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Szentendreiek
a csúcson

Teátrum50

11. oldal

15. oldal

Rédli András világés Európa-bajnok,
olimpiai bronzérmes
párbajtőrvívó látható
a városi molinón
novembertől

A Szentendrei Teátrum öt
évtizedének kultúrtörténeti
vonatkozásait feltáró
kutatásba kezdett
idén ősszel
Tímár András drámaés színháztörténész
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pályázat
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
közterület-felügyelői feladatok ellátására
határozatlan idejű közszolgálati
jogviszonyban, teljes munkaidőben

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság;
cselekvőképesség; büntetlen előélet; felhasználói szintű MS Ofﬁce; érettségi vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és a közszolgálati
tisztviselők képesítési előírásairól szóló korm.
rendelet szerinti közszolgálati szakképzettség,
pl: személy- és vagyonőr, fegyveres biztonsági
őr, közterület-felügyelő, katasztrófavédelmi előadó, tűzoltó szakképesítés, büntetés-végrehajtásban szerzett szakképzettség; B-kategóriás
jogosítvány.

A kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte. Kinevezés esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
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; közterület-felügyelői
munkakörben szerzett gyakorlat

a pályázat benyújtásának határideje:
november 30.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton
(Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal,
2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy a
remele.antonia@szentendre.hu e-mail címre.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: közterület-felügyelő
További információ: Kállai Zsuzsa csoportvezető, 26/785-056
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Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet környezetvédelmi referens feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság; cselekvőképesség;
büntetlen előélet; felhasználói szintű MS Ofﬁce
ismeret környezetmérnök vagy természetvédelmi
mérnök vagy környezetvédelmi mérnök vagy kertészmérnök vagy biomérnök szakképzettség,
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 kinevezés esetén vagyonnyilatkozattétel
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 a
pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
környezetvédelmi területen szakmai tapasztalat
szentendrei vagy kistérségi helyismeret

Ellátandó feladatok:
Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos
kérelmek és ellenőrzési ügyek intézése,
Hulladékgazdálkodási és köztisztasági ügyek intézése. Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos
ügyek intézése. Feladatköréhez tartozó hatósági
eljárások lefolytatása. Feladatkörét érintően az
ügyfelek tájékoztatása írásban és szóban, valamint a lakossági panaszok kivizsgálása.
Bérezés: a Közszolgálati ttisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlant idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6
hónap. Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
a pályázat benyújtásának határideje: november
30. a pályázat elbírálásának határideje: december 8.

A munkakör betölthető: 2018. január 1. napjától
Munkavégzés helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre, Városház tér 3.
A pályázat benyújtásának módja: személyesen
vagy postai úton a pályázatnak a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal címére (Szentendre, 2000 Városház tér 3.) vagy a remele.antonia@szentendre.hu e-mail címre történő
megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: „környezetvédelmi
referens”.
Pályázattal kapcsolatos szakmai információt
dr. Ligetfalvi Kinga Közigagzatási és Adó Iroda
vezetője nyújt a 26-785-128-es telefonszámon.

a szentendrei HÉv tovább
jár decembertől

A metrókhoz igazítva a MÁV-HÉV decembertől meghosszabbítja péntek és szombat este a szentendrei H5-ös HÉV
üzemidejét. Szentendréről 23.52-kor, a
Batthyány térről 0.51-kor indul az utolsó
szerelvény, az utolsó 2-es metró elhaladása után. Decembertől a 2-es és 4-es
metró pénteken és szombaton az eddiginél egy órával tovább, éjjel fél 1-ig közlekedik az éjszakai utazási szokások
megváltozása miatt, ehhez igazította a
közlekedési társaság a HÉV menetrendjét.

általános segélyhívó – 112
mentők – 104

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

Tűzoltóság – 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018
rendőrség – 107

rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás – r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő -r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László – c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre – r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc – c. r. zászlós
polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Simonyi Zsolt +36-30/6212600, alelnök: Cziferi István, titkár: Mendzsák István

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

dmrv +36 27 511 511
elmŰ +36 40 383 838
ELMŰ hibabejelenés +36 40 383 940, 1-es menüpont
TIGáz +36 26 501 100
magyar Telekom nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198
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

orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
HÉTKÖZNAP, HÉTVÉGÉN, ÜNNEPNAP:
24 óRÁS ORVOSI ÜGyELET MŰKÖDIK.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap 9-13-ig,
nem szentendrei gyermekek esetén a helyileg illetékes
ügyeletet kell keresni.

Gyógyszertári ügyelet
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óRÁTóL 380 FT
Hétköznap a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9 óráig
Este 9 órától ügyeletes:
hétfő Ulcisia Gyógyszertár (Dózsa Gy. út 1., 500-248)
kedd Szent Endre Gy. (Kanonok u. 4., 310-868)
szerda Pismány Gyógyszertár (Fiastyúk u. 11., 505-779)
csütörtök Vasvári Patika (Sas u. 10., 303-825)
péntek Napvirág csepp Gy. (Dózsa Gy. út 20., 319-354)
szombat Kálvária Gy. (Kálvária u. 33., 787-796)
December 25-én, hétfőn az Ulcisia Gyógyszertár ügyeletes reggel 7-től kedd reggel 8-ig.
December 26-án, kedden a Szent Endre Gyógyszertár
ügyeletes reggel 8-tól szerda reggel 7-ig.
A többi gyógyszertár zárva.
Vasárnap a Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Vasárnap este 9 órától ügyeletes
December 3. Szent Endre Gyógyszertár
December 10. Vasvári Patika
December 17. Ulcisia Gyógyszertár
December 24. Kálvária Gyógyszertár
December 31. Vasvári Patika
Idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

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

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502

Szebb és korszerűbb
lett a rózsa kert
2017 | november 27.

november 21-én tartották a rózsa kerti lakótelepen a dunyha-programban megújult épületek ünnepélyes átadóját, melyen jelen volt verseghi-nagy miklós polgármester, Kun Csaba önkormányzati képviselő
és dr. Török balázs városfejlesztésért felelős alpolgármester.

Szentendre önkormányzata a lakótelepi társasházak energetikai korszerűsítésére hirdette meg 2015-ben a dunyha-programot, mellyel az
„otthon melege” program energetikai korszerűsítési pályázatán induló társasházakat támogatta a beruházás anyagi forrásának 10%-os
kiegészítésével, illetve a projektmenedzseri munkával.

A polgármester elmondta, hogy a mostani átadással hosszú folyamat
végére került pont, hiszen befejeződtek városunkban a Dunyha-programban részt vevő épületek energetikai korszerűsítése. 26 társasház
indult a programban, ebből 24 épület felújítása rendben lezárult. A lakóközösségek és az önkormányzat közös munkájának eredményeképpen az épületek energetikailag jobbak, esztétikailag pedig szebbek
lettek. „Örülök, hogy megvalósulhatott Szentendrén a Dunyha-program.
Jelenleg is folyamatban van a városban sok utca, járda és épület felújítása. A Járható Szentendréért Program meghirdetését az tette lehetővé, hogy a források terén most kicsit jobban áll az önkormányzat,
köszönhetően az uszodatartozás kormányzati átvállalásának. Sok dolgunk van, és igyekszünk a beruházási tempón gyorsítani” – zárta rövid
beszédét Verseghi-Nagy Miklós.
A körzet képviselője, Kun Csaba szerint is a felújítás eredményeképpen
szebb és színesebb lett a lakótelep, s emellett nagymértékű költségcsökkenés érhető el a társasházakban. Hozzátette, hogy a körzetben
sok felújítás történt, melyeknek köszönhetően a lakosok egyrészt új
életteret nyernek, másrészt pedig külön értéket jelent, hogy megújítják
szűkebb közösségüket is, hiszen a közös élmény által közelebb kerülnek egymáshoz.
Az ünnepélyes átadó végén a szervezők forralt borral, pogácsával
kínálták meg az esős idő ellenére is megjelent résztvevőket.

MEGHÍVó

Szentendre város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. december 4-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel

KÖzmeGHallGaTáST tart.

A közmeghallgatás helye: a Városháza díszterme
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel vár
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
2017. november 29-ig kérdéseiket írásban is megküldhetik
a polgarmester@szentendre.hu e-mail címre, illetve a nyilvános testületi ülés
keretében a jelenlévő képviselőkhöz kérdést tehetnek fel, javaslattal élhetnek.
Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
Verseghi-Nagy Miklós
polgármester
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felhívás partnerségi
egyeztetésre

Településképi arculati Kézikönyv
Településképi rendelet véleményezése
és lakossági fórum

Mint arról a lakosság a SzeVi korábbi számaiból értesülhetett,
Szentendre Önkormányzata a törvényi kötelezettségnek megfelelően jelenleg készíti a településképi arculati kézikönyvet és a
településképi rendeletet.
A véleményezés során számítunk a lakosság és a civilek aktív
részvételére!
Kérem, jelenlétével tisztelje meg fórumunkat, melyen – vetítéssel
kísért előadás keretében – bemutatjuk a véleményezésre elkészített kézikönyvet és rendeletet.
fórum: 2017. december 13-án, 17.30 óra, városháza díszterem.
a véleményezendő dokumentumok Szentendre város honlapján
2017. december 5-től lesznek elérhetőek.
Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet véleményezési
szakasza 2017. december 5-től december 31-ig tart, mely időszakban a partnerek észrevételt, javaslatot tehetnek.
A véleményt küldők automatikusan bekerülnek az eljárás partnerlistájába és értesítést kapnak az eljárás további menetéről.
A partneri vélemény benyújtható
• Szentendre Város főépítészének címezve (2000 Szentendre,
Városház tér 3.) papír alapon,
vagy a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail címre küldéssel,
• megjelölve a tárgyat, a személy vagy szervezet nevét, képviselőjét, postai és e-mail címét, lehetőség szerint telefonszámát,
• lakossági fórumon szóban és azt követően a fenti dátumig írásban.
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a november 16-i képviselő-testületi ülés fontosabb döntései.

Költségvetés-módosítás

Az államháztartásról szóló törvény alapján negyedévenként módosítani kell a költségvetési
rendeletet. A mostani átdolgozás során előirányzatosításra kerültek a 2017. évi állami
támogatások, a szeptember és október hónapokban hozott határozatok költségvetést
érintő hatásai, valamint az intézmények által
kért módosítások. Az átdolgozás a költségvetés főösszegének 3,1 milliárd Ft-os emelkedését eredményezte.

változás az építményadóban

A helyi adókról szóló törvény 2018. január 1től alkalmazandó törvénymódosítása alapján
adókötelessé válik az ingatlanokon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény
szerinti reklámhordozók. A reklámhordozó tulajdonosainak első alkalommal 2018. január
15. napjáig kell teljesíteniük az adóbevallást,
az adó összegét pedig két egyenlő részletben,
március 15, valamint szeptember 15. napjáig
kell megﬁzetniük. Az adó alapja a reklámhordozó négyzetméterben számított felülete, az
adó mértékét a képviselő-testület 12 000
Ft/nm-ben állapította meg.

Szociális és gyermekjóléti
ellátások

Az Állami Számvevőszék vizsgálatot folytatott
a gyermekvédelem intézményrendszerének
ellenőrzése céljából. A vizsgálatot lezáró jelentés alapján vált szükségessé a rendelet
módosítása.

módosították a közterülethasználat rendjét

A belvárosi lakosok és üzlettulajdonosok kérték a belvárosi ﬁlmforgatások korlátozását,
mert az utóbbi időben egyre több olyan forgatás történt a Belvárosban, mely zavarta őket
pihenésükben, tevékenységükben. A közterületeken történő ﬁlmforgatások engedélyezése
nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik,
erről a Magyar Nemzeti Filmalap hatósági
szerződésben állapodik meg a kérelmezővel.
A hatósági bejelentéseket elegendő a ﬁlmforgatás tervezett megkezdése előtt öt, sürgős
eljárás esetén két munkanappal előterjeszteni. A rövid határidők miatt okoz nehézséget
a lezárás hatásainak alapos feltérképezése, az
érintett lakókkal való egyeztetés.
A ﬁlmforgatások egyes feltételeit viszont a települési önkormányzat képviselő-testülete
rendeletben szabályozhatja, ezért a képviselők most úgy módosították a rendeletet, hogy
a jövőben nem lehet olyan ﬁlmforgatás a belvárosban, amely a közterület teljes lezárásával
jár. A tilalom alól a Kulturális és Turisztikai Bizottság adhat felmentést különös méltánylást
érdemlő esetben, például ha a kérelmező elő-
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zetesen írásban megegyezik az érintett ingatlanok használóival, vagy ha a ﬁlmforgatás jelentős közérdeket szolgál.

e-ügyintézés

Hatályon kívül helyezték az elektronikus ügyintézésről szóló 2008-ban hozott önkormányzati rendeletet, mivel egyre jobban elterjedt,
egyes esetekben kötelező is vált az elektronikus ügyintézés, és ezt az egyéb törvények átfogóan szabályozzák.

Téli útüzemeltetés

A 2011. évi téli útüzemeltetési szabályzat módosítását az azóta történt változások – fejlesztések, népességváltozások, valamint
szakmai tapasztalatok – indokolták, illetve
szükségessé vált az önkormányzati utak szolgáltatási szintek szerinti besorolásának felülvizsgálata. A felülvizsgálat során további 42
utcát vontak be a hó- és síkosságmentesítésbe. Az alvállalkozó gépparkja lehetővé
teszi 34 közterületi járdaszakasz géppel történő hó- és síkosságmentesítését is az eddigi
kézzel végzett 21 járdaszakasz mellett. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján külön eljárási rendet dolgoztak ki a rendkívüli időjárásra
is. A szabályzat módosítása szükségessé
tette az önkormányzat és a Városi Szolgáltató
Nonproﬁt Zrt. között létrejött közszolgáltatási
szerződés módosítását is.

Hulladékgazdálkodás

A képviselő-testület idén májusban úgy döntött, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást indít,
mivel a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. visszavonta a
VSZN Zrt. megfelelőségi véleményét. Az augusztusban indított közbeszerzési eljárás
eredménytelensége miatt a testület most felhatalmazta a polgármestert, hogy a feladat ellátása érdekében kezdjen tárgyalásokat a
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel, amely a
térségben több településen, pl. Leányfalun, Tahitótfalun és Dunabogdányban is ellátja a közszolgáltatást.

Kőzúzó utcai sporttelep
fejlesztése

A Dunakanyar SE 2011 óta minden évben pályázik az MLSZ TAO-programján keresztül az
általa 2029-ig bérelt, Kőzúzó utcai sporttelep
fejlesztésére. Most egy 104 × 52 méteres műfüves pálya építését tervezik, melynek beruházási költsége 100 millió Ft, a szükséges előírt
önerő pedig 30 millió Ft. A kivitelezéshez az
önkormányzatnak tulajdonosi hozzájárulását
kell adnia, ezen kívül pályázati kritérium még
a 15 éves időtartamú bérleti szerződés. Tekintettel e pályázati feltételre és arra, hogy a
Dunakanyar Sportegyesület folyamatosan fejleszti a sporttelepet, a képviselők hozzájárultak a bérleti szerződés határozatlan idejűvé
alakításához, úgy, hogy 15 évre kizárták a
szerződés egyoldalú megszüntetésének lehetőségét, illetve ahhoz, hogy a sportegyesület
pályázatot nyújtson be a műfüves pálya meg-

építésére, melyhez a szükséges önerőt a
város 2018. évi költségvetésében biztosítják.
A sportegyesület további tervei között szerepel még egy 37 × 28 méteres homokos sportpálya építése, mely alkalmas röplabda-,
kézilabda- és focipályának is. Ennek beruházási költsége 25,18 millió Ft, a TAO-támogatás
elnyeréséhez pedig szintén szükséges volt az
önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása.
A Kőzúzó utcai városi sporttelepen a Dunakanyar Sportegyesület 2008. óta 158,5 millió forint értékben végzett el fejlesztéseket, melyet
az önkormányzat 3 millió forint támogatással
segített. A legfőbb fejlesztések voltak: műfüves kispálya megépítése, a füves nagypálya
újjáépítése, a talajvíz elvezetése dréncsövezéssel, világítás kiépítése, automata öntözőrendszer építése, domblelátó-építés, kerítésépítés, öltözők felújítása, viacolor térburkolatok építése, a bejárati kapuk motorizálása.

Gépjármű a rendőrségnek

Kovács László kapitányságvezető jelezte az
önkormányzatnak, hogy a Szentendrei Rendőrkapitányságnak szüksége lenne a körzeti
megbízottak munkáját segítő, szolgálati személygépkocsira. A Szentendrei Rendőrkapitányság Leányfalun is rendelkezik körzeti
megbízottal, ezért az önkormányzat a megállapodott Leányfalu önkormányzatával gépjármű közös megvásárlásáról, közel 2,4 millió
Ft értékben. A gépjárművet a szentendrei
körzeti megbízottak és a leányfalui körzeti
megbízott a két önkormányzat beszerzésﬁnanszírozásának arányában használják.

villamosenergia-beszerzés

A 2018-ra vonatkozó villamosenergia-beszerzés közbeszerzési eljárásra három cég –
MVM Partner Zrt., CyEB Energiakereskedő
Kft., E.ON Energiakereskedelmi Kft. – nyújtott
be ajánlatot. A képviselő-testület megállapította, hogy az eljárás eredményes volt, és valamennyi ajánlat érvényes. A nyertes
ajánlattevő az MVM Partner Zrt. lett.

Ünnepi
testületi ülés
2017 | november 27.
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Az ünnepi eseményen a református, az evangélikus és a baptista lelkipásztorok közös prezentációjában megelevenedett a három
felekezet szentendrei múltja, keletkezése,
szolgálata. A reformáció örökségéből hat
olyan értéket emeltek ki, ami egyszerre egyetemes és ugyanakkor helyi jelentőséggel is bír.
A protestáns felekezetek átadták jubileumi
nyilatkozatukat az önkormányzat testületének, melynek pillérei a hálaadás, bűnbánat,
egységre törekvés valamennyi keresztyénnel,
elköteleződés az evangélium és a város szolgálata mellett. A viszontválaszban azt a pol-

gármesteri megerősítést kapták, hogy a város
vezetése ugyanezen értékekre építve tervezi
és munkálja Szentendre jövőjét. A jubileum alkalmából a felekezetektől valamennyi képviselő ajándékba kapott egy magyarázatos

Új pollerek a római sánc közben

a belváros képviselőjének kezdeményezésére új pollereket helyeztek
ki a római sánc közben a szabálytalan parkolás megelőzésére és a
közlekedés biztonsága érdekében.

A frekventált belvárosi, kétirányú utcában megnehezítette a közlekedést
a szabálytalan parkolás, ezért Petricskó Zoltán alpolgármester, a városrész képviselője kezdeményezésére új pollereket telepítettek a Római
sánc közben. A feladat részeként a korábban meglévő rossz állapotú
elemeket elbontották, majd – újabb szakaszokat bevonva – közel 60
db pollert helyeztek ki a közlekedés könnyítése érdekében. A munkát a
Városi Szolgáltató NZrt. munkatársai végezték el.

Fotó: Paraszkay György

Ünnepi önkormányzati ülést rendeztek a városházán november 16-án. a testületi ülés
után közösen emlékeztek meg az önkormányzat képviselői és a protestáns felekezetek a reformáció 500 éves jubileumáról.

Bibliát és William Wilberforce angol keresztyén politikus életrajzát, akinek döntő szerepe
volt a rabszolgaság eltörlésében. A megemlékezés zárásaként az önkormányzat fogadáson látta vendégül az egyházak képviselőit.

Távvezeték-korszerűsítés
a Kálvária úton

Távvezeték-korszerűsítést végez november 22-től egy hónapon
át a fűtőmű a Kálvária úton, a távhőszolgáltatást a munkálatok
idején is folyamatosan biztosítják.

A Fűtőmű tájékoztatása szerint műszaki okokból szükséges egy
vezetékszakasz mielőbbi cseréje a Kálvária u. 57-59-61. sz. hátsó
frontján. A munka a távhőszolgáltatást nem befolyásolja.
A munkálatokkal kapcsolatban a Fűtőmű előzetesen egyeztetett a
területen érintett egyéb szolgáltatókkal, a kivitelezés folyamán
azonban előfordulhat az ELMŰ és a TELEKOM vezetékek sérülése,
ezáltal szolgáltatás-kimaradás is, mivel e szolgáltatók vezetékei
több helyen érintik a távhő közmű alagutat.
A korszerűsítés miatt a távvezeték nyomvonalán lévő fákat és
cserjéket ki kell vágni. A szolgáltató törekszik a mind komplexebb
helyreállításra, de a távvezeték fölé és annak 2 méteres védőtávolságában a kivágott növények visszatelepítésére nincs mód. A füvesítést tavasszal végzik.
Kérdésekkel, bejelentésekkel forduljanak a városi Ügyfélszolgálathoz: 06 26 300 407, vagy a fűtőműhöz 06 26 816 646,
futomu@szentendre.hu.
A Fűtőmű célja, hogy minél biztonságosabb szolgáltatást nyújtson
a lakosságnak. A korszerűsítésből adódó kellemetlenségekért kérjük szíves megértésüket!
A FŰTőMŰ TÁJÉKOZTATóJA

elkészült a járda

elkészült a járdafelújítás a dózsa György úton, ahol a Kormányhivatal
miatt is nagy a gyalogosforgalom.

A Dózsa György út nagy gyalogosforgalma és a járda leromlott állapota
indokolta a felújítást, ami a lakók kérésére és a körzet önkormányzati
képviselője, Boda Anikó kezdeményezésére indult októberben.
Az út jobb oldalán, a 62/1 hrsz-ú ingatlan kapubehajtója és a Telep utcai
csomópont közötti szakasz felújításánál a járda újjáépítéséhez a pályaszerkezet bontása mellett a kiemelt szegélyt és a kapubehajtó szegélykövét is el kellett bontani és helyettük újat építeni. Megújult a
térkövezett kapubehajtó, és az aknafedlap cseréjére, az akna javítására
és akadálymentesítésre is sor került.
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Sikeres volt az első szentendrei
burgonyavásár

XXXI. évf. | 21. szám

az önkormányzat két napra, 2017. november 10-11-re hirdette meg a kedvezményes burgonyavásárt két helyszínen: a főút melletti nagy parkolóban, illetve a püspökmajor-lakótelepen,
a barcsay iskola előtti parkolóban. a két helyszínen összesen 900 zsák burgonyát, vagyis
közel 14 tonna burgonyát adtak kedvezményes áron a szentendrei nyugdíjasoknak, illetve az
arra jogosultaknak.

A vásárt nagy érdeklődés kísérte mindkét helyszínen, sokan éltek a lehetőséggel, hogy 20 Ft/kg
áron vásárolhassanak burgonyát. Különösen a vásár elején jöttek nagy számban az érdeklődök,
s utána, bár rövidült a sor, de szinte folyamatosan érkeztek az újabb és újabb vásárlók.
A püspökmajori burgonyavásárt egy nagyvonalú felajánlás is színesítette: a Hamvas Béla úti
Zöldségliget Kft.-nek, illetve a békési őstermelő, Eke László segítségének köszönhetően 700
kg sütőtök került a burgonyák mellé, a jelenlévők örömmel fogadták az ajándékot.
A vásárokon az önkormányzat tisztségviselői és vezetői, Verseghi Nagy Miklós polgármester,
Gyürk Dorottya és Petricskó Zoltán alpolgármester, Boda Anikó, Zakar Ágnes, Horváth Győző
képviselő és Móricz János, a Szentendre Barátai Egyesület aktivistája segédkeztek. Mindkét
napon végig jelen volt Verseghi-Nagy Miklós polgármester, aki elmondta, hogy nagy örömet jelent az önkormányzat számára, hogy segíteni tudtak a szentendre családoknak e nagyon fontos
téli élelmiszer beszerzésében. Hozzátette, hogy a vásár jó lehetőség volt a szentendreiekkel
személyesen találkozni, megbeszélni az aktuális kérdéseket.
A nagy érdeklődésre való tekintettel az idei „próba” akcióból szeretnének hagyományt teremteni,
és a tervek szerint jövőre újból megszervezik a kedvezményes vásárt.

városi sportkarácsony

FELHÍVÁS SZENTENDREI EGyESÜLETEK,
OKTATÁSI INTÉZMÉNyEK RÉSZÉRE!

Az idén már hetedik alkalommal kerül
megrendezésre a Városi Sportkarácsony,
melyet a Városháza dísztermében 2017.
december 12-én, 18.00-20.00 óra között
tartunk. A díjátadón szeretnénk a városi
sportegyesületek példamutató munkát
végző edzőjét, egyesületét, különböző kategóriákban és korosztályban kiemelkedő
eredményt elérő amatőr és proﬁ sportolóit,
valamint az idei évben először a szentendrei oktatási intézményeink kiváló testnevelést végző tanárát elismerni, melyhez
várjuk az ajánlásokat.
Minden kategóriából egy személy ajánlását fogadjuk el egyesületenként. Az ajánlások mellé 5-6 soros méltatást is kérünk!
Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. A
borítékra írják rá: „Városi Sportkarácsony
2017”
Határidő: 2017. november 30. 12.00-ig
A nevezési lapok letölthetőek:
https://szentendre.hu/felhivas-varosisportkaracsony-2017/

nádastavi zsilip
rekonstrukció:
indul a II. ütem

megemelik a magasságát és dupla biztosítással látják el a nádastavi zsilipet a műtárgy rekonstrukciójának második ütemében. a
munka novembertől az év végéig tart, a kivitelezés idején a területen a kutyasétáltatás
tilos.

A Dera-patakon található Nádastavi zsilip állapota a több éve visszatérő rendkívüli időjárási körülmények miatt folyamatosan romlott,
a vasbeton szerkezet megrogyott, a zsilip
mechanikája megszorult. Miután a rendeltetésszerű védekezésre évek óta alkalmatlan
volt, 2016-ban a műtárgyat teljesen felújítot-

ták, annak eredeti kialakításán nem változtatva. A rekonstrukció második ütemében a
műtárgy magasságát a MÁSZ + 1,0 m előírt
magassághoz közelítik, s ﬁgyelembe véve a
környezeti adottságokat, dupla biztosítással
látják el a zsilipkaput, továbbá megszüntetik
a zsilipben és a csatornában a pangó víz jelenlétét.
Az Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályon történt egyeztetések alapján a munka
négy fő eleme:
• a meglévő műtárgy MÁSZ + 1,0 m szintre
emelésének megtervezése,
• a műtárgy és töltés összekötése egy szervizhíddal,
• a zsilip előtti meder folyásfenékszintjének
helyreállítása,
• a zsilip Nádastavi-csatorna felőli részén egy
második záró szerkezet tervezése, kivitelezése.
A munka november 24-én kezdődött, a kivitelező, a Városfejlesztési Iroda, a tervező és a
hatóság helyszínbejárásával, a kivitelezés az
időjárás függvényében még idén befejeződik.
A beruházást az önkormányzat saját forrásból
biztosítja, 4.480.621 Ft + ÁFA értékben. A kivitelező a Bridge Kft.
A terület kedvelt terepe a kutyasétáltatóknak.
Kérjük, hogy a kivitelezés folyamán a kutyasétáltatást a területen teljes mértékben
mellőzzék!

első püspökmajori nap
2017 | november 27.
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a püspökmajori napon, 2017. november 11-én, szombaton több program közül is válogathattak a szentendreiek: délelőtt egészségnap és
véradás volt a v-8 uszoda és Szabadidőközpont szervezésében; 11től 19 óráig pedig kulturális programok a barcsay iskola melletti
sportpályán felállított színpadon az önkormányzat szervezésében,
abból az alkalomból, hogy elkészültek a dunyha-programban részt
vevő épületek korszerűsítési munkálatai.

egészségnap és véradás

Az Egészséges Városért Közalapítvány által szervezett egészségnap
remekül sikerült, a részt vevő orvosok – többségében a helyi rendelőintézet dolgozói – véleménye szerint évek óta nem kísérte ekkora érdeklődés a szűrőprogramokat. A véradáson negyvenhatan vettek részt,
ami szintén meghaladja a korábbi évek átlagos létszámát.

Bár a megszokottnál korábban kezdődött Szél Marietta Suttogó-programja a legkisebbeknek, olyan sokan voltak rá kíváncsiak, hogy alig fértek el a teremben. Az ingyenes játszóház-program is sok meglepetést
tartogatott: minden órában egy népmesét hallgathattak meg a gyerekek, e mellett változatos sporteszközök és játékok tették színvonalassá a játszóházban eltöltött időt.

Szabadtéri kulturális programok

A sportpályán felállított színpadon 11-kor kezdődtek a programok Szél
Marietta gyerekeknek szóló énekes-zenés műsorával. A jó hangulathoz
hozzájárult Hablaty Olivér pirosorr-specialista (Szabó Attila) jelenléte
és Bogi látványos arcfestései, melyet nemcsak a kislányok értékeltek.
Ezután következtek a No Comment és a Pink Panthers együttesek táncosainak igényes, jó hangulatú produkciói, majd a Vujicsics Tihamér
Zeneiskola fúvós együttesének magas színvonalú előadását élvezhette
a közönség. Fodor Levente Cseh Tamást idézte meg egyórás műsorával, mindenki örömére. Végül a Flilbili népdalkör adott Szent Márton
napjának hangulatához illő műsort. Az est a Balkán Fanatik fergeteges
hangulatú koncertjével zárult 19 órakor.

A szervezők köszönetet mondanak a fellépőknek az igényes műsorukért, a Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezetnek és az
Árvácska Állatvédő Egyesületnek a részvételért, a P’Art Mozinak a ﬁlmekért, a V-8 Uszoda és Szabadidőközpontnak a helyszínek biztosításáért és a ﬁlmvetítésért, illetve Hidegkuti Gergelynek és az El Mariachi
Étteremnek a vendéglátásban nyújtott segítségért.

megújult
a kerékpárút

Elkészült a Duna-parti kerékpárút felújítása:
a Határcsárda és a Sztelin-patak közötti szakaszon, 740 méter hosszan, teljes szélességében kapott új aszfaltréteget.

A kerékpárút burkolata sok helyen kátyúsodott, deformálódott, ezért teljes szélességében újra kellett aszfaltozni. A kivitelezés
2017. október 10-én indult.

A mintegy hatmillió forintos felújítást a város
saját forrásból ﬁnanszírozta. A kivitelező a
Bola 95 Kft. volt.
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lapunkban néhány hónappal ezelőtt beszámoltunk arról, hogy drong György és varga
lajos gépészmérnökök a pannónia-telepen
lévő nyílt vízlevezető árkok lefedésére vasbeton szerkezetet terveztek, amelynek lényege,
hogy miközben biztosítja a vízelvezetést és az
árok tisztíthatóságát, megfelelő teherbírással
is rendelkezik, így alkalmas a gyalogosközlekedésre, autóparkolásra is. az ún. T-árokfedél
tervei elkészültek, a folyamat viszont itt elakadt, mert senki nem vállalta a termék elkészítését. a két gépészmérnök belefogott a
prototípus gyártásába, de itt is nehézségekkel
kellett szembenézniük, amelyekről drong
Györggyel beszélgetünk.

milyen problémák merültek fel a gyártás elkezdésekor?
A gyártás folyamata egyszerűnek tűnik, kicsit
hasonlít arra, amikor a gyerekek a homokozóban a formák segítségével térbeli alakzatokat
készítenek. A nehézséget a forma elkészítése
jelentette. A betonsablon tervezését és elkészítését a társam vállalta magára. Az első változat szétszerelhető elemekből állt, de ez nem
vált be, a második sem, mert a gyenge kivitele
miatt a rázópadon szétesett. A harmadik változat látszott alkalmasnak a betonozásra.
Időközben Dombay Zsolt izbégi önkormányzati képviselőtől felkérést kaptunk, hogy a
Szentlászlói úton lévő Kékibánya buszmegálló
megközelítése balesetveszélyes, ezért először az ehhez szükséges árokfedeleket akartuk legyártani. Sikerült elkészítenünk a 43
darab árokfedelet, illetve három darabot a töréstesztre.

ennek mi lett ennek az eredménye?
Sajnos meg kellett állapítanunk, hogy a jelenlegi megoldás tömeggyártásra alkalmatlan,
ezért javasoltam egy elvileg más megoldást a
beton és a vasalat terének elválasztására.
Ekkor Varga Lajos bejelentette, hogy ebben a
munkában a továbbiakban nem kíván részt
venni.

Ön még látott kiutat ebből a helyzetből?
A kialakult problémák megoldása első pillanatban valóban reménytelennek látszott, de
úgy gondoltam, hogy az elmúlt két év során
már annyi problémát sikerült megoldani, hogy
nem adom fel. Vásároltam egy rajzolóprogra-

burkolatfelújítás

mot, és megkezdtem az új elképzelésem szerint a betonsablon tervezését, és eközben
gyártót is kerestem hozzá. Ez egyik gyártó
szerint ez olyan komplikált feladat, amit csak
egy korszerű CAD 3D programmal lehet megoldani, ilyennel viszont nem rendelkeztem.
Ismerősök révén jutottam el régi jó ismerősömhöz, Mészáros Lászlóhoz, aki örömmel
ajánlotta fel a segítségét. Az együttműködésünk újabb lendületet adott, és öt havi munkával elkészültek a betonsablonok tervei.
Mészáros Laci nem csak a tervezést végezte,
hanem a régi munkahelyén segített elkészíteni
a betonsablonokat is. Nélküle nem sikerült
volna ilyen gyorsan és jól megoldani ezt a
problémát.

És eljött a várva várt pillanat?
November 15-én végre sikerrel betonoztunk az
új sablonnal, ezzel a termék sorozatgyártása
a betonsablon szempontjából megoldható
lett.

És a műszaki engedélyek kiadása?
A Szentlászlói útra elkészült árokfedelek kihelyezése előtt derült ki, hogy a két árok a Magyar Közút kezelésében van, és az árokfedelek
kihelyezéséhez az ő engedélyük szükséges.

Ők hogyan álltak hozzá?
A Közút támogatta az árokfedelek elhelyezését, de jelezték, hogy az engedélyt csak akkor
tudják megadni, ha az árokfedél megfelel egy
2013-as kormányrendeletnek, ami szabályozza az építménybe történő beépítéseket.
Ennek kifejezetten örültem, mert így lehetőséget kaptam, hogy hozzáértő szakemberek véleményezzék a tervünket. Elkészítettem
részükre a szükséges leírást, és miután helyszíni szemlét is tartottunk, november 3-án
megkaptuk a hozzájárulást a telepítésre. Még
aznap kihelyeztük a korábban már legyártott
43 darab árokfedelet a Szentlászlói útra. Telepítés után az árokszegély hibái miatti árokfedél billegéseket gumialátéttel oldottuk meg.
Kiderült, hogy a két árokban még egy-egy
árokfedél elfér, ezeket majd pótoljuk.
ezek szerint beérett a kétéves erőfeszítés
gyümölcse. melyek a következő lépések?
Megkezdjük a prototípushoz tartozó 320
darab árokfedél gyártását a már elkészült tűzi

A Fülemüle utca mintegy 70 méteres leromlott állapotú burkolata
került felújításra november közepén.

mederkorrekció
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Mederkorrekciót végeznek az Eötvös utcai hídnál. A munka a tervek
szerint decemberben készül el.
A kivitelező a Bridge Kft. A kisvízi meder keresztmetszetének korrigálását az időközi alacsony vízállás és a kis patakvíz-sebesség következtében az avar és egyéb vízi hulladékok feltorlódása teszi
szükségessé. A mederkorrekciót a város saját forrásból ﬁnanszírozza nettó 598.000 Ft + ÁFA értékben.

A képen a helyszín látható a telepítés után

horganyzott vasalatok mérethibáinak kijavítása után. A betonozást az időjárás függvényében tudjuk végezni. Tesztelünk új
betonminőségeket is (C40, C50). A tapasztalatok alapján pedig folyamatosan fejlesztjük a
konstrukciót és a gyártástechnológiát. A találmány kiváló lehetőség lehet az önkormányzat
számára a probléma orvoslására.

Köszönet Drong Györgynek!

Szántalan egyeztetésen, helyszíni bejáráson és közös munkán vagyunk túl Drong
Györggyel, akinek ezúton is szeretném
megköszönni, hogy a Szentlászlói úton, a
Kékibánya buszmegálló közelében lévő
balesetveszélyes árok fedését sikerült
szakszerűen megoldania.
Dombay Zsolt
önkormányzati képviselő

2017 | november 27.

Új parkolóhelyek a postánál

oldalparkolót építenek ki a posta előtti tér mentén, a Kossuth lajos
utca nyugati oldalán. a munkák november 21-én kezdődtek, és várhatóan a hét végéig befejeződnek.

Mivel a posta előtti parkban a tér felújításakor új sétány készült, a régi,
részben parkolóként használt sétány átalakítható kiemelt szegély nélküli oldalparkolóvá. Ezzel a parkolás egyszerűbbé válik ezen a frekventált szakaszon.
A meglévő régi szegély helyén, annak egy részének megtartásával építenek oldalparkolót a posta díszburkolatától 75 méter hosszan, a park
felőli oldalon. A meglévő járdaburkolat megvágása és a kiemelt útszegély elbontása után 220 cm széles oldalparkoló és 90 cm széles járdafelület marad, mely a parkoló autók könnyű megközelítésére szolgál.
A munkavégzés idején csak rövid, időszakos lezárásokra lesz szükség
(pl. tehergépjárműre történő rakodás miatt). Az autós közlekedés biztosítása érdekében a munkák teljes időtartamában lezárják a keleti oldalon húzódó parkolósávot.
A beruházást a város saját forrásból végzi 4 466 163 Ft értékben.
A munkálatok teljes időtartalma alatt a forgalomtechnikát a VSZ Nzrt.
biztosítja. (A térképen piros vonal jelöli a munkálatok helyszínét, sárga
vonal a munkák idejére lezárt parkolóhelyeket.)

barackvirág utca felújítás

A Barackvirág utca Bérc utcáig tartó részén befejeződtek az ivóvízhálózat rekonstrukciós munkálatai, így ezen a szakaszon november 27től megkezdődik az útpálya felújítása. A kivitelezés csak a szakasz
autós forgalom előli lezárása mellett végezhető, így várhatóan 2017.
november 27. és 2017. december 12. között a Barackvirág utca 11-es
főút – Bérc utca közötti szakaszát lezárják.

Elkerülő útként javasolt:
A 11-es főútról felfelé:
Várkonyi Zoltán utca – Akácfa utca – Hegymester utca – Bérc utca
Barackvirág utcáról lefelé:
Bérc utca (alsó rész) – Akácfa utca – Várkonyi Zoltán utca
Alternatív útvonal:
Leányfalu, Boldogtanyai út
A lezárással érintett ingatlanok tulajdonosai számára (Völgy utca is) a
ki- és behajtás – korlátozottan – biztosított ezen időszakban is.
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parkolóhelyek a füzesparkban

a lakónegyed megújítására meghirdetett közösségi tervezés során
merült fel, hogy kevés a parkolóhely a füzesparkban. az önkormányzat úgy kívánja növelni a parkolóhelyek számát, hogy a zöldfelület
aránya a lehető legkisebb mértékben csökkenjen.

A munka november 13-án kezdődött a Szentlászlói úttal párhuzamosan, a kivitelező Városi Szolgáltató N. Zrt. a területre való felvonulásával. A parkolóhelyek kialakításához minimális növényzetirtásra is
szükség volt, ezután a parkolóhelyek felfestése következik.

p+r parkoló a HÉv-állomásnál

megkezdődik a vasúti villasor – HÉv végállomás p+r parkoló kiépítésének első üteme. a projekt a tervek szerint három ütemben valósul
meg.

Kérjük, hogy a lezárás idején fokozott ﬁgyelemmel, óvatossággal közlekedjenek, ezzel is segítve a Barackvirág utca mindannyiunk által várt
felújításának mielőbbi befejezését!
Köszönjük minden érintett türelmét, megértését a kivitelezés alatti kellemetlenség miatt!

megújul az izbégi játszótér

Elkezdődött Izbégen a Szűcs József utcai játszótér felújítása, melynek
keretében új játszóeszközöket gyártanak és telepítenek a szabványi
követelmények szerint. A munka előreláthatólag december 15-re fejeződik be, az időjárástól függően. A kivitelezést a Játszópark Kft. végzi.
A beruházás költsége közel bruttó 2 millió Ft, mely az önkormányzat
költségvetését terheli.

Közösségi tervezéssel
fejlődik a Sztaravoda park

Szentendrén a Postás strand és a Füzes park sikeres közösségi tervezése után idén ősszel a Sztaravodai úti parkot is a lakossági vélemények, igények összegzésével tervezik meg. A közösségi tervezéshez
három alkalommal hívták meg a helyszínre a szentendreieket. A tervezés folyamatáról következő lapszámunkban részletesen beszámolunk.

A Vasúti villasor – HÉV végállomás környékén komoly problémát okoz
a parkolóhelyek hiánya. A területen a P+R parkoló kiépítésének I. üteme
2017. októbertől decemberig tart.
A kivitelező B Build Kft. az alábbi ütemezésben végzi a munkát:
I. ütem: a 402/27, 402/28, 402/29 helyrajzi számú ingatlanokon zúzott
köves parkolófelület kiépítése mintegy 3000 m2-nyi területen, talajcserével
II. ütem: a belterületi utak felújítása, kiépítése pályázat keretében megvalósul a Vasúti villasor kopórétegcseréje és az engedélyes tervekben
szereplő ún. 1. körforgalom kiépítése a 2018. évben
III. ütem: a terv teljes körű megvalósítása, amennyiben a szükséges
forrás rendelkezésre áll.
A fejlesztést a város saját forrásból ﬁnanszírozza, a költség bruttó
17.172.178 Ft.
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Koragyermekkori szűrőprogram

Kedves szentendrei Szülők! 2017 szeptemberétől Szentendrén is elkezdődött a Koragyermekkori Szűrőprogram. az életkorhoz kötött
szűrővizsgálatok a védőnői tanácsadás keretein belül zajlanak, a dunakorzó 18. szám alatt, a védőnői Szolgálatnál.

Célja: a 0-7 éves korosztály optimális fejlődésének komplex támogatása, a gyermek fejlődését befolyásoló rizikó és védőfaktorok felmérése, a gyermek fejlődésének nyomon követése, valamint az eltérő
fejlődést mutató gyermek kiszűrése.
Szülői kérdőívek is segítik a védőnők munkáját, akik 0-7 éves korig 13
alkalommal végeznek életkorhoz kötötten kötelező szűréseket. A kérdőív segítségével a szülők tapasztalatai is bekerülnek a rendszerbe,
annak érdekében, hogy időben felfedezhetők legyenek azok a problémák, amelyeket korai intervencióval befolyásolni lehet. Az életkorhoz

álláspályázatok

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet közútkezelői ügyintéző
feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság; cselekvőképesség;
büntetlen előélet; felhasználói szintű MS Ofﬁce ismeret közlekedésmérnök vagy építőmérnök vagy
környezetvédelmi mérnök vagy településmérnök
szakképzettség, 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 kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tétel

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 a pályázati eljárásban
résztvevők megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
szentendrei vagy kistérségi helyismeret

Ellátandó feladatok:
A hatályos jogszabályok alapján a közútkezelői feladatok ellátása, különösen:
a munkakezdési-, a burkolatbontási- és az útcsatlakozók létesítésével kapcsolatos engedélyezési eljárásokban közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás
tervezetének elkészítése,
nyomvonalas közműlétesítmények más hatóság hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásokban közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás tervezetének
elkészítése,
társosztályok feladatkörébe tartozó eljárásokban
szükséges közútkezelői szakmai állásfoglalások,
közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások tervezetének elkészítése,
a közút területét érintő közterület foglaláshoz szükséges hozzájárulások előkészítése,
helyszínelési feladatok ellátása,
balesetveszélyes közműfedelek észlelése esetén a
közútkezelői intézkedés megtétele,
ügyfelek tájékoztatása írásban és szóban, valamint a
lakossági panaszok kezelése.

Bérezés: a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap.
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
a pályázat benyújtásának határideje: november 30.
a pályázat elbírálásának határideje: december 8.
A munkakör betölthető: 2018. január 1. napjától

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre, 2000 Városház tér 3.

A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy

kötött szűrővizsgálatok a
védőnői tanácsadás keretein belül zajlanak, változatlanul a Dunakorzó 18.
szám alatt a Védőnői Szolgálatnál.

A szűrővizsgálatok gördülékenyebb lebonyolítása
érdekében előre egyeztetett időpontban előbb a területi védőnőnél, majd a védőnői tájékoztató birtokában a háziorvos
egészséges tanácsadásán javasolt megjelenni. A gyermekek érdekében számítunk a szülők együttműködésére, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az átállás.

postai úton a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére (Szentendre, 2000 Városház tér 3.) vagy a remele.antonia@szentendre.hu
e-mail címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „közútkezelői ügyintéző”.

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet hatósági irodavezető feladatok ellátására.
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság; cselekvőképesség;
büntetlen előélet; felhasználói szintű MS Ofﬁce ismeret, főiskolai szintű közszolgálati szakképzettség,
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
kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tétel
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 a pályázati eljárásban
résztvevők megismerhetik
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
szentendrei vagy kistérségi helyismeret
közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat

Ellátandó feladatok:
Önkormányzati rendeletekbe foglalt szabályok betartásának, engedélyek meglétének ellenőrzése és az
ezekhez kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatása.
Ügyfelek tájékoztatása írásban és szóban a helyi
szabályokról.
Egyes esetekben kiadmányozási jog gyakorlása
Hatósági iroda munkájának irányítása (12 fő) az
alábbi területeken: anyakönyvi, hagyatéki, kereskedelmi, birtokvédelmi ügyek, szociális ellátásokkal, állattartással kapcsolatos ügyek, lakcímnyilvántartási
ügyek, helyi rendeleten alapuló hatósági ellenőrzési
ügyek, környezetvédelmi és természetvédelmi ügyek

Bérezés: a Közszolgálati ttisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap.
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
a pályázat benyújtásának határideje: november 30.
a pályázat elbírálásának határideje: december 8.
A munkakör betölthető: 2018. január 1. napjától

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre, 2000 Városház tér 3.

A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy
postai úton a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére (Szentendre, 2000 Városház tér 3.) vagy a remele.antonia@szentendre.hu
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e-mail címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „hatósági
irodavezető”.
Pályázattal kapcsolatos szakmai információt dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezetője
nyújt a 26-785-128-es telefonszámon.

Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet hatósági ellenőr feladatok
ellátására.
Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság; cselekvőképesség;
büntetlen előélet; felhasználói szintű MS Ofﬁce ismeret, főiskolai szintű közszolgálati szakképzettség,
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
kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tétel
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 a pályázati eljárásban
résztvevők megismerhetik
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
szentendrei vagy kistérségi helyismeret

Ellátandó feladatok:
Önkormányzati rendeletekbe foglalt szabályok betartásának, engedélyek meglétének ellenőrzése és az
ezekhez kapcsolódó hatósági eljárások lefolytatása.
Ügyfelek tájékoztatása írásban és szóban a helyi
szabályokról.
Bérezés: a Közszolgálati ttisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap
Foglalkozás jellege: teljes munkaidő
a pályázat benyújtásának határideje: november 30.
a pályázat elbírálásának határideje: december 8.
A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, Szentendre, 2000 Városház tér 3.

A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy
postai úton a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére (Szentendre, 2000 Városház tér 3.) vagy a remele.antonia@szentendre.hu
e-mail címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „hatósági
ellenőr”.
Pályázattal kapcsolatos szakmai információt dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda vezetője
nyújt a 26-785-128-es telefonszámon.
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rédli andrás világ- és európa-bajnok, olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó Tapolcán született 1983-ban. 2014-ben vonult be a
szentendrei magyar Honvédség altiszti
akadémiára, azóta a mecséri János Kiképző
osztály katonai testnevelési és közelharcmódszertani részlegének testnevelőtisztje
századosi rendfokozatban.

fantasztikus sporteredményeket ért már el
idáig, egyéniben és csapatban is. melyekre a
legbüszkébb?
Már mindenfajta, -színű érmem van, de az
olimpiai aranyérem hiányzik még. Talán mindig
az éppen aktuális tölt el a legszebb érzésekkel.
Nagyon büszke vagyok például a legutóbbi
aranyérmemre: a november 18-19-én Milánóban rendezett világkupán 275 versenyző között szereztem meg az első helyet. Azért is
nagy eredmény ez számomra, mert nyolc évvel
ezelőtt nyertem utoljára világkupát.

mennyit kell edzenie ahhoz, hogy folyamatosan az élvonalban lehessen?
Minden nap edzek, ezt muszáj. Vívóedzésem
heti 4-5 alkalommal van, és havi rendszerességgel veszek részt versenyeken, amelyek általában 2-3 naposak. Nagyon odaﬁgyelek a
rekreációra is: gyógytornázom, pszichológus-

a molinón:
pacsay attila

pacsay attilának ítélte a szakmai zsűri a legjobb külföldi ﬁlmzene díját a budapest noirért a Hollywood music in media awards-on.
a díjat több mint 2000 résztvevő jelenlétében
osztották ki november 18-19-én az avalon
színházban, los angeles-ben.

A Szentendrén élő Pacsay Attila 1995-ben
végzett a Budapesti Zeneakadémia zeneszerzés szakán Petrovics Emil tanítványaként.
2001 óta a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
vizuális kommunikáció szakának művésztanára. Több nagyjátékﬁlm, számos rövidﬁlm,
televíziós és színházi produkció zenéje fűződik a nevéhez. Leginkább akusztikus hangszerekkel dolgozik, a kortárs zenéből, modern
dzsesszből ismert kisebb kamarazenei formációktól a szimfonikus zenekarig sokféle öszszeállítású együttesre komponál.
Kezdetben animációs ﬁlmekhez írt zenét, többek között az Oscar-jelölt Maestro című
magyar alkotáshoz. 2008-ban a szerbiai ANIMANIMA fesztiválon a Best Sound Design

ÉS VIDÉKE
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hoz járok. Gulyás Zsolt őrmester kollégámmal
nemrégiben elkezdtük a földharcot gyakorolni,
ez a küzdősport az erőnlét szempontjából is
nagyon hasznos. Az életemben egyértelműen
a sport tölti be az első helyet, ez határozza
meg a mindennapjaimat.

emellett jut idő a családra, hobbira?
Szüleim, testvérem Tapolcán laknak. Még nőtlen vagyok, de az álmom három gyerek. óbudán élek, tehát nagyon közel Szentendréhez.
A várost már idekerülésem előtt is elég jól ismertem, gyakran megfordultam a programokon, vagy túráztam a környező hegyekben.
Kedvelt időtöltéseim a természethez kötnek:
a biciklizés, hegymászás, túrázás jelenti számomra a feltöltődést, a nyugalmat. S bár ez
nem hobbi, de nagy Fradi-drukker vagyok.

közönséget sok szép csörtével, jó eredményekkel tudjuk megörvendeztetni. Utána pedig
a legfontosabb cél, hogy 2020-ban kijussak a
tokiói olimpiára egyéniben és a válogatott csapattal is. Ha ez sikerül, az éremért szállok
harcba. Ezek a célok határozzák meg a gondolataimat, a hétköznapjaimat.

eddigi eredményeit díjak sokaságával ismerték már el. ezek közül a legkiemelkedőbbek:
Junior prima díj (2009), az év magyar vívója
(2014), magyar arany Érdemkereszt (2016).
A díjak a sporteredményeimhez köthetőek.
Nagy öröm volt országunk vezetőitől átvenni
a kitüntetést a Parlamentben, az élmények
még mindig bennem vannak. De nagyon kedves számomra a Katonák Példaképe Díj is,
amit az olimpiai után kaptam meg tágabb értelemben vett családomtól. Nekem a páston
kell bizonyítanom, a díjak is erre ösztönöznek.
melyek a közeljövő tervei?
2019-ben Budapesten rendezik meg a világbajnokságot. Bízom benne, hogy a hazai

díjat kapta az Ergo című ﬁlmért, 2009-ben
pedig a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál
Legjobb Zene díjával jutalmazta a zsűri ezért
a ﬁlmért.
Első amerikai moziﬁlm-felkérését 2013-ban
kapta: a Six Dance Lessons in Six Weeks (Hat
hét, hat tánc) című ﬁlm zenéjének és betétdalainak elkészítésével bízták meg. A Broadwaysiker feldolgozásának főszerepében a
legendás amerikai ﬁlmcsillag, Gena Rowlands
szerepelt, operatőre Zsigmond Vilmos volt.
Kertész Mihály korai némaﬁlmjéhez, A tolonchoz 2014-ben komponált új zenei kíséretet.
2016-ban megnyerte a Violetta d’Oro (Arany
Ibolya) fődíjat Gárdos Péter Hajnali láz című
ﬁlmjének zenéjéért. A ﬁlm az operatőri díjat is
elnyerte.
A legújabb sikere pedig a Budapest Noir, melyet Gárdos Éva rendezett. A ﬁlm egy 1936ban Budapesten játszódó bűnügyi történet
feldolgozása Kondor Vilmos regénye alapján.
A forgatókönyvet Szekér András írta, operatőre Ragályi Elemér. A ﬁlm a Pioneer Pictures
gyártásában készült, vezető producere Kemény Ildikó.
Pacsay Attila és Gárdos Éva még a ﬁlm bemutatása előtt vendégei voltak a P’Art Mozinak,
vagyis Szentendrén volt a legelső közönségtalálkozójuk – teltházzal.

HIRDESSEN NÁLUNK! KARÁCSONYI AKCIÓK!

INFO: 06 20 260 4642 SZEVI@SZENTENDRE.HU
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az idei arany bicentenárium alkalmából több rangos programmal is készült a Szentendrei Kulturális Központ. 2017. november 18-án az aranyláz fesztivál egésznapos programsorral:
összművészeti workshoppal és koncertekkel várta elsősorban a ﬁatalokat. a projekt ballada
és operaesttel, valamint a szentendrei diákok kreatív programjával folytatódik majd jövő
tavasszal.

Új programsorozatot indított a Ferenczy
Múzeum Művészek dedikálnak címmel,
amely a művészek és a közönség közvetlen találkozóinak ad teret. Szinte természetes, hogy a szentendrei művésztársadalom doyenje, Balogh László Munkácsy-díjas festőművész lett az első meghívott. November 17-én este az Előhívás
című kiállítás Barcsay-képei előtt mesélt
mesteréről Balogh László. Kedves személyes történeteket, okos, helytálló művészetelméleti megállapításokat hallhattunk
a jó hangulatú esten, amelyet kedves
gesztus zárt: a művész régi katalógusait
dedikálta közönségének.
R. ZS.

Szakács Imre művei
nagyváradon

Szakács Imre festőművész a mostani kiállításával az első önállót tudhatja magáénak
Erdélyben – a 7x7 című kiállítás 49 alkotása a
Nagyváradi Vár Fejedelmi Palotájában kapott
helyet, ahol november 19. és december 31. között látogatható. Az alkotások hét művésztelepen készültek.

Az AranyLáz Fesztivál projektvezetője,
Dömény Krisztián citeraművész-zenetanár
délelőtt a Dunaparti Művelődési Házba szervezett kreatív, játékos workshopot a helyi
diákok számára. Az Alkoss Arannyal! programban különböző szekciókban művésztanárok
segítségével kerülhettek közelebb a ﬁatalok
Arany balladaköltészetéhez. Az alkotóműhelyben műfaji megkötöttségek nélkül hip-hop,
metál, népzene, komolyzene és blues ritmusra
készült Arany-átiratok születtek Kivés Gergő
rapper, Juhász Lívia blockﬂőte tanár, Lázár
Enikő énektanár, Kugler Viktor zenetanár,
jazztrombitás
és
Dömény
Krisztián
citeraművész mentorálásával.
Délután Arany ihletésében fesztiválkoncertekkel folytatódott a program a PMK színháztermében. A koncepció alapját itt is a zenei
sokszínűség adta: a műfaji változatosság
jegyében fellépett a Vujicsics Tihamér Zeneiskola, a Kalász Művészeti Iskola, a Balkán
Trió, A Vigad Trió, a Liszt Ferenc Zeneakadémia Népzene Tanszéke, a Bartók Béla Konzervatórium hallgatói, illetve Dömény Krisztián

citeraduója, a ZitheRandom. Este a stílusgazdag Zuboly együttes teremtett kiváló hangulatot, akik magukat broken etno stílusú
zenekarként aposztrofálják. A népzene,
hip-hop, drum&bass, pop-rock dallamok olyan
magával ragadó egységben keverednek dalaikban, mellyel minden korosztály azonosulni
tud. Igazi örömzene hömpölygött a színpadon,
melybe a ZitheRandom is bekapcsolódott improvizációjával.
Az AranyLáz fesztivál délelőtti műhelymunkája jó alap volt a Kulturális Központ következő projektjéhez: a Dalos Esztik és Tuba
Ferkók című közös programsorozatban a
város középiskoláiból egy-egy diákcsoport
dolgozza fel Arany balladaköltészetének
gyöngyszemeit, hasonlóan szabad formában,
a zene, a képzőművészet, a tánc eszközeivel.
A projektet az iskolák mentortanárai és ﬁatal
drámapedagógus-színészek segítik majd. Az
elkészült alkotásokat a tanév végén, tavasszal
mutatják be a diákok a Pest Megyei Könyvtár
színháztermében.
SZ. N.

Fotók: Demeter Anett
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Szentendre történelmi belvárosa hagyományosan – immár tizenkettedik éve – ünnepi díszbe öltözik adventtől vízkeresztig. Öt héten át
a város sokszínű programkínálattal várja a látogatókat: advent vasárnapjain gyertyagyújtás a fő téren; adventi vásár a dumtsa Jenő sétálóutcában; egyházi- és gyerekprogramok; koncertek; kiállítások.
a Szentendrei Teátrum téli évadának kínálatában színházi előadás,
gyerekelőadás és hangverseny egyaránt megtalálható. a szentendreiek az óévet a fő téren, a Csavard fel a főteret! programmal, a The bits
– beatles emlékzenekar koncerttel és tűzijátékkal búcsúztatják, az
újévet pedig a Söndörgő fellépésével köszöntik.

advenTI GyerTyaGyÚJTáSoK
SzenTendre fŐ TerÉn

A négy adventi vasárnap délutánján ünnepélyes gyertyagyújtásra várjuk Szentendre lakóit a Fő téri kereszt körül elhelyezett óriási adventi
koszorúnál. Mind a négy vasárnapon harangjátékkal veszi kezdetét az
esemény, majd a gyertyagyújtást és a rövid beszédet követően városunk keresztény felekezeteinek vezetői mondanak el egy-egy közös
imát. Minden adventi vasárnapot különleges és meghitt programmal
zárunk. A programok végén pedig adventi fényfestéssel, forralt borral
és süteményekkel köszöntjük az egybegyűlteket.

advenTI váSár a dumTSa JenŐ uTCában

Szentendre történelmi belvárosában, a Dumtsa Jenő utcában tartott
Adventi vásáron az elmúlt évekhez hasonlóan idén is jelentős számban
lesznek jelen helyi és környékbeli termelők, és az ország számos területéről érkeznek a vásárba különböző, minőségi termékeket készítő
árusok. Célunk, hogy a szentendreiek, a környékbeliek és az idelátogató turisták egyaránt megtalálják az ajándékokat, mellyel nagy örömet
okoznak családtagjaknak, barátaiknak. A kiállítók között megtalálható
lesz idén is a gasztronómia, a kézműves árusok és a helyi művészek
pavilonja is. Az Adventi vásárt közösségépítő céllal is tervezzük, hiszen
a vásár utcájában elhelyezett tűzkosarak mellett barátok, családok forralt borozhatnak és közösen készülhetnek az adventi ünnepekre.

advenTI KÉSzÜlŐdÉS a TemplomoK
vároSában

Az ünnepre készülődés időszakában a templomok városában megtalálható összes felekezet számos egyházi programot, eseményt kínál.
Szentendre templomaiban kigyúló fények és megszólaló művek -azon
kívül, hogy betekintést nyújthatnak egymás hitébe és készülődésébe
– felekezeteken átívelő hidat képeznek a közös élmények által.
A Mitől jó a világ? programsorozatban Szentendre város civil szervezetei, egyesületei már évek óta jótékonysági akciókat, programokat
szerveznek annak érdekében, hogy a bevételből támogatni tudják a nehezebb körülmények közt élő lakosokat, hogy számukra is széppé váljon az ünnep.

VÁROS

menJÜnK mI IS beTleHembe!

óvodásokkal az Evangélikus Templomtól a Fő téri betlehemi istállóig,
adventi szombatokon és vízkereszt napján.

december 2. szombat 16:00
„Megjövendölve volt régen…”
Angyali üdvözlet – Mária és József szobránál, az Evangélikus Templom
udvar kapujánál az Evangélikus Zenei óvoda és a Református óvoda
óvodásaival és óvónőivel. Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész beszél az angyali üdvözletről. Énekelnek a gyerekek és az óvónők, majd
mécsessel a kezükben, énekelve viszik az angyali üdvözletet a Dumtsakorzó forgatagába.

december 9. szombat 16:00
„Üdvözítőtök született…”
Az Evangélikus Templom melletti „pásztorok tanyája” faragott szobrai
megelevenednek a Püspökmajori óvodások, óvónők pásztorjátékával.
Dr. Harmathy András református lelkész beszél a Biblia üzenetéről: „Üdvözítőtök született…” Pásztorokként indulnak a betlehemi istálló felé,
mécsesekkel a kezükben, énekelve és helyenként botos táncot járva.

december 16. szombat 16.00
„Menjünk mi is Betlehembe…”
Az Evangélikus Templom melletti „pásztorok tanyájánál” szedelőzködnek, ajándékokat visznek magukkal a Bimbó utcai óvódások, óvó nénik.
Dani Zsolt baptista lelkész útra bocsátja a kis „pásztorokat” a Biblia
üzenetével. Imbolygó lámpásokkal, énekelve egészen a Fő téri betlehemi istállóig mennek.

december 23. szombat 16:00
„Azon van egy rengő bölcső, abban fekszik az Úr Jézus.”
A Fő téri betlehemi istálló „bölcsőjét” ringatják énekszóval a Szivárvány
és a Szent András óvodák óvodásai és óvónői. Blankeinstein György
római katolikus plébános üzenete karácsony estéjére. Az örömhírt elviszik a gyerekek mécsesekkel a kezükben, a Dumtsa-korzó sokadalmába.

Január 5. péntek 10:00
„Háromkirályok napján…”
Az Evangélikus Templom mellett gyülekeznek az óvodások, az óvónők,
akik advent szombatjain átélték a betlehemi történetet. Bécser Róbert
ferences atya bezárja a karácsonyi ünnepkört. A gyerekek és az óvónők
énekelve a Háromkirályok szobrához mennek. Három gyermek királynak öltözik, és együtt vonulnak a Fő téri betlehemi istállóig. Énekekkel,
versekkel búcsúztatják a karácsonyi ünnepkört.

Az esemény Facebook oldala: Advent Szentendrén
Információ: http://szentendreprogram.hu/
Az adventti programfüzet nyomtatott változata már megjelent!
Keresse a város frekventált helyein!
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Különös, emberre és állatra egyaránt hasonlító lények népesítik be Csíkszentmihályi
róbert Kossuth-díjas szobrászművész kiállítását a ferenczy múzeum Szentendre-termében. ez a tárlat már címével, a talányos
rejtekerdővel is az életmű meghatározó motívumára, a természet szeretetére utal.

mit rejt az erdő a művész számára?
A természet, s különösen az erdő iránti vonzalom a gyerekkoromból ered. Apámék minden vasárnap kirándulni vittek minket azért,
hogy levegőn legyünk. A háború után ugyanis
a család egy pici szobában élt a Tarcsay Vilmos utcában – öten voltunk testvérek. Szenvedélyes állatbarát voltam mindig, gyűjtöttem
a bogarakat. Valaha azon gondolkoztam,
hogy erdész leszek. Aztán mégis a szobrászat mellett döntöttem. Marci ﬁam majdnem
megvalósította az álmomat – Sopronban járt
az Erdészeti Egyetemre, aztán rájött, hogy ez
a munka nem erről szól, inkább adminisztratív. ő is imádja a természetet, bár nem tanítottam erre, soha nem járt velem erdőt járni.
Végül fotós lett.

Kevés szobrász van, akit ennyire érdekel az
állatvilág.
Valóban. Én még a Magyar Művészeti Akadémián tartott székfoglalómat is Állati címmel
tartottam. Az én állatszobraim nem mítikus
eredetűek, kentaurok, elefántfejű Ganésák
vagy más, állatokból összeragasztott ﬁgurák,
hanem valóságosak.
aki ennyire kötődik az állatokhoz, hogyan
tudja összeegyeztetni a vadászatot az állatok
szeretetével?
Sehogyan. Életemben egyszer voltam valaha
vadászni Bihari Jóskával, Farkas Ádámmal és
Kocsis Imrével – igyekeztem cinikusan szemlélni azt, de többé nem mentem.

Csíkszentmihályi Róbert: Ködös reggel

Ha nem vadászott, hogyan tudta az erdei állatokat ennyire valósághűen megformálni?
voltak a szobroknak modelljei?
Nem modell alapján mintáztam ezeket, hanem
emlékezetből. Mindig érdekeltek, tehát sokat
ﬁgyeltem az állatokat. Amikor végre fényképezőgépem lett, lencsevégre kaptam minden
erdei élőlényt. Egy normál géppel, ha jól emlékszem, egy Zeiss típusúval jártam az erdőt.
Főiskolás korom óta a hétvégi nappalokat
vagy gyakran az éjszakákat is a környék erdeiben és barlangjaiban töltöttem. Tanultam az
erdő rejtett életét. Mágikus vonzalmat éreztem az erdei vadak iránt. Leselejtezett katonai
sátrat vettem, nyáron ezzel táboroztam, és fotóztam az állatokat. Nem teleobjektívvel, nem
vakuval, hanem zseblámpával. Volt úgy, hogy
egy vaddisznó felkergetett a fára.
Hogyan születtek a kiállításon is látható különös, félig ember-félig állat szobrok?
Ezek az arányokkal való játék révén alakultak
ki. Kezdetben valódi állatokat mintáztam.
Aztán ezek átalakultak sajátos anatómiájú
plasztikákká, majd 1994-ben csináltam egy
szobrot a Műcsarnok kiállítására. A Ködös

reggel címet adtam neki.
Szerettem volna megmutatni, hogy mire ébred valaki, milyennek látja a
feleségét, egy őzikéhez hasonlító arcú nőt. Az emberállat ﬁguráim azt akarják
láttatni, hogy rokonok vagyunk az állatvilággal, s bizonyos
torzításokkal
létezik egy sor anatómiai
azonosság ember és állat
között, csak az arányok
mások. Ha egy madár például széttárja a szárnyait,
karjai lesznek. Rájöttem
például, hogy kis torzulással az őzikéből madár lehet.

emberi tulajdonságok, jellemek hordozói
ezek a bronz szobrok. Szinte tükröt tartanak
elénk, hogy ilyenek vagyunk. Hogyan reagálnak rájuk az emberek? nem érzik sértőnek?
Vannak személyek, akiknek láttán rögtön
eszembe jutott egy állat. Persze ezt nem
mondtam nekik soha, de otthon megcsináltam
a szobrot. Eleinte sokan felháborodtak ezeken, aztán elfogadták. Vagy talán megértették? Az emberek hiúak, nem akarnak magukra
ismerni.
egy kiállítás mindig összegzésre készteti az alkotót. Hogyan fogalmazná meg ars poeticáját?
Elgondolkoztató, hogy a szoborkészítés eszköztára évezredek óta alig változott – vésővel,
kalapáccsal dolgoztak a görögök és Michelangelo is. Én ebben az „ósdi” közegben érzem jól
magam. Formáiban, hagyományaiban is követem a régieket.

A kiállítás 2017. december 8-tól 2018. február
4-ig tekinthető meg, keddtől vasárnapig 10 és
18 óra között a Ferenczy Múzeum Szentendretermében.

Hamvas béla nevét vette fel a könyvtár

RAPPAI ZSUZSA

Új nevet kapott a könyvtár: immár Hamvas béla pest megyei Könyvtárként várja olvasóit a volt pmK. a névadó ünnepség Hamvas béla halálának
évfordulója alkalmából november 17-én este zajlott az intézmény előcsarnokában. Werner ákos igazgató köszöntését követően verseghinagy miklós polgármester emlékezett meg beszédében az íróról. az eseményen közreműködött Szabady Ildikó fuvolaművész és renácz
zoltán színművész.

A könyvtár aulájában jelenleg is látogatható a Hamvas munkásságát
bemutató kiállítás, mely az Ars et Vita Alapítványnak köszönhetően
Juhász Tibor rendezésében valósult meg.
A kölcsönzőtérben Hamvas-idézeteket húzhatnak a látogatók egy csőposta installációból. Az alapítvány az író szellemiségét hűen őrzi: jelenlegi elnöke, dr. Thiel Katalin Hamvas Béla életművének elismert
kutatója, az íróról szóló számos tanulmány, valamint egy magyar és
egy német nyelvű Hamvas-monográﬁa írója. Marghescuné Hunor Máriának, az alapítvány volt elnökének köszönhetően igazi különlegesség
is helyet kapott a Barcsay-mozaik előtt: Hamvas dolgozószobai enteriőrje.
A könyvszekrényben a könyvtár munkatársai összegyűjtötték azt a
száz könyvet, amelyből, ha minden más könyv elveszne, Hamvas Béla
szerint az emberiség irodalmának vonalát nagyjából helyre lehetne
állítani.
Az ünnepség utáni állófogadáson a könyvtár és Szentendre Város
Önkormányzata közösen látta vendégül az érdeklődőket.

félévszázados jubileumra készül a Teátrum
2017 | november 27.
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a Szentendrei Teátrum első, legendássá vált előadását (a békés andrás rendezte Comico-tragoediát és a Pikko herceg és Jutka Perzsit) 1969
nyarán mutatták be a fő téren. az intézmény az azóta eltelt öt évtized színház- és kultúrtörténeti vonatkozásait feltáró kutatásba kezdett idén
ősszel Timár andrás dráma- és színháztörténész, a Károli Gáspár református egyetem Színháztudomány Tanszéke és a Színház- és filmművészeti egyetem előadója irányításával.

a most induló kutatás milyen formában dolgozza fel
a Szentendrei Teátrum elmúlt 50 évét?
2019. július 5-én lesz 50 esztendős a Szentendrei
Teátrum. A jubileumi évre a kutatás első fázisában
olyan dokumentációs anyagot igyekszünk összeállítani, amely ehhez az óriási időszakhoz kapcsolódik.
A Teátrum rengeteg struktúraváltáson esett át ez idő
alatt, ezért nagyon komoly feladat feltárni a fennmaradt anyagokat. Szeretnénk összegyűjteni mindent,
ami a Teátrumhoz kapcsolható, legyen az egy levél,
egy régi plakát, fotó az előadásról, a próbáról, a szereplőkről, egy díszlet- vagy jelmezterv, egy kellék,
illetve olyan személyes visszaemlékezés, amelyet
megosztanak velünk.
A kutatás során egyrészt egy online felületet fogunk
létrehozni, ahová minél több tárgyi és írásos emlék, visszaemlékezés,
dokumentum kerül fel, illetve később kötetbe rendezve is megjelentetünk egy jubileumi Teátrum-albumot.

Hogyan gyűjtik az emlékeket, dokumentumokat?
A visszaemlékezők elérhetőségét vagy jelentkezését várjuk a
szentendreiteatrum50@gmail.com emailcímre, a tárgyi emlékeket,
dokumentumokat pedig a Dunaparti Művelődési Házba (Dunakorzó
11/A), ahol Kiss Zsuzsával tudják felvenni a kapcsolatot (kiss.
zsuzsa@szentendre.hu, 06 26 312 657). Az átadott tárgyakat átvételi
elismervénnyel vesszük kölcsönbe, a feldolgozás után pedig visszaadjuk. Természetesen, ha valaki ajándékba szeretne adni a kutatáshoz
dokumentumokat, örömmel vesszük.
Az alapkutatás kiemelkedően fontos feladata a Szentendrei Teátrum
történetében jelentős alkotók, művészeti és a színház működését elősegítő szakemberek, kultúrpolitikai vezetők és helytörténészek meginterjúvolása. Célunk minél több szentendreit is megszólítani, akikkel
interjúkat készíthetünk, hogy megosszák emlékeiket a Teátrumról,
amelynek a történetét nézőként, itt élőként, művészként nyomon követhették. Olyan történészeket, kutatókat is keresünk, akik a várossal,
a Teátrummal foglalkoztak tudományos munkájuk során, például politikai, történelmi, színháztörténeti aspektusból. A Teátrum indulásakor
fantasztikus helyi képzőművészek vettek részt a plakátok, díszletek és
jelmezek megtervezésében, őket, vagy ha már nincsenek közöttünk, a
munkájukat jól ismerőket is szeretnénk megszólaltatni. Ezek a beszélgetések segítenek bennünket abban, hogy minél pontosabban jelölhessük ki a kutatás következő fázisában megírandó nagytanulmányok
témáit, illetve a Teátrum 50 évének kiemelkedő előadásairól készítendő
előadás-elemzéseket.

a színházszerető nézők interjúi milyen kérdések mentén épülnének fel?
A legkülönbözőbb korosztályból szeretnénk minden színházrajongót
megkérdezni arról, mit jelent számára a Szentendrei Teátrum, mi a legkedvesebb, a legfontosabb emléke a Teátrumról, és melyek azok az
előadások, amelyeket a legkiemelkedőbbnek tart és miért.

Kikkel dolgozik együtt?
Azt tervezem, hogy a magyar történetírás jeles szakemberei mellett
ﬁatal kutatókat, dramaturgokat, írókat és költőket is bevonok a munkába, így például több egyetem irodalomtudományi, színháztudományi
doktori képzéséről kértem fel hallgatókat a projektben való különféle
feladatok elvégzéséhez.

Hogyan és mikor került szakmájában is közel a színházhoz?
A színház élményéről való legkorábbi emlékem, amikor Ruttkai Évát
láttam a színpadon a Parancsolj velem, tündérkirálynő című előadóestjén. Ott számomra valami fontos megszületett. Színjátszó csoportokban dolgoztam, nagyon sok előadást néztem, és a középiskola vége
felé pedig a színház történeti megközelítése is izgatni kezdett. Addigra

már egészen komoly színháztörténeti könyvgyűjteményem lett, hiszen akkor még szinte ﬁllérekért
lehetett antikváriumokban vásárolni. Előbb színészek
visszaemlékezéseit olvastam, majd egyre inkább
rendszerben is akartam látni magát a történetet, és
választásom a később munkahelyi vezetőmként, személyesen is megismert Kerényi Ferenc tanár úr által
szerkesztett A Nemzeti Színház 150 éve című kötetre
esett. Innentől datálódik, hogy nemcsak az irodalom,
hanem a színházművészet mint tudomány is foglalkoztat.
Az ELTE bölcsészkarán magyar szakot végeztem,
majd az ottani egyik professzorom, Bécsy Tamás
tanár úr javaslatára párhuzamos képzéssel elvégeztem a Veszprémi Egyetem Színháztudomány Szakát.
Az egyetemi tanulmányaimmal párhuzamosan már folyamatosan
tanítottam, így ez lett szakmai életem két alappillére: a tanítás és a
kutatói munka.
Évekig középiskolában dolgoztam, majd amikor elkezdtem a Károli
Gáspár Egyetemen magyar dráma- és színháztörténetet tanítani, kollégáim egy általuk megkezdett színháztörténeti kutatásba is bevontak.
Ennek az átfogó kutatásnak az a célja, hogy a tudományos kutatás
alaposságával és az internet alapú társadalom gondolkodásmódbeli
átalakulásának minőségi egyeztetésével vizsgáljuk meg a magyarországi és határon túli magyar nyelvű színházak történetét az államszocializmus idejétől napjainkig. A kutatás megkezdésekor a projekt
vezetői több száz olyan előadást választottak ki, amelyek ez idő alatt
kánonfordítónak bizonyultak mind a kőszínházak, mint az alternatív
színházak repertoárjából. Ezeknek az előadásoknak az elemzését,
most már szerkesztőként is végzem sokadmagammal.
A szentendrei kutatás irányítására a Teátrum igazgatója, Vasvári Csaba
kért fel, amit nagy örömmel vállaltam. Történészként is nagyon érdekel
a múlt, annak elbeszélhetősége, színháztörténészként pedig az, hogy
egy, a jelenben létező művészeti ág emlékezete milyen személyes
színháztörténeteket fog létrehozni.
SZ. N.
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Aknay János festőművész
kiállítása
december
12-én,
kedden 17 órakor
nyílik a Kákonyi Galériában, (Temesvári
Pelbárt
Ferences
Gimnázium és Kollégium;
Esztergom,
Bottyán János u. 10.).
A vendégeket köszönti Keppel Dániel
galériavezető, megnyitja Novotny Tihamér művészeti író.
Közreműködik az iskola énekkara Pálmai
Árpád karnagy, egyházzenész vezetésével.

A Kákonyi Galériában korábban más szentendrei művészek is állítottak ki, például Kárpáti Tamás és Kemény Zoltán.

Jövőre is szeniorképzések!

Örömmel jelezzük minden érdeklődőnek,
hogy bár a duna-korzó 18. alatt található
aranykor Központ helyiségei 2018-tól adminisztratív-közcélú hasznosításra kerülnek, az 50+-osoknak szóló képzések
jövőre is zavartalanul folytatódnak városunkban.

A 2018. március közepétől kezdődő délelőtti kurzusaink a Dunaparti Művelődési
Házban (Duna-korzó 11/A) kerülnek lebonyolításra, ahol például a szenior tornakurzusok számára egy kiváló tornaterem áll
majd rendelkezésre, míg a délutáni kurzusok a Rákóczi Gimnáziumban zajlanak
majd (ott, ahol a számítástechnikai kurzusaink a kezdetektől zajlanak). A szervezési
segítségért köszönet illeti Solymosi Heléna önkormányzati kommunikációs vezetőt és Reskovits Zsuzsannát, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
igazgatóját.
A kurzusok listáját már decemberben közzétesszük a Szentendre és Vidéke lap
hasábjain, így mindenki időben tud jelentkezni a sokféle tanfolyamunkra – amelyek
közül az angol kezdő tanfolyam várhatóan
szintén félárú lesz majd.
Az Aranykor Központ épületében (Dunakorzó 18.) december folyamán folytatódik
a nagy érdeklődés mellett zajló időskori
pszichológiai-pszichiátriai
sorozat:
december 18-án, hétfőn, 15 órától az első
emeleti tanteremben dr. Jászberényi József előadására kerül sor: Idősek pszichológiai-pszichiátriai problémái a családban
címmel. (Belépődíj: 500 forint.)

Tanulni sohasem késő!
Aranykor Központ

KUL-TÚRA IRODALMI BARANGOLó

radnóti miklós
nyomában

A VSZC Petzelt József Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának diákjaival Radnóti Miklósra emlékeztünk
halálának 73. évfordulóján: 2017. november 9-én.
1942 júliusában Szentendrén kellett jelentkezni a költőnek munkaszolgálatra.
Ezt írta naplójában: „Szörnyű üresség
és idegesség van bennem. Fogoly vagyok.”
A Ferenczy Múzeum udvarán található emléktáblánál koszorúztunk, és rendhagyó irodalomórán
idéztük fel életének különböző szakaszait. Itt nézhették meg a bori notesz hasonmás kiadását
is a diákok. Igazán megrendítő pillanatokat éltünk át.
PÁLINÉ SZAPPANOS ZSUZSANNA
MAGyARTANÁR, KULTURÁLIS ANTROPOLóGUS

„muzsikánál nincs jobb barát”

November 11-én minden érdeklődött szeretettel vártak a Muzsikánál nincs jobb barát előadás
szervezői. Immár sokadik alkalommal, szinte telt házas előadáson kiváló előadók mutatták be
a magyar nóta remekeit.
A fellépőket – B. Tóth Magda, Szabó Eszter, Balázs Anikó, Drágán Lajos, Bányai Márton, Kapi
Gábor, a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub Ezüstfény együttese – Horváth László köszöntötte, aki
jó humorral és a magyar nóta elkötelezett híveként vezette a műsort is. A népszerű énekeseket
Oláh Kálmán és Oláh Albert cigányzenekara kísérte.
A hálás közönség állva, tapsolva köszöntötte Bányai Márton kiváló énekest születésnapja és
névnapja alkalmából. A rendezők ismét egy nagyon kellemes, élményekben gazdag délutánt
nyújtottak a résztvevők számára. Köszönjük.

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk megköszönni egy névtelenségét kérő adományozónknak az időseinknek ajándékozott 4 db zenés- mulatós estre szóló belépőket.
Szintén köszönjük a Holba családnak az intézményünknek adományozott textíliákat, iletve a
ruhákat és kabátokat.
A GONDOZÁSI KÖZPONT DOLGOZóI
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Képzőművészeti kiállítás a református templomban

erős vár a mi Istenünk 1517 – vár a mi Istenünk 2017. a reformáció teológiai kérdésfelvetéssel indult, aztán meghatározó formáló erejévé
vált az egész európai kultúrának, messze meghaladva a dogmatika kereteit. ezért magától értetődő Szentendrén, hogy a képzőművészet helyi
képviselői is megfogalmazzák viszonyukat ehhez a szellemi erőhöz. a kiállítás megálmodásában és előkészítésében dr. bartha zsolt és aknay
János festőművész vállalt oroszlánrészt. a kiállítás november 18-án nyílt meg.
De hol lehet ennek méltó helyszínt találni? Szekuláris kiállító tér sem
történetileg, sem lényegileg nem tud hűséges lenni az egyház megújulását és Isten dicsőségét szolgáló mozgalomhoz. De vajon a Református templom fehér falai elbírják az elkészült képeket? Erre a kérdésre
a megnyitó adta meg a választ. A gyülekezet lelkipásztora, Harmathy

András a nyitó áhítatban a képeket mint példázatokat mutatta fel: Isten
megváltó szeretete által az ember újra Istenképűvé válhat; élete, mint
Isten alkotása hirdetheti alkotója dicséretét. P. Szabó Ernő művészettörténész szakmai szempontból mutatta be a tárlat jelentőségét, Benkei Ildikó rádiós szerkesztő pedig a reformációnak az anyanyelvre és
a nemzeti kultúrára gyakorolt hatását emelte ki méltatásában, felmutatva ennek mai erejét és fogyatkozásait a határainkon túl élő magyarság életén keresztül. Nemcsak az Ige hirdetése, nemcsak a képek és
szobrok, de a zene által is híd épült az eltelt 500 év felett. Megelevenedett Luther éneke a gyülekezeti énekkar és az orgona által is – melyen Zászkaliczky Tamás játszott –, Tímár Sára énekművész dalával,
de a mai kultúra nyelvén, a jazz improvizáció által is Bartha Mátyás játéka nyomán. Mind ugyanazt az üzenetet tudta elmondani: Erős vár a
mi Istenünk – vár a mi Istenünk!

A kiállítás az év végéig tekinthető meg az istentiszteleteken, illetve
előre egyeztetett időpontokban. A tárlat interaktív abban az értelemben, hogy ha valakit írásra ihlet valamelyik alkotás, akkor a legjobb novellákat közkincsé teszik a szervezők! További információ a református
gyülekezet honlapján: www.szre.hu.

nemzetközi land art, nature art workshop Szentendrén
az önkormányzat, a városi Szolgáltató nzrt. és a Szent István egyetem Tájépítész és Településtervezési Karának idén indított együttműködésében nemzetközi land art workshop résztvevőit látták vendégül
két napra Szentendrén. boromisza zsomborral, a Szent István egyetem dékánhelyettesével beszélgettünk a projektről.

Idén tavasszal a Szent István Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs
tanszékének BSc-s hallgatói az egyetemi gyakorlat keretében egyhetes
ökológiai terepmunkán vettek részt Szentendrén. A Bükkös-patak és
partja jelenlegi állapotának felmérését és vizsgálatát végezték el tájrendezési szempontból. Most a kar tájépítész és kertművész mesterszakának hallgatói látogattak el városunkba. A 2017. november
14-15-én Szentendrére látogató diákok a világ szinte minden kontinenséről: Szíriából, Kínából, Koszovóból, Görögországból, Kolumbiából,
Iránból érkeztek hozzánk. A nemzetközi tájépítészcsoport tagjai a Stipendium Hungaricum ösztöndíj keretében tanulnak Magyarországon.
A workshop keretében a város értékeit feltáró, fejlesztő együttműködéssel a hallgatók a gyakorlatban is megtapasztalhatják az iskolapadban szerzett tudást, megismerkedhettek a tervezést előkészítő
folyamatokkal, más szakterületek tervezési aspektusaival. Mindezt a
város értékeire alapozva, olyan részleteket is felfedezve, melyek a városlakók szemében már a hétköznapok megszokott elemei.
November 15-én a diákok a Városházán találkoztak Gyürk Dorottya
kulturális alpolgármesterrel, majd Pokorny Attila természetművész
előadását hallgathatták meg. A diákcsoportok szentendrei helyszínekre terveznek az első félév végére táj- és természetművészeti kompozíciókat. A munkákból decemberre digitális poszterek készülnek,

melyek a tervek szerint a későbbiekben kiállítás keretében is megtekinthetőek.
Boromisza Zsombor tantárgyfelelős szerint különösen érdekes lesz a
natural- és land art művészek elkészült munkáit látni, hiszen mindanynyian más kulturális háttérrel, más szemlélettel közelítik meg a témát.
A legjobb munkákat a városvezetés a gyakorlatba is tervezi átültetni.

a kövek TITKoS élete

A kövek TITKOS élete címmel
alkotónapot rendeztek a Folt
Kávézóban november 12-én, s
ugyanezen a napon nyílt tárlat
Ficzere Kyrú fotóiból, melyeken
festett kövei életét dokumentálta.
A kiállítást Weiner Sennyey
Tibor nyitotta meg.

SZ. N.
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december elején jelenik meg egy új, különleges album, Szentendre csodái csendesen adagolva címmel, melyet erdész lászló galériatulajdonos
rendezett kötetbe. vele beszélgettünk a kétszázhúsz oldalas, háromszáz fotóval megjelenő, igényes kiállítású kötetről.

mi késztette az album létrehozására?
Nekem Szentendre: csodák csendesen adagolva. A könyv ötlete abból az érzésből született, hogy amikor egy idegen városban járok,
akkor számomra azok a részletek a fontosak,
amikre emlékszem. Egy ajtó, egy ablakkeret,
egy sarokvető kő, egy lámpa, a fények az utcakövön. Ezek az apró részletek adják meg
egy város hangulatát a nagy léptékeken túl.
New yorkban sem a felhőkarcolók tetejét bámulják hátraszegett fejjel a turisták, hanem az
utca nyüzsgő képét. Szentendre számomra
persze nem idegen, harmincöt éve élek itt,
minden nap új útvonalon sétálok a belvároson
át. Szeretek a Templomdombon keresztül
járni, ott elképesztő, mennyi csoda rejlik. Tíz
éve ﬁgyelek például egy hatalmas platánfát,
amiből kinőtt egy fenyőfa. Nyilván egy madár
kiejtett csőréből egy magot, s onnan nőtt.
Nézem, ahogy növekszik, ahogy a nap megvilágítja. Ugyanilyen csoda Czveiber Feri udvara,
ahol huszonöt éve elültetett egy pár kivimagoncot, egy ﬁút és egy lányt, mert párban
nőnek. Azóta nézem, hogyan terebélyesednek
fává, terjeszkednek a szomszédba a növények, hogyan alszik rajta lustán a macska.
Ezek azok a csodák, hangulatok, melyek meghatározzák egy városról az emlékeinket, s ezeket nem láttam visszaköszönni a szentendrei
fotóalbumokban. Így született a könyv ötlete.

Kinek a fotói láthatóak az albumban?
Másfél éve kezdtem egy városi fotó-sorozatot.
Amikor a könyv gondolata megérlelődött, nyilvánvaló volt, hogy a mobiltelefonnal készített
képek nem alkalmasak a nyomdai megjelenéshez. A négy évszakot körbejáró képeket szentendrei fotósok reprodukálták. A pillanatot, az
éppen adott fényviszonyokat tökéletesen megismételni nem lehet, de szemléletében és látásmódjában törekednek az azonosságra.
Deim Balázs szentendrei fotóművészt kértem
fel, aki rugalmasan tudott alkalmazkodni az elképzeléseimhez, miközben saját művészi látásmódját is hozzáadta a képekhez.

a képekhez társított gondolatok is egyediek…
A hasonló művészeti albumokban általában
leírások szerepelnek, de úgy éreztem, nem illenek a képekhez. Első körben felkértem egy
írót, aki, hogy mélyebb rétegeiben megismerje
a város hangulatát, jelentős összegű honoráriumot kért, és három hónap itt lakást a családjával. Ezt nem tudtam vállalni, kínomban
elkezdtem szövegeket írni…

ne nevezzük kínnak, úgy tudom, van Önben
némi grafomán hajlam…
A szövegeim megosztóak, nem a köznyelv stílusában íródnak. Úgy gondoltam, ez nem fog
tetszeni az embereknek, ezért aztán elvittem
barátaimhoz, feltettem a Facebookra, és teszteltem, milyenek a reakciók. Jók voltak a viszszajelzések. Amikor a képek mellé már egy
kötetnyi szöveg összegyűlt, felkerestem a
Corvina Kiadót, és vállalták volna a kiadást a
jövő évi könyvnapra, ha a nyomdaköltséget
állom.

évszakos könyv, nagyjából azonos lapszámmal évszakonként. Minden negyedévhez bekerült három Radnóti-vers. Annak idején a
költő özvegyétől megvásároltam egy noteszét,
melyben az év tizenkét hónapjához írt verseket. Reprint kiadása Vincze László papírmerítőműhelyében készült el, s ezekből a kötetekből küldtünk karácsonyi ajándékba a barátainknak. Úgy gondoltam, ezek a versek is
kellenek a kötetbe. A könyvbe Karinthytól,
Benkovits Györgytől is válogattam írásokat.

Ekkor már elkezdtem szerkeszteni az oldalakat, bár tudtam, majd egy proﬁnak kell elkészítenie a nyomdai kivitelt. A ﬁamnak adtam oda
a kész könyvet, hogy szedje rendbe, találja ki
a tipográﬁát a könyvhöz, hozza nyomdakész
állapotba.
Közben találtam egy másik kiadót, ahol már
száz kötetet kiadtak, de ilyen típusú könyvet
még nem. Ajánlották, hogy legyen a könyvnek
egy idegenforgalmi, azaz kisalakú, kevesebb
információval, három nyelven megjelenő változata, és adjam nekik a kiadás jogát, ennek
fejében a nagy album nyomdai költségét vállalják. Innentől, és a szűk határidőtől kapott
olyan lendületet a könyv elkészítése, hogy
december elejére már a Fő téri könyvesboltban és a galériánkban lesz.

ez a kötet számomra afféle önvallomásnak,
sajátos naplónak tűnik…
A könyv szubjektív szemléletű kötet, szeretettel készült és kifejezetten ajándékba szánom,
elsősorban szentendreieknek. A város szeretetéről szól, hangulatokról, Szentendre építészetéről, részleteiről, titkos helyeiről. Négy-

Hány példányban jelenik meg az album és hol
lehet megvásárolni?
Ötven példány extra borítóval, gyűjtői, számozott kiadásban, egy szignált Barcsay-nyomattal kerül kiadásra, és további 500 példányban
jelenik meg a Szülőföld Kiadó gondozásában.
A kis példányszám miatt csak Szentendrén, a
Fő téri könyvesboltban és a galériánkban árusítjuk.

lesz folytatás is?
Már elkezdtem dolgozni a következő ötletemen. Szeretnék könyvet kiadni a jövő évi könyvnapra harminc helyi képzőművészről, akikkel
foglalkoztam az elmúlt harmincöt évben. Főleg
kortársak közül válogattam a magam ízlése
szerint, és szerepelnek majd a kötetben a korábbi nagy mesterek: Bálint, Barcsay.
Minden művész hét oldalt kap a kötetben, és
érdekesség lesz, hogy minden fejezet egészoldalas portréval indul, amit, ha okostelefonnal leolvasunk, egy videó látható, ahol a
művész elmondja ars poeticáját. Ehhez kifejlesztettünk egy programot és egy applikációt.
Szeretném, ha az elektronikus korban felnövő
ﬁatalok is kezükbe vennék a könyvet, talán
számukra is érdekes lehet a szentendrei művészet.

Könyvbemutató

SZ. N.

A Szentendre album bemutatójára várnak mindenkit szeretettel december 8-án, pénteken
19 órakor az Erdész Galériába (Bercsényi u. 4.)

Kóstoljon bele
Szentendrébe!
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szokása, gasztronómiája keveredett, nemesedett
szentendreivé az elmúlt három évszázad alatt.
E sokszínűségnek köszönhetően karácsonykor a
régi szentendrei családok asztalán békésen
megfért egymás mellett a tót bobánka (mákos
guba) és a borleves csakúgy, mint a szerbektől
átvett veliki kolac (karácsonyi kalács) vagy a dalmát rafﬁoli.”
A könyv szerkesztője, Hidegkuti Dorottya szerint
a receptválogatás kiadásának kettős célja volt:
egyrészt nem szerették volna, ha a feledés homályába merülnének ezek az ízek, másrészt
pedig a recepteken keresztül számos helyi hagyomány és történet bemutatására is lehetőségük nyílt. További érdekessége a kiadványnak,
hogy az elkészített ételek tálalásához kivétel
nélkül szentendrei iparművészek kölcsönözték
kerámiaedényeiket, szőtteseiket, így a könyv
valóban ideális ajándék karácsonyra minden
Szentendre-rajongó számára.

Szentendre a konyhában
főzőkurzusok

egy éve, tavaly adventkor jelent meg a Szentendre és Térsége Tdm turisztikai iroda kiadásában nagy luca–botos Karolina–Hidegkuti
dorottya: Szentendre a konyhában című szakácskönyve, amely – ahogy mondani szokták
– nemcsak egy egyszerű szakácskönyv.
a könyv ugyanis kiindulópontja volt annak a
helyi értékőrző kezdeményezésnek, melynek
fő célja, hogy ápolja a helyi hagyományokat, s
a gasztronómián keresztül is megmutassa
városunk sokszínű történetét, szokásait.

Helyi ízek

„Miként a szentendrei etnográﬁát, úgy a gasztronómiát is a különféle népcsoportok egymásra hatása jellemzi Szentendrén. Jó pár nemzetiség

Ismét adventi
műteremsöprés!

A könyvben szereplő ételeket szeptembertől kezdődően különböző főzőkurzusok keretében is lehetősége nyílik bárkinek megismernie. Az
Ínyencház Főzőiskola (Mathiász u. 31, 06-30436-2730) kurzusain az érdeklődők ráadásul
nemcsak megtanulják elkészíteni a szakácskönyvben bemutatott ízletes szerb és dalmát
fogásokat, hanem számos ötletet és trükköt is
megismerhetnek az elkészítésükkel kapcsolatban. A december 15-i program fókuszában természetesen most a karácsonyi ünnepkör áll
majd, de az iskola vezetője, Kovács Kriszta,
örömmel várja azok jelentkezését is, akik egyedi
tematika alapján szeretnének egy felejthetetlen
családi vagy csapatépítő programot szervezni.
Jelentkezni a kurzusokra az inyenchaz.hu címen
lehetséges.

Nagy Luca–Botos Karolina–Hidegkuti Dorottya:
SZENTENDRE A KoNyHáBAN
Kapható a Tourinform irodában (Dumtsa u. 22.)
magyar és angol nyelven.
A könyv ára: 1990 Ft

a Szentendrei lakástárlat alapítvány advent második vasárnapján ismét műteremsöprést rendez.
a Szamárhegyen és környékén hét művész négy
műteremben várja majd a látogatókat. asszonyi
Tamás, Jávor piroska, makó Judit, Szabó Tamás,
efzámbó István, Gulyás andrea és bihon Győző
műtermeibe tett látogatás nem csak betekintést
enged a kulisszák mögé, hanem alkalmat biztosít
személyes beszélgetésre a művészekkel, első kézből való vásárlásra.

A séta végén lehetőség van bekapcsolódni a Fő téri
gyertyagyújtásba, valamint Gulyás Andrea és Bihon
Győző műtermének az udvarán egy pohár forralt
borral kedveskedünk az érdeklődőknek.
Szeretettel várunk minden műkedvelőt és műértőt
december 10-én 15 és 18 óra között. Belépő: 1000
Ft. Találkozó 14.45 perckor a Dézsma és a Bogdányi
utca sarkán. A programon való részvétel esetén kérjük, itt regisztráljon: kapcsolat@lakastarlat.hu
Részletes információk érdekében kérjük, kövesse
ﬁgyelemmel honlapunkat (www.lakastarlat.hu) vagy
a Szentendrei Lakástárlat Facebook proﬁlját.
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Szépség, egészség: Surya ayurveda
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Idén ősszel nyílt meg Szentendre óvárosában, a Kossuth lajos utca 14. szám alatt a Surya ayurveda egészség- és szépségközpont. az Indiából
származó, 5000 éves gyógyító rendszerről, az ayurvedáról beszélgettünk bedő Krisztinával, a központ vezetőjével.

a nevedet sokan jól ismerik, hiszen évek óta
jógaoktatóként dolgozol a városban. Honnan
jött az indíttatás, hogy megnyisd az új egészség- és szépségközpontot?
Mindig kerestem a válaszokat az élet értelmére, és az ELTE bölcsészkarának elvégzése
után még mindig úgy éreztem, egy választ
sem kaptam. Csak diagnózisokat állítottak fel
az írók, a ﬁlozófusok, de nem tudták megmondani, mitől lehet jobb. Négy gyermekem apukájának unokatestvére Laár András költő,
zenész, asztrológus és buddhista szerzetes.
Az ő példáján indultam el ebbe az irányba.
2000-ben kezdtem asztrológiát tanulni. Mireisz László buddhista tanítónál végeztem el a
három évet, az egyetem ma a Göncöl Szabadegyetem nevet viseli. Akkor már megszületett
negyedik gyermekem is, bent laktunk a Szentendrei-szigeten, és nagyon szerettem volna
jógát is tanulni. A faluban egy jógaoktatónál
kezdtem az alapokat, később folyamatosan
képeztem magam. A JógaTér stúdiómat öt
éve alapítottam, azóta tanítom a városban a
jógát, idén október 19-én pedig megnyitottuk
ayurveda központunkat a belvárosban. Két
éve magam is megtapasztaltam az ayurveda
kezelések jótékony hatását, és azóta azon
dolgoztam, hogy Szentendrén is legyen ilyen
központ. Az ayurveda és a jóga szorosan öszszefügg, mert mindkettő ugyanabból a ﬁlozóﬁából ered. Az ayurveda szó szerinti jelentése:
ayur = élet, véda = tudás, vagyis az élet tudománya. Az ayurveda megtanít arra, hogyan
kell élni ahhoz, hogy egészségesek legyünk.

amit a túlcivilizált, technicizált európai ember
elfelejtett, újra kell tanulnia…
Valójában erről van szó, mert a kultúránk nem
tanítja meg a szükséges válaszokat. Ahogy a
nyugati orvostudomány meghatároz több vércsoportot, az ayurveda három testtípust különböztet meg: a szél, a tűz és a víz alkatú
embereket. Alkatunk meghatározza a személyiségünket, tipikus viselkedési és étkezési
szokásainkat, a testalkatunkat, ezért tipikus
problémák is adódhatnak az alap testalkatokból. Az ayurvedikus terapeuta először meghatározza, mely alkati típusba tartozunk, illetve
a pulzusból, a szem, a nyelv állapotából diagnosztizál, megtapintja a hasat... A pulzus
ugrál vagy csúszkál vagy rebben, ebből a terapeuta megállapítja, hogy melyik szervrendszer
– vizeletkiválasztás, emésztőrendszer, vérkeringés – okozhat problémát.

Hogyan gyógyít az ayurveda?
A diagnosztizálás után a terapeuta összeállítja a kezelési tervet. Kúráink általában tíz alkalmasak, különböző kezelési módokat
tartalmaznak. Tisztítókúráinkhoz mindenki
egyénre szabott, alkatának megfelelő diétát
kap. Adott problémával hozzánk érkezők, például, ha egy tűz típusba tartozó ember súlyproblémákkal küzd, sok vizet raktároz a
szervezete, akkor vízcsökkentő diétát kap,
nem az alapalkatának megfelelő diétát. A
diéta mellé gyógynövényporokat, teákat
adunk, ezeket meghatározott időrendben és
módon kell kiegészítésként fogyasztani az étrend mellett. A kezelések tradicionális frissítő, tisztító, regeneráló masszázsok. A teljes
test és arcmasszázsok kiválóan oldják a testben létrejött blokkokat, elakadásokat. A
masszázsokat meleg olajjal végzik képzett
terapeutáink, s utána gyógynövényes gőzfürdő következik. Az olajjal fellazított méreglerakódások a gőzöléssel folyékonnyá válnak
és távoznak a szervezetből. Idegrendszeri
problémákra, stresszkezelésre, alvásproblémákra Shiro Dara kezelésünk a leghatékonyabb, a meleg olajat a homlokra, arcra
csurgatva megszűnik a feszültség, elmúlnak
a tünetek.

milyen problémával keresik fel legtöbbször
az ayurveda központot?
A legtöbbünknek az emésztéssel akadnak
problémái, s emiatt tönkre mehetnek az ízületek, a derék, a térd, a nyak, a boka gyengülhet.
Az ayurveda azt mondja: ha jól alszol és jó az
emésztésed, a test öngyógyítóképessége is
újra mozgásba lép. A nyugati gondolkodással
hajlamosak vagyunk tárgyként tekinteni a testünkre, és az orvoshoz, terapeutához azzal az
igénnyel megyünk: gyógyítsd meg a betegségem, azaz „szereld meg gyorsan a kopott alkatrészt”. Az ayurveda holisztikus hitvallása
szerint nem a testet gyógyítjuk meg, hanem a
test gyógyítja meg önmagát.

Kinek nem ajánlott az ayurveda kezelés?
Az ayurveda nem azonos a hagyományos
gyógykezeléssel vagy operációval. Előrehaladott szervi betegségekben is segít, de elsősorban a megelőzésben, a szervezet öngyógyító
mechanizmusainak beindításában van nagy
szerepe. Ellazít, megtisztítja a testet, az elmét,
szépít és regenerál. Van, aki szkeptikus szemlélettel érkezik hozzánk, nem igazán bízik a
kezelésben, de néhány alkalom után meggyőzi
az eredmény. Önmagában képes lesz bízni, a
gyógyulásában, és a gondolkodásával a szervezete is új energiákat nyer.

a másik előnye a kezeléseknek úgy gondolom, a lassítás, ami ma nagyon hiányzik az
életünkből.
A lassítás mellett a rendszer, a rendszeresség,
a fegyelmezettség is rengeteget segít. A diéták
során kell az önfegyelem és az önﬁgyelés, a befele nézés, van, amiről le kell mondanunk és be
kell tartani szabályokat. Azzal, hogy önmagunkra jobban ﬁgyelünk, rendszerezettebben
élünk, már kitisztítja a gondolatokat, és elindulunk az egészséges élet felé. A terápiához tartozik, hogy közösen vagy csak négyszemközt
beszélgetünk, megosztjuk egymással a gondolatainkat. Hiszek abban, ha megmozdítjuk a testet, az a lélekre is kihat, és ez fordítva is igaz.

További infók: www.suryaayurveda.hu
https://www.facebook.com/suryaayurveda108/
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ATA KANDó ÉS KANDó GyULA
KÖZÖS KIÁLLÍTÁSA
2017. november 22. – 2018. február 11.
Szentendrei Képtár
Kurátorok: Muladi Brigitta, Kigyós Fruzsina

Kalandos élete és bensőséges kapcsolata volt
Kandó Gyula festőnek és feleségének, Ata
Kandó fotográfusnak. Szerelmük kölcsönösen
áthatotta művészetüket.
Felesége szerint, ha Kandó Gyula (1908–
1968) nem tért volna vissza Magyarországra,
akkor ma Kandinszkijhez, Paul Klee-hez hasonló, világhírű absztrakt festőként lenne számon tartva. Neki köszönhetjük, hogy a
hagyatékként már korábban itt őrzött művekkel együtt az FMC Kandó Gyula kollekciója
több száz darabra növekedett. A festő műveit
többek között a Magyar Nemzeti Galériában
és a bostoni Museum of Fine Art-ban is megtaláljuk, ahogy magángyűjteményekben is,
melyet ebben a kiállításban a Nagy Gábor színésztől kölcsönkapott darabok prezentálnak.
A két szenvedélyes művész házasságából
három gyermek született, Szentendréhez Bálint Endre barátjukon keresztül kötődtek.
Kandó Gyula így közel tíz évet töltött városunkban.

KitűnŐK ﬁnálé a p’art moziban
a KitűnŐK sorozat záróeseménye a p’art moziban, december 11-én 18 órától.

A P’Art Mozi 2016 januárjában indította el havi rendszerességgel a KitűNőK című beszélgetéssorozatát, azzal az elhatározással, hogy a meghívott vendégek csak nők lesznek. Olyan szentendrei nők, akik a ﬁatalabb korosztályhoz tartoznak és valamilyen területen egyedi, kimagasló
vagy különleges eredményt értek el. A beszélgetéseket a meghívott vendég által válogatott,
saját életét, őseit, munkáját bemutató 90-150 fotó levetítése kísérte. A beszélgetőtárs Török
Katalin művészeti író volt.

A sorozat jó alkalmat adott arra, hogy Barcsay Jenő és Ámos Imre monográfusa, a Szentendréhez munkája révén szoros szálakkal kötődő művészettörténész, Petényi Katalin Ámos Imre
festőművészről szóló új ﬁlmje egy beszélgetés keretében vetítésre kerüljön.

A KitűNőK sorozat záróeseményeként a P’Art Mozi meghívja újra mind a tizenkilenc részvevőt,
de ezúttal ugyanarra az időpontra, egy róluk készült ﬁlm megtekintésére, közös együttlétre.
A nemrég elhunyt Ata Kandó (1913–2017) –
született Görög Etelka – is izgalmas életutat
járt be: 104 évét végig aktívan töltötte, mely
során pályája párhuzamosan haladt a legnagyobb fotós legendákkal. Párizsban például
Robert Capa laboránsa és pártfogoltja volt.
Férje távozása után gyermekeit egyedül tartotta el divatfotózásból és világjárása során
készített képeinek publikálásából. Fotográﬁáit
többek között magángyűjtőknél találjuk, míg
’56-os felvételeit a Magyar Nemzeti Múzeumban, de nagyobb kollekcióval rendelkezik tőle
az amszterdami fotómúzeum és a Magyar Fotográﬁai Múzeum (Kecskemét) is, ahonnan a
kiállításra 13 vintage fényképe érkezett. Ata
szívélyes természetű, varázslatos egyéniség
volt sok baráttal, amelynek lenyomatai szintén
színesítik az anyagot.
Érdekessége a kiállításnak, hogy néhány Bálint
Endre festménnyel szemlélteti Kandó Gyula
művészi látásmódjának alakulását, és hogy
megismerhetjük eddig nem látott, erotikus témájú, absztrakt graﬁkai sorozatát és feleségéről készített remek felvételeit is.
Az FMC gyűjteményének kiemelkedő alakjait
bemutató sorozatunkban most az ő műveikből
láthatnak válogatást.

ajándékozzuk meg házastársunkat
meghitt pillanatokkal!

A Házaspárok Tízpróbájára várjuk azokat a
párokat, akik kapcsolatuk erősítéséért szívesen kedveskednének egymásnak közös, felejthetetlen élményekkel. Ha szeretnének
részt venni ebben a közös kalandban, nincs
más dolguk, mint eljönni az első adventi
gyertyagyújtásra a város Fő terére, ahol megkapják útlevelüket a mellékelt feladatokkal
(vagy később, akár január 15-ig, átvehetik a
Tourinform irodában) és máris kezdődhet a
közös „utazás”! A 10 próbát kiálló (és a pecséteket megszerző) párok között nyereményeket sorsolunk ki ünnepélyes keretek
között a program zárásakor, a Házasság
Hetén. Önöket is várjuk szeretettel!
További információ: a Tourinform irodában
(2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.).
A Család Éve Munkacsoport szervezésében
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programok
KIállíTáS

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: hétfő kivételével naponta
10:00–18:00

november 30. csütörtök 18.00
lÉleKvándorláSaIm
Péreli Zsuzsa gobelinművész kiállítása
Köszöntőt mond Gulyás Gábor múzeumigazgató és Gyürk Dorottya kulturális
alpolgármester, megnyitja dr. Csorba
László, közreműködik Tolcsvay László
Megtekinthető február 25-ig, keddtől vasárnapig 10.00–18.00

Szentendre-terem
december 8-tól
reJTeKerdŐ
Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész kiállítása
Megtekinthető február 25-ig, keddtől vasárnapig 10.00–18.00

Barcsay Múzeum
Dumtsa u. 10.
ezÜSTKor
Megtekinthető március 31-ig tekinthető,
keddtől vasárnapig 10.00–18.00

Városház Galéria
Városház tér 3.
KorSzaKoK, lÉleKmadaraK
Gosztola Gábor képzőművész, költő
kiállítása
Megtekinthető a hivatal ügyfélfogadási
idejében

Református templom
Rákóczi u. 14.
erŐS vár a mI ISTenÜnK – 1517.
vár a mI ISTenÜnK – 2017.
Kiállítás a reformáció 500. évfordulójára
Megtekinthető december 31-ig az istentiszteleteken vagy előre egyezetett időpontban

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
3d – 2017
A Magyar Szobrász Társaság kiállítása
Megtekinthető december 3-ig, hétfőtől
péntekig 9.00-17.00, hétvégén 10.0017.00

Erdész Galéria
Bercsényi u. 4.
SzenTendre lelKe, KInCSeI
ÉS varázSlaTa
Kiállítás Nudelmann László gyűjtő
szentendrei alkotóktól vásárolt képeiből
Megtekinthető november 30-ig, hétfő
kivételével minden nap 10.00-18.00
Pótkulcs
Fő tér 11.
ConSTruCTIon
Hunyadi István kiállítása
Megtekinthető december 10-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
apáTI abKarovICS bÉla feSTŐmŰvÉSz emlÉKKIállíTáSa
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

Kákonyi Galéria
Esztergom, Temesvári Pelbárt Ferences
Gimnázium és Kollégium
Bottyán János u. 10.
december 12. kedd 17.00
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fÖldTŐl az ÉGIG
Aknay János festőművész kiállítása
Köszöntőt mond: Keppel Dániel galériavezető
Megnyitja: Novotny Tihamér művészeti
író. Közreműködik az iskola énekkara
Pálmai Árpád karnagy vezetésével

Pótkulcs
Fő tér 11.
december 8. péntek 21.00
Halál;orGazmuS KonCerT

elŐadáS

mozI

Nagyvárad
Vár- és Várostörténeti Múzeum
7x7
Szakács Imre kiállítása

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
november 29. szerda 18.00
Művészettörténet Szentendréről nézve
Vendég: Vincze Ottó és Nagy Barbara
Téma: a konceptualizmus
Beszélgetőtárs: Gaján Éva
december 6. szerda 18:00
Zsíros kenyér extrákkal: író-olvasó találkozó
december 13. szerda 18:00
Szentendre Szalon
Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
december 1. péntek 18.00
KorunK CIvIlIzáCIóS beTeGSÉGeIneK GyóGyíTáSa a nÉpI GyóGymódoK eSzKÖzeIvel
Kovács József természetgyógyászszakíró előadása
december 8. péntek 18.00
a maGyar nyelv GyÖKrendSzerÉneK vIzSGálaTa a Szláv, laTIn
ÉS GÖrÖG nyelv SaJáToSSáGaI
alapJán
Záhonyi András előadása
december 15. péntek 18.00
az Én Hazám
Sinkovits-Vitay András előadói estje

Frangipani Studio
Bartók Béla u. 5/B.
november 27. hétfő 18.00
Én-feJlŐdÉS párKapCSolaTban,
CSaládban
Előadás és beszélgetés Silye Imrével, a
Keresztény Közösség lelkészével
Belépő: 1.500-3.000 Ft közötti hozzájárulás
november 29. szerda 18.00
belSŐ ÉlmÉny HanGfÜrdŐ
borlóI anITával
Belépő: 1500-3000 Ft közötti hozzájárulás
december 1. péntek 18.30
IdeáloK®-TalálKozáSoK-ÉleTuTaK
Hogyan lettem vegyészmérnökből lelkész?
Vendégünk: Silye Imre, a Keresztény Közösség lelkésze
december 9. szombat 10.00-18.00
Selyemmandala-festő tanfolyam Fehér
Csillával
A tanfolyam és egy 40x40 cm-es selyem mandala anyagköltsége: 12.000 Ft
Minden programra bejelentkezés szükséges: studio@frangipani.hu, 30-4887332 www.frangipani.hu

KonCerT

Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
december 1. péntek 19.00
adaGIo
Csík János és barátai
Belépő: 2500 Ft

Városháza
Városház tér 3.
december 3. vasárnap 18.00
advenTI KonCerT
Közreműködik a 4 Akkord Show Kórus

GyereKeKneK

december 2. szombat 9.00-13.00
KaráCSonyI SzÖSzmÖTÖlŐ
Kézműves foglalkozások a könyvtár
munkatársaival

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!)

november 27. hétfő
16:30 SZERELMES SMS (107’)(12)
18:25 RÉG NEM SZERELEM (100’)(16)
20:10 HÉT NőVÉR (123’)(18) f.: Noomi
Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe
november 28. kedd
17:00 VAD ÉSZAK - MESE AZ EZER Tó
ORSZÁGÁBóL (76’)(kn)
18:30 GyILKOSSÁG AZ ORIENT
EXPRESSZEN (109’)(12E)
CINEBOOOK SOROZAT DunaP’Art
Filmklub
20:25 SWINGERKLUB (99’ )(18)
november 29. szerda
15:00 VIKTóRIA KIRÁLyNő ÉS ABDUL
(106’)(12) f.: Judi Dench, Ali Fazal
17:30 MEGTORLÁS (148’)(18)
20:00 A NÉGyZET (142’)(16)
november 30. csütörtök
15:30 MIKULÁS KARÁCSONyRA (70’)(6)
családi vígjáték
16:45 PADDINGTON 2 (95’)(6E)

18:25 A VISZKIS (126’)(16)
20:40 ANyÁM MOZIJA (106’)(12) f.:
Margherita Buy és Nanni Moretti
december 1. péntek
15:50 PADDINGTON 2 (95’)(6E)
18:30 HUNGARIAN RHAPSODy-QUEENLIVE IN BUDAPEST (91’)(12)
20:15 HÉT NőVÉR (123’)(18) f.: Noomi
Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe
december 2. szombat
14:00 COCO + OLAF KARÁCSONyI KALANDJAI (109 perc+21 perc)(kn)
16:15 PADDINGTON 2 (95’)(6E)
18:00 SZABADULóSZOBA (81’)(16E) fejtörőkkel a túlélésért
19:30 A VISZKIS (126’)(16)
december 3. vasárnap
14:00 COCO + OLAF KARÁCSONyI
KALANDJAI (109 perc+21 perc)(kn)
16:15 A VISZKIS (126’)(16) Antal Nimród ﬁlmje
18:30 HÉT NőVÉR (123’)(18) f.: Noomi
Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe
20:40 SZABADULóSZOBA (81’)(16E)
december 4. hétfő
16:00 PADDINGTON 2 (95’)(6E)
17:45 ANyÁM MOZIJA (106’)(12)
f.: Margherita Buy és Nanni Moretti
19:45 A VISZKIS (126’)(16) Antal
Nimród ﬁlmje
december 5. kedd
15:30 MIKULÁS KARÁCSONyRA (70’)(6)
családi vígjáték
16:45 PADDINGTON 2 (95’)(6E)
18:30 ESZEVESZETT ESKÜVő
(115’)(12E) LÉLEKMOZI SOROZAT
DunaP’Art Filmklub
20:30 FÉRFIKOR (77’)(12) Politzer Péter
ﬁlmje
december 6. szerda
14:45 MIKULÁS KARÁCSONyRA
(70’)(6) családi vígjáték
16:00 COCO + OLAF KARÁCSONyI
KALANDJAI (109 perc+21 perc)(kn)
18:15 A VISZKIS (126’)(16) Antal Nimród ﬁlmje
20:30 ANyÁM MOZIJA (106’)(12)
f.: Margherita Buy és Nanni Moretti
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Welldance sikerek
az mTmSz Őszi Kupán
SPORT

a Soroksári Sportcsarnokban rendezték a modern Táncsportok magyarországi Szövetségének Őszi Kupáját, melyen először vettek részt
a Welldance Sporttánc egyesület csapatai. a két teljes napon át tartó
országos versenyen 50 tánciskola mérte össze tudását, és a Welldance
indulói itt is a legjobbak között végeztek. open kategóriában a csoportok között két, a formációk mezőnyében pedig három csapatunk is
indult különböző korcsoportokban. nagyon büszkék vagyunk, hiszen
az igen színvonalas és felkészült mezőnyben minden indulónk dobogós helyezést szerzett.

A junior csoportok között a Blue Lights I., a felnőttek mezőnyében a
Single Ladies II. helyen végzett, mindkét akrobatikus rock and roll csapat edzője Horváth Viki. A formációknál Knapcsek Kitty csapatai közül
a gyermek korcsoportot a Crazy Chicks nyerte, a junior mezőnyben
pedig a Welldance Queens bizonyult a legjobbnak, és végül a felnőtteknél a Welldance Crewsion a dobogó III. fokára állhatott fel. Táncosainknak szívből gratulálunk az újabb gyönyörű eredményekhez, a szülőknek
pedig ezúton is köszönjük a lelkes és pótolhatatlan támogatást. Szép
volt Welldance!
Bővebb információ: www.welldance.hu
SZÉPOLT GABRIELLA
W.S.E. ELNÖK

asztalitenisz diákolimpia
a pest megyei diáksport Szövetség november 14-én rendezte
meg a szentendrei körzeti diákolimpiát.

Az izbégi tornacsarnokban már
reggel tíztől lehetett gyakorolni, és
a mezőny egy része még repetát is
kért a pingpongból. Egészen kora
estig tartottak a mérkőzések. Az
idei év újdonsága volt, hogy az
„amatőrök” és a „proﬁk” külön versenyeztek, így azok is nagyobb
eséllyel nyerhettek, akik eddig a
helyi, már igazolt versenyzők miatt
nem juthattak tovább a megyei
fordulóba. Minden versenyszámból a győztesek versenyeznek
majd a megyei fordulóban.
Csapateredmények:
I-II kategória:
Szent András Általános Iskola
(Lengyel Gergő, Fonódi Dezső,
Mitró Luca Borbála)

III-IV kategória:
Barcsay Általános Iskola (Mihályi
Dániel János, Sárközi Richárd,
Ujhelyi Milán Áron, Bányai János
Ferenc, Horváth Roland)
egyéni eredmények:
A kategória – igazoltak
III-IV korcsoport – ﬁú
Zsengellér Dániel (Izbégi isk.)
Bálint Barnabás (Izbégi isk.)
Chodák Máthé (Kékvölgy Waldorf)
Lővei Balázs (Izbégi isk.)
I-II korcsoport – ﬁú
Pászti Zalán (Szentistvántelepi
isk.)
B kategória
I-II korcsoport – leány
Mitró Luca Borbála Szent András
I-II korcsoport – ﬁú
Berta András (Szentistvántelepi
isk.)
Lengyel Gergő (Szent András)
Fonódi Dezső (Szent András)
Mitró Luca Borbála (Szent
András isk.)

Szentendrei
karatesikerek
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az év eleji kvaliﬁkációs versenyeket követően a szentendrei piramis
Sportegyesület karate szakosztályából 10 versenyzőnek sikerült
kvaliﬁkálnia magát a Wadokai Karate válogatottba a párizsban megrendezésre kerülő 45. Wadokai Karate európa bajnokságra. a verseny 2017. november 4-én került megrendezésre.
A csapat, kiegészítve a szülőkből
és testvérekből álló szurkoló táborral, 2 nappal a verseny előtt
izgatottan gyülekezet a Liszt Ferenc repülőtéren. Két órás repülést és 1 órás buszozást
követően elfoglalhattuk szállásunkat Párizsban. A pénteki nap
délelőtt városnézéssel telt, míg a
délután már a felkészülés jegyében. Rövid átmozgató edzést
követően részt vettünk a hivatalos regisztráción, mérlegelésen.
Szerencsére minden rendben
zajlott. Az este már esélylatolgatással, pakolással telt. Másnap
reggel korai ébresztőt és reggelit
követően 06.30-kor indultak a
buszok a verseny helyszínére.
Alapos bemelegítést követően
08.00-kor kezdődött a verseny,
mely az utóbbi évek legnagyobb
létszámú és erősségű mezőnyét
vonultatta fel. 22 ország versenyzői mérkőztek meg egymással
kata/formagyakorlatban és kumite/küzdelemben.

A szentendrei Piramis Sportegyesület karatésai remekül
helyt álltak és az alábbi eredményeket érték el:
Férﬁ csapat formagyakorlat 1.
helyezés (Bereczki Roland – Kollár András – Tóth Péter)
Hajdler Zoltán juniur férﬁ kumite
helyezés, junior csapat kumite 3.
helyezés

Kollár Eszter junior női kumite 3.
helyezés, junior csapat kumite 3.
helyezés
Egei Ákos U14 kata 3. helyezés
Bokori Kata junior női kumite 5.,
junior csapat kumite 3.helyezés
Női csapat formagyakorlat 5. helyezés (Kollár Eszter – Bokori
Kata – Uhlyarik Panna)
Boda Máté kadet kumite 7. helyezés
Egyéni versenyszámokban sajnos nem jutott dobogóra, de teljesítménye mindenképpen elismerésre méltó Nagy Ivánnak
(U14 kumite), Uhlyarik Pannának
(felnőtt női kata), Kollár Andrásnak U21 kata, kumite), Bereczki
Rolandnak (felnőtt férﬁ kata) és
Tóth Péternek (felnőtt férﬁ kata).

Egy nagyon nehéz és fáradságos
versenyen vagyunk túl, ahol a felmerülő nehézségek ellenére is
sikerült helytállnunk. Büszkék lehetünk versenyzőinkre!
Az egyesület ezúton is köszöni
Szentendre Város Önkormányzatának támogatását!
TóTH ATTILA VEZETő EDZő

A Piramis Sportegyesület várja
karate (5 éves kortól) és aerobik
szakosztályaiba a jelentkezőket
Szentendrei edzőtermébe (Rózsa
utca 8. Piramis Sportegyesület).
Infó: 20-444-3160

a molinón: az
SzvSe labdarúgócsapata
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SPORT

a Szentendre városi Sportegyesület június
3-án játszotta a megyei másodosztályú
bajnokság utolsó fordulóját, de már az eredménytől függetlenül megnyerték a bajnokságot, így az idei szezont a megyei első
osztályban kezdték.

fölényes győzelem

Dombay Zsolt, az SZVSE vezetője, edzője lapunknak elmondta, hogy a felkészülések
során végig a bajnokság megnyerése volt a
célkitűzésük, amit fantasztikus eredménnyel
sikerült is teljesíteniük. Harminc mérkőzést
játszottak a bajnokságban, melynek mérlege:
26 győzelem, 1 vereség és 3 döntetlen, illetve
100 lőtt gól, szemben a 22 kapott góllal.

a csapatépítés alapkoncepciója

Jelenleg a csapathoz 33 játékos tartozik, hozzájuk csatlakoznak a 16. életévüket betöltő focisták. Az utánpótlás játékosok a Dunakanyar
SE-ből érkeznek, akik kettős játékengedéllyel
szerepelhetnek a SZVSE-ben is. A rendszert,
melyet Dombay Zsolt és Batári Csaba, a Dunakanyar SE vezetője közösen dolgoztak ki, egy

ovi-olimpia
2017

november 11-én délelőtt a regisztrációt követően több mint száz óvodás versenyző és
hozzátartozói várták izgatottan a versenyt a
móricz Gimnázium tornacsarnokában.

A Himnusz hangjait követően Tóth Attila, a
szervező Piramis Sportegyesület elnöke nyitotta meg a versenyt. A megnyitót követően a
Piramis SE karatésai tartottak színvonalas bemutatót, ahol az egyesület Európa Bajnoki
kadet női csapata kápráztatta el a kicsiket.
A versengés megkezdése előtt Tóthné Mák
Ildikó zenés bemelegítésével hangoltak a
kicsik és nagyok egyaránt.
Szentendre Város és a Piramis Sportegyesület
közös vándorkupájáért az óvodák közötti sorváltó versenybe 10 csapat mérkőzött meg. A
selejtezőkben a kis ovisok hatalmas lelkesedéssel és akarattal hajtották végre a szervezők által kitalált feladatokat. Közel egyórás
versengés után alakult ki a négyes döntő, ahol
újabb, immár nehezebb feladatok vártak a versenyzőkre. Döntést csak az utolsó versenyszám hozott és nagy csatában a Református
óvoda csapata hódította el a címet. A harmadik helyért holtverseny alakult ki, a szétmérkőzésen az Izbégi óvoda csapata bizonyult
jobbnak.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen valamennyi induló csapat díjazásra került az Ön-

piramissal lehet a legérzékletesebben szemléltetni. A piramis alján vannak az SZVSE legﬁatalabbjai, az utánpótlás magja. Közülük a
legtehetségesebbek bekerülhetnek az NB-s
bajnokságokban versenyeztető Dunakanyar
SE korosztályos csapataiba. ők innen több
irányba mehetnek tovább, de maradhatnak az
SZVSE felnőtt csapatában is. A piramis legfelső csúcsa az SZVSE öregﬁúk csapata. A
rendszer lényege, hogy aki gyerekként kezd el
sportolni, egészen nyugdíjas koráig van lehetősége a helyi egyesületben sportolni, de akár
karriert is befuthat.
kormányzat és támogatónk a Liliput Játékvilág jóvoltából. A díjátadás csúcspontja természetesen a győztes csapat kihirdetése volt,
nagy ováció közepette vehette át a díjat és a
vándorkupát a győztes óvoda csapata!

eredmények:
1. Református óvoda
2. Bimbó úti óvoda Pipacs csoport
3. Izbégi óvoda Maci csoport 1.
4. óvoda Központ
5. Izbégi óvoda Maci csoport 2.
5. Szentendrei Evangélikus Zenei óvoda
7. Szivárvány óvoda Süni csoport
8. Bimbó úti óvoda Margaréta csoport
8. Szivárvány óvoda Aranyalma csoport
10. Egres úti óvoda Katica csoport
A sorváltót követően egyéni, szülőkkel közösen végrehajtott rövid versenyszámokba versenyeztek az ovisok. Minden résztvevő egy

a tervek

A csapat nagy kihívás előtt áll most. A cél a lehető legjobb helyezés elérése, de legalább is
egy stabil, erős középcsapat szeretnének
lenni. A bajnokság kezdetére összeállt a korábban remekül működő edzői páros: Dombay
Zsolt mellett Batári Csaba szakmai igazgató
edzőként is jelen van a tréningeken és mérkőzéseken is, ami nagy segítség a csapat számára. A hosszabb távú cél pedig az NB III-ba
jutás, mely igazán méltó lehet Szentendre régióban betöltött szerepéhez.
pontgyűjtő lapocskát kapott, majd a kijelölt
„állomásokon” a feladatokat végrehajtva az
eredménytől függően matricát ragasztottak
be a versenybírók. A verseny végén az elért
eredmény alapján kis díjakra lehetett beváltani
a lapocskát. Az állomásokon ki lehet próbálni
a Liliput Játékvilág játékait, lehetett sakkozni,
karatézni, ügyességi feladatokat végrehajtani
és akadálypályát teljesíteni. A szervezők a
szülőkre is gondoltak, részükre is szerveztek
versenyt. A legjobb eredményt elért szülők teljesítményét kupákkal és érmekkel ismerték el.
A rendezvény végén fáradt, de boldog ovisok
mentek haza, akik egy jól szervezett sportos
délelőttöt tölthettek el.
A szervező Piramis Sportegyesület ezúton is
köszöni Szentendre Város Önkormányzatának
és a Liliput Játékvilágnak a támogatását.
Külön köszönjük a rendezvény segítőinknek a
részvételét.
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adáSvÉTel

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

álláST Kínál

Konyhalány állás! Tapasztalattal rendelkező konyhai kisegítőt, kézilányt
keresünk azonnali belépéssel. Teljes,
bejelentett, hosszú távú munkalehetőség. Tel. 06-20-398-1888.
Szentendrei export-import cég
keres német tárgyalóképes
nyelvtudással rendelkező, agilis
munkatársat, B-kategóriás jogosítvánnyal, több éves vezetői
gyakorlattal. Kereskedelmi végzettség előny. Jelentkezni lehet
e-mailben, fényképes önéletrajzzal az info@la-impex.hu e-mailcímen.

Vendégkörrel rendelkező fodrász hölgyet keresek, jól bejáratott fodrászüzletbe. Tel. 06-20-210-6676.
Pomázra kutyák mellé női állatgondozót keresek összesen 3
napra, melyben a hétvége is
benne van. Az ideális jelentkező
érettségizett, állatszerető, környékbeli, esetleg frissnyugdíjas.
Tel. 06-20-424-9808.

Szentendrei ékszerüzletbe keresek
heti 2-3 napra szakképzett, gyakorlattal rendelkező ékszerbolti eladót
vagy ékszerbecsüst.
Jelentkezés önéletrajzzal:
mariapek87@gmail.com.

Az In-store Team Kft., Magyarország
egyik vezető Field Marketing ügynöksége irodavezetőt keres szentendrei
irodájába.
Szeret önállóan, precízen és hatékonyan dolgozni? Szereti a határidős
munkákat? Jó a problémamegoldó
képessége? Ha van irodai, adminisztrációs, szervező munkában szerzett
tapasztalata, eséllyel pályázhat az állásra. Az excel és powerpoint programok felhasználói ismerete
előfeltétel. Az angol nyelvtudás és kisebb csapat vezetésében szerzett tapasztalat előnyt jelent. Ha mindez

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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illik Önre, változatos munkát ajánlunk, kellemes, támogató környezetben. Várjuk magyar nyelvű
önéletrajzát a laura@instoreteam.hu
címre!

eGÉSzSÉG

Érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.

KIadó laKáS

Szentendrén kiadó külön bejáratú,
összkomfortos garzonlakás. Tel. 0620-935-5129.
40 nm-es önálló lakás kiadó
Pismány déli oldalán, a busz vonalán. Tel. 06-20-237-7777.

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

laKáS, InGaTlan

Szentendre óvárosban eladó teljesen
felújított, szigetelt ház, 3 szoba + félszoba, amerikai stílusú konyha és
fürdőszoba. Irányár: 42,6 M Ft. Tel.
06-20-517-6977.

A Skanzen mellett csodálatos kilátással eladó 297 nm-es családi ház, beépítésre előkészített, 100 nm-es
tetőtérrel. A telek mérete: 1768 nm.
Tel. 06-30-942-4105.
Összközműves, 90 nöl-es építési
telek szép környezetben, igényes
építkezőnek eladó. Irányár: 12,5 millió Ft. Tel. 06-30-605-7199.

oKTaTáS

Angol nyelvből általános iskolások
korrepetálását, tanítását vállalom.
Tel. 06-30-571-4995.

rÉGISÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz

Negyedikes vagy?
Azon gondolkodsz, hogy hol lenne
érdemes továbbtanulni?
Az jutott eszedbe, hogy jó lenne
már ötödikben
gimnazistának lenni?

akkor gyere el!
november 18-án vagy
december 2-án, szombaton
a nyitott Kapuk napján
a szentendrei református
Gimnáziumba,

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: 06-1789-1693, 06-30-382-7020.

Készpénzért veszek bútorokat, írógépet, varrógépet, rádiót, televíziót,
könyveket, hangszert, lemezeket,
szőrmebundát, ruhaneműt, csipkét,
bizsukat, porcelánokat, órát, hagyatékot díjtalan kiszállással. Tel. 06-30308-9148.

SzolGálTaTáS

Érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel.
06-30-340-1392.

Idősgondozást vállal gyakorlattal rendelkező, megbízható hölgy. Tel. 0620-317-2861.

Bútorkészítés, konyhák, beépített
szekrények készítése. Tel. 06-20349-2224, www.butorkeszites.iwk.hu.
Pedikűrös házhoz megy Szentendrén. Tel. 06-20-514-3323.

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

Hűtőgép, fagyasztó, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788367, 06-30-950-4187, Mezei Sándor.

ÜdÜlÉS

Hévízen, a centrumban apartman 2-3 fő részére (5000
Ft/éj/apartman) kiadó. Tel. 0620-494-2550.

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Kedd: 17:00–19:00

és nézd meg, hogy milyen
a diákélet a mi iskolánkban!

2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.

Az iskola tanárai és diákjai

Bejelentkezés:
06-70-677-1178

Sok szeretettel várunk benneteket
8-tól 11-ig

Karácsonyi üdülés! Bükfürdői Apartman Hotelben december 22-28-ig
egyhetes üdülés 3 felnőtt, vagy 2 felnőtt és 2 gyerek részére 20 000 Ftért átadó. Ugyanitt január 3-tól 17-ig
kétszobás apartman 5 főre 40 000
Ft-ért. Tel. 06-20-984-2845.

ÜzleT

Kiadó-átadó büfét keresek Szentendrén vagy környékén. Tel. 06-30-6405970, s.gyorgyi59@gmail.com.
Új építésű irodák-üzletek 2017. novemberi átadással kiadók, 20 nm-től,
ár 3000 Ft/nm-től. A Sztaravodai út
mellett, jól megközelíthető, szabad
parkolási lehetőséggel. Az ár tartalmazza a víz-, villany- és fűtésköltséget iroda használata esetén. Tel.
06-30-200-6401.

Belvárosban, a Fő tér közelében utcai
bejáratos, 55 nm-es, önálló üzlet
nagy terasszal kiadó. Tel. 06-20-4311939.

Konyhai mosogatót/
kisegítőt keres állandó
munkára a bükkös Hotel
az alábbi munkák elvégzésére:

• fehér gépi és fekete kézi
mosogatás;
• a konyha és a csatolt
helyiségek takarítása,
tisztán tartása;
• ételek előkészítésében
igény szerinti előkészítés;
• reggeli/vacsoránál a büféasztal igény szerinti töltése, asztalok leszedése
és terítése.
Alapvető elvárás a mindenkori kulturált, ápolt
megjelenés, káros szenvedélyektől mentes józan
életmód.
Jelentkezéseket csak
fényképes önéletrajzzal
kizárólag e-mailben
fogadunk az
info@bukkoshotel.hu
címen.
Egyéb információ csak
személyesen, amennyiben az önéletrajz alapján
a felvételi megbeszélésre
sor kerül.
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AJÁNDÉKOZZON
Szentendrét bemutató
festményekről,
tusrajzokról készült
képeket
MEZEI SÁNDOR
munkáiból
www.msmester.eu
www.szentendreingold.com
mezeisanka@gmail.com
Mezei Sándor, 06-30-950-4187

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
(Visegrád, Gizella-telep)
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe

• Munkaügyi főelőadó (határozott időre, emelt szintű munka/bér/tb
ügyintéző/szakelőadó, személyügyi gazdálkodó vagy ezeknek megfeleltethető
releváns szakképesítéssel, gyakorlattal).
• Szakorvos (ﬁzikális medicina, mozgásszervi/orvosi rehabilitáció, gasztroenterológia, kardiológia, traumatológia, ortopédia szakvizsgák egyikével)
• Epidemiológiai szakápoló (epidemiológiai szakápoló vagy népegészségügyi
ellenőr szakképesítéssel)
• Konyhai (hús) előkészítő (hentes/húsfeldolgozó szakképesítéssel vagy nagykonyhában/közétkeztetésben szerzett gyakorlattal)
• Karbantartó (víz – gáz – központifűtés/csőhálózat szerelő szakképesítéssel,
vagy vízvezeték szerelő gyakorlattal)
• Takarító (általános iskolai végzettséggel)
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok:
• Szakmai önéletrajz
• Végzettséget/szakképesítést igazoló okmányok másolata

A munkakörökkel kapcsolatban bővebb információ található a szakkórház honlapján.
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