kis kiállítás tekinthető meg
az iskola folyosóján.
Bevallom, először kicsit megijedtem, mert a
két hetedik osztály még nem kirándult együtt
külföldre. Hatalmas tömeg volt a buszparkolóban indulás előtt, az izgalmat érezni lehetett
gyereken, szülőn egyaránt.
Szentendréről Debrecenen és Nyírábrányon
keresztül az első állomásunkra, érsemjénre
érkeztünk, ahol megnéztük a Kazinczy-szobrot.. Ezt követően rövid sétát tettünk Nagyváradon, és felkerestük a központban található
nevezetességeket. A Szelek barlangja környékén izgalmas túrát tettünk, függőhídon mentünk át a Sebes-Körös felett. Következő két
nap a szállásunk Torockón volt a Székelykő tö-
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vében, ahol kétszer kel fel a nap. A levegő
olyan tiszta volt, hogy harapni lehetett. A szállásunk melletti hatalmas füves téren tollasozhattunk, focizhattunk, pingpongozhattunk
kedvünkre. Métát is játszottunk hagyományaink szerint.
Másnap a zichy-barlangban kezdtünk, amely
egy gyönyörű cseppkőbarlang. Több templomot
is megnéztünk, és maradt egy kis szabadidőnk
vásárlásra is. A harmadik napon találkoztunk a
kolozsvári hetedikesekkel, akik megmutatták a
várost. Valamikor nagyon gazdag város lehetett,
rengeteg szép épületet láttunk. A főtéren áll Mátyás király szobra, ennek közelében található a
szülőháza. Itt is, mint az egész úton, csoportokban feladatokat oldottunk meg, amit Tamás bácsitól (az idegenvezetőnktől) kaptunk az út
elején. Ezután elmentünk a tordai sóbányába,
ahol 90 m magas teremben jártunk, ennek közepén óriáskerékről csodálhattuk meg a sófalakat. Délután végigmentünk a csodálatosan szép
Tordai-hasadékon. A nap végén ellátogattunk a
Szent-Teréz otthonba, ahol szegény sorsú gyermekek és ﬁatalok élnek. Adományainkkal sikerült örömet szereznünk mindannyiuknak.

A negyedik napon megnéztük Vajdahunyad
várát, majd siklóval mentünk fel Déva várába,
ahonnan nagyon meredek úton jöttünk le gyalog. Utolsó szállásunk Algyógyon volt.
reggel kicsit fáradtan, de nagy lelkesedéssel
indultunk útnak. Meglátogattuk Aradon a vértanúk emlékművét és a Szabadság-szobrot.
Mindkét helyen a kegyelet jeléül szalagot kötöttünk, amit rajzórán előre elkészítettünk.
Visszafelé Szegeden keresztül érkeztünk
haza. A szállásaink mindenhol tiszták voltak
és rendezettek. Az étel rendkívül ﬁnom és bőséges volt. Az idegenvezetőnk és a sofőrjeink
is kedvesek voltak. Nagyon jól éreztem magamat, és szinte biztos vagyok benne, ezzel nem
vagyok egyedül.
Másnap az iskolába fáradtan mentünk, és
egész nap a kirándulás élményeiről beszélgettünk. Vár ránk még munka, mert a Témanap
keretében a egész iskolának be kell mutatnunk mit is láttuk. Mindenkinek ajánlom ezt a
csodálatos útvonalat és élményeket!
SCHEFFLEr LUCA 7.A
KISS-MáTé áGNES OSzTáLyFŐNöK

„Talentum” Szentendre Jövőjéért Ösztöndíj pályázat
megjelent az idei „Talentum” Szentendre Jövőjéért
Ösztöndíj pályázati kiírása. A támogatás a város kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és első diplomájuk
megszerzéséért tanuló főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható.
A pályázat benyújtásának határideje 2017. szeptember 15.

Szentendre Város önkormányzatának Képviselő-testülete – a 15/2011. (III.16.) önk. sz. rendelettel módosított 50/2007. (X. 12.) önk. sz. rendelete alapján
– pályázatot hirdet a város kiemelkedően tehetséges
ﬁataljai anyagi támogatására.

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért ösztöndíj azon kiemelkedően tehetséges, nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és első diplomájuk
megszerzéséért tanuló főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve
bejelentett állandó lakcímük van, ha megfelelnek az
alábbi feltételeknek:

– a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi bizonyítványával igazolja,
hogy a rendelet 2. § (2) a) pontja szerint számított átlaga 5.0,

– a nappali tagozaton az első diplomája megszerzése érdekében tanulmányokat folytató főiskolai,
vagy egyetemi hallgató a rendelet § (2) bekezdés b)
pontjában meghatározottak szerint az előző két félév
teljesítménye alapján számított kreditátlaga eléri a
4,5-es szintet, vagy a tanulmányi eredménye meghaladja a szakos évfolyamátlag 1,5-szeres értékét.

A középiskolás pályázónak pályázni leghamarabb az
első tanév végi, a felsőfokú tanulmányokat folytató
pályázónak az első tanév két félévének eredményével lehet, melyhez csatolni kell a következő mellékleteket:

– a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazolását,

– szentendrei lakcímének igazolását,

– tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot,

– amennyiben a felsőoktatási hallgató két félév teljesítménye alapján számított kreditátlaga nem éri el a
4,5-ös szintet, a minimum 56 kredit teljesítése mellett, csatolni kell az intézmény által kiállított igazolást
az előző két félév szakos évfolyamátlagáról,

– a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklő-

dési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is
kiterjedő részletes életrajzot,

– a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen módon
kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a
kapcsolatot a várossal,

– a pályázathoz csatolni kell legalább három olyan
ajánlást, amely a pályázó kiemelkedő tehetségét igazolja.

Az ösztöndíj havonkénti összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 30%-a a középiskolás pályázó, 70%-a a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázó esetében. Az ösztöndíj a szorgalmi idő
tartamára, októbertől júliusig (10 hónap) folyósítható.
A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület minden év szeptemberi ülésén dönt.

A pályázat benyújtásának határideje
2017. szeptember 15.

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért ösztöndíj további
részleteiről honlapunkon, vagy Kozma Krisztina kulturális és köznevelési referenstől lehet információt
kérni a 06-26/785-085-ös telefonszámon.
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nem kispályások!

A Szentendrei 2005-2006 születésű KÓPÉ uvSE vízilabda csapat
gyermekei a „nem vagyunk mi kispályások” II. szurkolói pályázatán
kimagasló eredménnyel végeztek. A ﬁatalok a hamarosan megrendezésre kerülő vizes világbajnokság kapcsán készítettek szurkolói
kisﬁlmeket. A sikeres pályázat eredményeképp a május 21-én megrendezésre került I. újbudai vízimajálison is részt vehettek a győztes
csapatok, és ünnepélyes keretek között jutalmazták elismerésre méltó
teljesítményüket.

Idén tavasszal Újbuda alpolgármestere, Király Nóra a FINA Világbajnokság kapcsán szurkolói pályázatot hirdetett. A „Nem vagyunk mi kispályások” című szurkolói pályázatra a szentendrei gyerekek is neveztek.
A nevezéseket népszerű úszókból, vízilabdázókból, közéleti szereplőkből álló zsűri értékelte. A legkreatívabb csapatokat értékes ajándékokkal jutalmazták, a legjobbak pedig a bajnokság egyes helyszínein
szoríthatnak kedvenceiknek. A KóPé UVSE csapata a pár perces kisﬁlmben megmutatta, hogyan fog szurkolni a hazai sportolóknak az idei
Vizes Világbajnokságon, s bekerült a legjobb 25 csapat közé, így meghívást kapott az első alkalommal megrendezett Újbudai Vízimajálisra.
A Vízimajális képekben: http://www.kiralynora.hu/galeria/495

röplabda régiós bajnokság

A Közép-magyarországi regionális Kupa rájátszását tartották
Szentendrén, május 27-én. A
2016/2017-es versenysorozat
utolsó játéknapján a végső helyezések dőltek el nyílt és 14 év
alatti kategóriákban.

A nyílt kiírás küzdelmeiben kilenc
egyesület versengett egymással,
melyek közül a Gödöllői rC bizonyult a legjobbnak. Második helyen a Delta rSE érd, harmadikon
pedig a GDSE-Kőrösi végzett.

A nyílt bajnokság végeredménye:
1. Gödöllői rC
2. Delta rSE érd
3. GDSE-Kőrösi
4. Dunakanyar SE
5. Sziget DSE
6. Prohászka BS-röpsuli
7. MTK Budapest
8. Lőrinc 2000 SE
9. ráckeve VSE
összesen huszonnégy forduló
zajlott az idei szezonban, ami hetvenkét lejátszott mérkőzést jelentett, a kilenc csapat részvételével.
Újításként rájátszással bővült a lebonyolítási rendszer, ami további
három fordulót, tizenkét plusz
összecsapást eredményezett.

„Nagy segítséget jelentett a Szentendrei önkormányzat támogatása,
ami lehetővé tette a versenyhez
méltó helyszínen történő rendezést, továbbá segítséget kaptunk a
helyi gimnáziumok diákjaitól is,
akik a jegyzőkönyvvezetés feladatát oldották meg” – nyilatkozta Batáriné Balázs Erzsébet szervező.

Az u14-es bajnokság végeredménye:
1. Delta rSE érd
2. Gödöllői rC
3. GDSE-Kőrösi
4. ráckeve VSE
5. Közgáz SC
6. MTK Budapest
7. Dunakanyar SE
Az U14-es korosztályban hét csapat mérettette meg magát. Végül
a Delta rSE érd nyerte a bajnokságot, megelőzve a második Gödöllői rC-t és a harmadik helyen
végzett GDSE-Kőrösit. Az U14-es
korosztályban negyvenkét mérkőzésre került sor, ami egyesületenként tizenkét megvívott csatát
jelentett.
A 2016/17 versenysorozat szervezését a GDSE-Kőrösi, a rájátszás
bonyolítását pedig a Dunakanyar
SE vállalta.
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ADáSvÉTEl

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

Eladó Simson SL 50 robogó. Tel. 06-20553-4025.

álláST KÍnál

Magára és munkájára igényes,
alapszinten nyelvismerettel rendelkező eladót keresünk színvonalas porcelán népművészeti
üzletünkbe. Tel. (26) 313-849.

Szentendrei ékszerüzletbe angolul beszélő kolléganőt keresünk heti 2-3
napra, hosszú távra. Tel. 06-20-3677494.

Cukrászdába keresünk fagyikészítés
megtanulására is nyitott munkatársat.
Várjuk az idősebb korosztály jelentkezését. Tel. 06-20-468-0566.

Esküvői kiegészítők forgalmazásával
foglalkozó szentendrei vállalkozás
vezetői asszisztenst keres. Folyékony
angol és német nyelvtudás, számítógépes ismeret elvárás. Az asszisztens
feladata a beérkező hívások és emailek
kezelése, megrendelések felvétele,
vásárlók kiszolgálása, marketingmunkákban való segítség (közösségi média
oldalak kezelése), illetve egyéb
adminisztratív teendők.
A jelentkezéseket – önéletrajz és ﬁzetési igény megjelölésével – az
info@westerleigh.hu email címre várjuk.

Kis járáshibával rendelkező nő keres
szabadidővel rendelkező, jóindulatú
nyugdíjast heti egy-két alkalommal a
közlekedésben segítésre. Tel. 06-20952-7740.

Szentendrei étterembe keresünk szakképzett szakácsot, gyakorlott kézilányt,
pultost. Tel. 06-20-340-5706.

Kert karbantartására keresek megbízható munkaerőt heti egy alkalommal.
Tel. 06-30-991-6736.

EGÉSzSÉG

érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás 10 nap
alatt. Tanácsadás. Tel. 06-30-3401392.

moSoly JÓGA
KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,
Szentendre, Duna-korzó
a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért
tel: +36-20-9727373
www.krisztinews.com/joga
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Izomletapadások, fej-, nyak- és hátfájdalmak kezelése, teljes testmasszázs.
Szakrendelőnkben vagy az ön otthonában! Csipak zoltán gyógymasszőr, 0620-595-3057.
Gerincszerviz jáde köves masszázságyon az ÚjraFitt Masszázskuckóban. További szolgáltatásaink:
talpmasszázs. Flabélos. Bioptron
fényterápia. Bejelentkezés: 06-20526-8909.

KIADÓ lAKáS

Különbejáratú lakrész őszig kiadó. Tel.
06-30-450-4919.
Kiadó Szentendrén 120 nm alapterületű, 3 szintes családi ház, akár
szintenként is. Csendes helyen,
HéV-állomáshoz közel. Tel. 06-70561-2207.

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-340-1392.

Leányfalun 35 nm-es különálló gázfűtéses lakás kiadó két személynek, ár 3050.000 Ft/hó; tel.: 70-306-7352.

lAKáS, InGATlAn

Tahitótfaluban 405 nm-es, összközműves építési telek eladó 30%-os beépíthetőséggel. Irányár: 3,5 millió Ft. Tel.
06-20-993-2063.

Eladom 41 nm-es, erkélyes, II. emeleti
lakásomat, vagy elcserélném erkélyes
földszintesre. Tel. 06-20-952-7740.
Eladó Szentendrén 3 szintes, 120
nm alapterületű családi ház csendes helyen, HéV-állomáshoz közel.
Tel. 06-70-561-2207.

összközműves, 90 nöl-es építési telek
szép környezetben, igényes építkezőnek
eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel. 06-30605-7199.
Szentendrén, Szarvashegyen örökpanorámás, 1601 nm-es ingatlan, áron alul
eladó. Víz, villany van, 50 nm kőház,
nagy terasz, víztárolóval, gyümölcsössel. Irányár: 16,5 millió Ft. Web:
telek.dago.hu Tel. 06-30-602-0232.

A FIGyELJ ráM!
Közhasznú Egyesület
pomázi telephelyre

könnyű betanított
ﬁzikai munkára
megváltozott
munkaképességű
munkatársakat keres.
érdeklődni lehet:

06-70-933-2575
telefonszámon

oKTATáS

Matematikából és ﬁzikából korrepetálást, osztályozó- és javítóvizsgára felkészítést vállalok. Tel. 06-30-855-3543.
Német nyelvoktatást vállalok. Tel. 0630-571-4995.

rÉGISÉG

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

GáBOr ESzMErALDA műgyűjtőnő legmagasabb áron készpénzért vásárol
festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat
+ 6-12 evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, borostyánokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06-1-789-1693,
06-30-382-7020.

Hagyatékot felvásárlok (festmények,
bútorok, faliórák, porcelánok, szobrok,
bronztárgyak, könyvek, kerámiák,
érmék, karórák), 1 millió forintig készpénzzel vásárolok. Tel. 06-20-288-5868.

SzolGálTATáS

Friss nyugdíjasként az egészségügyből
vállalok gyermekfelügyeletet. Segítek
idősebbeknek a napi teendők ellátásban, orvoshoz menetelben. gyógyszerkiváltásban stb. Személyautóval
rendelkezem. Tel. 06-30-238-0928.
Valóra váltjuk álmait színes üvegekből. www.szinesuveg.hu. Tel.
06-30-990-8133.
érszűkület, pedikűr-manikűr,
körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás.
Tel. 06-30-340-1392.

Takarítás, gyermekfelügyelet! Megbízható, leinformálható, középkorú nő 20
éves gyakorlattal vállal takarítást, vasalást, gyermekfelügyeletet és napközbeni
idősgondozást. Szentendrén lakom. Tel.
06-20-585-5857.

Idősgondozást vállal gyakorlattal rendelkező, megbízható hölgy. Tel. 06-20317-2861.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

Magánházaknál éves takarítást, ablaktisztítást, takarítást vállal cégünk. Ha fáradt vagy elfoglalt, hívjon bizalommal.
Tel. 06-70-284-3387.
Esküvői videó! www.amoretto.hu. Tel.
06-30-991-7275.

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszigetelés- és ácsmunkát vállalunk. Tel. 06-70578-1468.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés.
Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 06-30-341-3423.
Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.

TárSKErESŐ

Társát keresi szentendrei úr komoly
kapcsolatra 170/75/60. Tel. 06-70-4169321.

ÜDÜlÉS

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

Közvetlenül a Balaton partján, társasüdülőben összkomfortos lakás max. 4
főre július 14-től kiadó. 1 hét 45 000
Ft/4 fő. Tel. 06-20-984-2485.

Nyaraljon a hegyekben! A Felső-Mátrában erdőszéli házikó max. 6 főnek
kiadó. Közeli wellness-lehetőség, kirándulás, nyugalom. Tel 06-20-984-2485.

ÜzlET

üzletnek és irodának alkalmas helyiségek kiadók a belvárosban (Kossuth–Petőﬁ utca sarok). Tel. 06-20-585-4055.

üzlethelyiségek kiadók a volt Pilis rádió
épületében. Tel. 06-20-393-8691.

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Kedd: 17:00–19:00
2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178
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SzEnTEnDrÉrE IS mEGÉrKEzETT
A TElEKom lEGGyorSABB InTErnETEzÉST
nyúJTÓ fEJlESzTÉSE
Intenzív hálózatfejlesztés eredményeképpen két év alatt országszerte egymillió háztartásba jutott
el a Telekom újgenerációs szélessávú hálózata. 2017-ben már a szentendrei előﬁzetők is élvezhetik
a szupergyors internet minden előnyét.
Idén is folytatódik a Telekom hálózatfejlesztése országszerte, Szentendrén ez év ősz végéig összesen 12 ezer háztartás számára nyílik
meg a lehetőség, hogy használhassa a szupergyors technológiát.

milyen élményeket kínál majd az új hálózat a szentendreiek
számára?

• Elsősorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltődő weboldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha magasabb
fokozatba kapcsolnának a számítógépek.

• Szélesebb csatornaválasztékot, rengeteg Tv-csatornát, valamint
több képernyőn is elérhető ﬁlmkölcsönzést.

• Interaktív tévézést: itt is elérhetővé válik az interaktív tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhető élő adás, a felvehető élő adás, az elektronikus műsorújság,
vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos interaktív alkalmazások.

• HD kép- és hangminőséget: az élesebb képnek, a digitális hangminőségnek köszönhetően még élvezetesebbé válik a tévézés.

A Magyar Telekom intenzív, teljes mértékben saját erőforrásból
megvalósított hálózatfejlesztésének eredményeképp már több mint
2,8 millió háztartásban elérhető a legalább 30 Mbps sebességű
vezetékes szolgáltatás a Telekom hálózatán. Közel 700 ezer háztartásban – köztük Szentendre bizonyos részein – pedig Gigabitképes optikai hálózat áll rendelkezésre. A korszerű szélessávú
infrastruktúra kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is proﬁtálnak,
hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válik működésük, javul a versenyképességük.

További információ a fejlesztésekről
a telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

