és vidéke
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Erdő Péter bíboros
a Szent András Iskola
jubileumán

Lélekvándorlásaim

11. oldal

17. oldal

Az iskola 25 éves
fennállásának alkalmából
Erdő Péter bíboros együtt
ünnepelt az intézmény
közösségével

Lélekvándorlásaim címmel
nyílt meg Péreli Zsuzsa
gobelinművész kiállítása a
Ferenczy Múzeumban
november 30-án

2

VÁROS

XXXI. évf. | 22. szám

pályázat
Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal pályázatot hirdet
bizottsági referensi feladatok ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 29.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. január 5.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton
vagy személyesen a pályázatnak a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal címére (2000
Szentendre, Városház tér 3.), vagy a remele.antonia@szentendre.hu e-mail címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: bizottsági referens
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Bartha Enikő irodavezető nyújt a 26/785035-ös telefonszámon.

Teljes pályázati kiírás: https://szentendre.hu/
category/hirek/allasajanlat/

Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal pályázatot hirdet
adminisztrátori feladatok ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 29.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. január 5.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton
vagy személyesen a pályázatnak a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal címére (2000
Szentendre, Városház tér 3.), vagy a remele.antonia@szentendre.hu e-mail címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: adminisztrátor

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Dóka Zsolt aljegyző nyújt a 26/785033-as telefonszámon.

Teljes pályázati kiírás: https://szentendre.hu/
category/hirek/allasajanlat/

Szentendre
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Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra
Lapzárta: hétfő, 12 óra
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben
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közérdekű

Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal pályázatot hirdet
közterület-felügyelői feladatok
ellátására.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS Ofﬁce
• érettségi vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) 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, amely igazolja, hogy
a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a
köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 15.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. december 22.

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

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton,
a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére (2000 Szentendre, Városház
tér 3.), vagy a remele.antonia@szentendre.hu email címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
közterület-felügyelő

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

Teljes pályázati kiírás: https://szentendre.hu/
category/hirek/allasajanlat/

tourinform Szentendre +36 26 317 966

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Kállai Zsuzsa csoportvezető nyújt a
26/785-056-os telefonszámon.

Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal pályázatot hirdet közútkezelői
ügyintéző feladatok ellátására.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. december 29.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok
beérkezését követően folyamatosan, de legkésőbb 2018. január 5.

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:
„közútkezelői ügyintéző”.
Pályázattal kapcsolatos szakmai információt
dr. Ligetfalvi Kinga Közigazgatási és Adó Iroda
vezetője nyújt a 26-785-128-as telefonszámon.
Teljes pályázati kiírás: https://szentendre.hu/
category/hirek/allasajanlat/

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
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 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
Gyepmester +36 20 931 6948

Adventi polgármesteri interjú 2017
2017 | december 11.
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Újra elérkezett az advent. Szentendre ünnepi díszbe öltözött, a fő téren ismét ott áll a város közös karácsonyfája, és az adventi koszorún már
a második gyertyát is meggyújtottuk. verseghi-Nagy miklós polgármesterrel a felgyorsult időről és lecsendesedésre való törekvésünkről beszélgettünk a közelgő ünnep apropóján.

Ha egyetlen szóban kellene megfogalmazni,
hogy mire ﬁgyeljünk az adventi időszakban,
mi lenne az?
Nehéz dolgom lenne, de ha valóban csak egy
szót mondhatnék, ez lenne: otthon. Forduljunk
kicsit befelé, hagyjuk, hogy a szűkebben és tágabban értelmezett otthonunk szereplői és
dolgai töltsék be a gondolatainkat! Azok, akikkel nap mint nap együtt vagyunk, akikkel
egymás mellett haladnak az útjaink. Mindennapjaink szereplői, helyszínei.

Advent idején kötelező a lecsendesedés,
mindenhol ezt halljuk, miközben minden
pörög tovább körülöttünk. Nincs ebben feloldhatatlan ellentét? Lehetséges egyáltalán
ma lecsendesedve várni az ünnepet?
Hogy nem egyszerű, az egészen biztos, de azt
nem állítanám, hogy lehetetlen. Mindenesetre
tegyünk érte, törekedjünk rá. Ne gondoljunk
nagy dolgokra, de kis lépéseket tegyünk azért,
hogy ez az időszak más legyen, mint az év
többi része. Szánjunk időt arra, hogy megvizsgáljuk: hol folyik ki kezünk közül az idő, keressünk arra alkalmat, hogy csendben számot
vessünk azzal, mi mindenünk van, amiért
hálát adhatunk, és mit tehetnénk azért, hogy
a körülöttünk élők javára szolgálhassunk.
Ebben segítenek az ünnepi külsőségek, a
korai naplementét követő hosszú esti órákban
az utcákon, üzletek portáljain és otthonainkban megjelenő sok kisebb-nagyobb fényforrás, adventi dísz, a hidegben gőzölgő forralt
bor és tea, a karácsony közeledtével sokasodó
baráti és munkahelyi évzáró alkalmak.
Amelyeken a résztvevők a telefonjaikat
nyomkodják, közösségi oldalakon biztosítják
a többieket szüntelen jelenlétükről, vagy
céges e-mailekre válaszolnak…
Amennyit adnak ezek az eszközök és lehetőségek,, annyit el is vesznek, ez tény. Mindanynyiunk számára átírta a munkaidő és a
magánélet fogalmát, hogy zsebünkben van a

mobiltelefon, és arra időkorlát nélkül érkeznek
az értesítések. Tiszteljünk meg bizonyos alkalmakat azzal, hogy kikapcsoljuk készülékeinket, és törekedjünk arra, hogy jól
gazdálkodjunk, egyáltalán gazdálkodjunk az
időnkkel, mert helyettünk ezt senki nem tudja
megtenni.
Lehet kifogásokat keresni és érveket sorakoztatni a mellett, hogy miért nem valósíthatjuk
meg az alkalmankénti tempó- és hangsúlyváltást, de fontos, hogy a cél ott legyen a szemünk előtt, és fontos, hogy törekedjünk azt
elérni.

A személyes céljain túl mennyire tudja megvalósítani városvezetőként az elképzeléseit?
Nálam ez a kettő most nem választható szét,
az életemet áthatja ennek a városnak az ügye,
a hivatásom 2014 óta Szentendre. Ez a város
a mi közös otthonunk, az élet olyan benne,
amilyenné tesszük, mi, akik most itt élünk. Ha
advent üzenetét az egész városra értelmezem,
azt mondom, emeljük ki a fejünket a napi rutinból, tegyük félre az ellentéteket, és ﬁgyeljünk oda rá, érezzük át, hogy ez a mi
felelősségünk. Olyan felelősség ez, amely
nem csak a jelenre, hanem a jövőre is kiterjed,
és mindannyiunk vállán ott van. Mi határozzuk
meg, mindenki a maga helyén és a maga szerepkörében, hogy milyen lesz a következő
nemzedékek Szentendréje. A mi felelősségünk, mennyit őrzünk meg a ránk hagyott értékekből, és mit teszünk hozzá ahhoz, hogyan
adjuk át gyermekeink, unokáink számára.

Ezt nem lehet kihagyni. Szentendre ﬁatal, de
legalábbis nagyon ﬁatalos polgármestere alig
egy éve nagyapa lett. A nyilvánvaló örömön
túl hogy teszi helyre magában ezt a tényt az
ember?
Különleges öröm, ha a gyermekünk szülő lesz.
Minden születés, minden új élet ajándék. Ha
az érkező újszülött a mi egykori kicsikénket, a
gyermekünket teszi szülővé, az egy semmi

máshoz nem hasonlítható érzés, amelyben
megsokszorozódik az öröm, a féltés és a felelősség. Az pedig, hogy viszonylag korán, aktív
középkorúként lettem nagyszülő, egyben az
élet múlandóságára, az idő megállíthatatlan
rohanására és az ezzel kapcsolatos felelősségemre ﬁgyelmeztet.

otthon és felelősség, ez két visszatérő fogalom a beszélgetésünk során. A napokban érkezett
véleményezési
szakaszába
a
településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet.
Bizony, ez az aktuális feladat az egyik legjobb
példája a városunkért és a jövő nemzedékért
viselt közös felelősségnek. Ahogy az arculati
kézikönyv mottójául választott Tamási áron
idézet szól: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”. Tekintsünk úgy
erre a készülő szabályozásra is, hogy a közös
otthonunk alakításának kereteit határozzuk
meg most, felelősséggel a jövő: gyermekeink
és unokáink iránt.

Újévi koncert
a Söndörgő együttessel

2018. január 6. szombat 18:00–19:30
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Szentendre, Pátriárka utca 7.

A belépés díjtalan,
de rEGISZTráCIóHOZ kötött!
regisztráció: protokoll@szentendre.hu
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Közmeghallgatás

december 4-én tartották az évi szokásos
közmeghallgatást a városházán. A több mint
háromórás fórum az írásban feltett kérdések
megválaszolásával kezdődött, majd a jelenlévők tehették fel kérdéseiket verseghi-Nagy
miklós polgármesternek.

Közlekedés

• Egy felszólaló arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy
ha megépül a Ferences gimnázium új tornacsarnoka, akkor a zsúfolt belvárosban még
nehezebbé válik a parkolás. A polgármester
szerint a gimnázium további területek bevonásával 90 új parkolóhelyet tud létesíteni, amely
enyhíti a parkolási gondokat.
• Több kérdés és panasz is elhangzott a 11-es
úton nemrégiben felfestett kerékpáros nyomvonallal kapcsolatban. Sokak szerint a belső
sáv szélessége nem éri el mindenhol az előírt
2,75 métert, amit azért nem értenek, mert a biciklinyom felfestése esetén nem kötelező a
sávszélesítés. Kérték ennek a korrigálását, illetve kérdezték, hogy az önkormányzatnak
volt-e műszaki átvételi lehetősége. Javasolták, hogy az önkormányzat szervezzen egy
konferenciát szakértők meghívásával, amelyen a 11-es út összes problémáját meg lehetne beszélni.
A polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület elvi támogatást adott a kerékpáros
közlekedés tilalmának feloldására, amennyiben ez a biztonságot nem veszélyezteti. A
többi kérdés az út kezelőjére, a Magyar Közútra tartozik, a képviselőknek nem feladata,
hogy az útügyi előírásokat ismerjék. Szerinte
is voltak hibák a felfestésben, de tudomása
szerint ezeket javították, és most már mindenhol eléri a sávszélesség a 2,75 métert.
Az önkormányzat a biztonságot tartja a legfontosabbnak, ezért ezt folyamatosan ellenőrzik, és amennyiben elmozdulást tapasztalnak
a baleseti statisztikákban, kezdeményezik a
döntés felülvizsgálatát. Hozzátette, hogy a
műszaki átvételre csak a mellékutcák becsatlakozásánál volt jogosultsága az önkormányzatnak.
• A Bolgár utcai parkolóval kapcsolatban elhangzott, hogy bár hétköznap nem kihasznált,
de hétvégén tele van, és a mélygarázs építésénél nem akadályozó tényező a talajvíz, mert
a parkoló kialakításakor megépítették a vízelvezető rendszert.
• Elhangzott, hogy nehéz a gyerekorvosi rendelő megközelítése, mert a közelében nincs
parkolási lehetőség. A polgármester szerint
ez hamarosan megoldódik, az új parkoló kialakításának a tervei már elkészültek.
• Az Egres úti híd felújítása kapcsán felmerült
a környező három szűk utca egyirányúsításának a kérdése, mellyel kapcsolatban Török Balázs elmondta, hogy a tervezetet újból
visszaviszik a Városfejlesztési Bizottság elé,
ugyanis a gyalogosok biztonságos közlekedését az Egres út szélesítésével és járdaépítéssel is meg tudják oldani, ami kiválthatja az
egyirányúsítást.
• A budakalászi elkerülő út építésével kapcsolatban kérdezték, hogy mikor készül róla hatástanulmány, és javasolták, hogy ebben
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vizsgálják meg a kéreg alatti átvezető út lehetőségét is. A polgármester elmondta, hogy az
elkerülő úttal egyidőben készül a 11-es út felújításának a terve, a hatástanulmányra pedig
egyelőre nincs forrás.
• Kérték a Városháza előtti utca megnyitását
a reggeli időszakban, illetve az orvosi rendelőintézet parkolójának megnyitását is a szombati piacnapokon.

fejlesztések

• Több felszólaló is egyetértett abban, hogy az
idén tavasszal szervezett utcafórum-sorozat
nagyon jó kezdeményezés volt, és kérték a
folytatását, illetve megköszönték, hogy több,
ott felvetett probléma már meg is oldódott.
Kérdezték, hogy készültek-e jegyzőkönyvek az
elhangzott kérdésekről, illetve hogy azóta milyen intézkedések történtek. Felmerült a későbbi kezdés lehetősége, mert 17 órakor
sokan még nem érkeznek haza a munkából.
Kérték, hogy az utcafórumok mintájára tematikus fórumokat is szervezzenek.
A polgármester elmondta, hogy a fórumok
legfontosabb témáiról mindig megjelent egy
beszámoló a városi honlapon és a Szentendre
és Vidéke lapban, illetve tájékoztatás a városunkban zajló fejlesztésekről. Mint mondta, a
23 fórumon 700 kérdés hangzott el. A fórumok 19 óráig vagy még tovább tartottak, és a
jellegéből fakadóan bármikor be lehetett kapcsolódni a beszélgetésbe. Hozzátette, hogy
fontosabb döntések előtt – pl. a helyi építési
szabályzat tárgyalásakor, a GSM-antenna áthelyezése ügyében, a Település Arculati Kézikönyv készítésénél, a közösségi tervezések
esetén – mindig szerveztek a fórumot.
• Település Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban elhangzott, hogy a tapasztalatok szerint a
rossz példák bemutatásának visszatartó ereje
van, de a hazai irányelvek szerint nem lehet
konkrét épületeket megjelentetni a kiadványban, csak graﬁkus formában, hogy ne legyen
felismerhető.
• Egy felszólaló kérte, hogy a lakosokat jobban
vonják be a fejlesztések rangsorolásába, illetve a körzetükre szánt összeg felhasználásáról ők dönthessenek, amit részvételi
költségvetésnek nevezett.
• Kérdés hangzott el a Tegez utca felújításával
kapcsolatban. Török Balázs szerint a felújítás
tervei már megvannak, de elsőbbséget élveznek a lakóterületen történő útfelújítások az
üdülőövezettel szemben.
• Több új beruházás kapcsán is minőségi panaszok hangzottak el. Az Egres úti hídnál utólag felszedték az aszfaltot, és hiányzik a
korlát, a Pipiske-Sztaravodai út vízelvezetésénél pedig az árkok felújítását nem fejezték be.
A polgármester elmondta, minőségi problémák esetén nem veszik át a munkát, hanem
javításra kötelezik a kivitelezőt, mint most az
Egres útnál is, ahol éppen hibajavítás zajlik.
Török Balázs hozzátette, hogy a Sztaravodai
út kezelése a Magyar Közúthoz tartozik.

• Egy felszólaló jelezte, hogy az izbégi iskolához tartozó Kisbán ház esős időben szinte
megközelíthetetlen, sáros az udvara, és a főépületnél is hasonló gondok vannak. Kérdezte,
hogy lesz-e építkezés a főépület mellett, mert
ha igen, nagyon kevés szabad tér marad a gye-

rekeknek. A válaszban elhangzott, hogy kiemelt kormányzati beruházás keretében új
épületet emelnek, amelyben öt korszerű,
tágas tanterem lesz, amellyel nem az a cél,
hogy több gyereket vegyenek fel, hanem hogy
a szűkösség megszűnjön.

Egyéb témák

• Egy Pomázi úti lakos szerint állandó probléma a környéken a víznyomás csökkenése, illetve a gyakori csőtörés, ami miatt sokszor
elzárják a vizet. A polgármester megígérte,
hogy 15 napon belül írásban válaszolnak a kérdésre a DMrV szakembereivel közösen.
• Egy felszólaló elmondta, hogy büntetőfeljelentést tett az önkormányzat ellen, mert megszüntették a volt parktábor autóval való
megközelítésének lehetőségét az Anna közből. A változások következtében két kilométeres kerülőt kell tenni gépjárművel, és emiatt
csökkent az ingatlan értéke.
• Panasz hangzott el, hogy az izbégi lőtér nagyon hangos, remegnek az ablakok. A polgármester szerint a honvédségi lőteret a
szabályok betartásával használják.
• A Zúzmara utcai elektromos vezetékkel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy az
ígéret arra az esetre szólt, ha az antennát a
gondozási központ épületére telepítik.
• A Csicserkó–Egres út fejlesztése kapcsán
egy érintett ingatlantulajdonos szerint kompenzáció járna a szentendrei családoknak,
mert az új Helyi építési Szabályzat kialakításánál nem kapták meg a lakóterületbe vonás
lehetőségét. A polgármester szerint alapvető
városi érdek, hogy a beépítés ütemét lassítsák, ne pedig gyorsítsák. Kártalanításra pedig
nincs lehetőség, mert a szabályzat korábban
sem tartalmazta a lakóterületbe vonás lehetőségét.
• A Pismányi Mezőőr Egyesület elnöke elmondta, hogy a korábbi szabályozási tervben
öt terület lakóépületi beépítésre kijelöltként
szerepelt a térképen, ami a szabályzat szerves
része. Mivel az új szabályzatban ezt a jogot elvették, ún. biztatási kár megítélését kérik a bíróságtól.
• Egy felszólaló szerint a radnóti úti építkezésnél munkavédelmi ellenőrzést kellene tartani,
mert sok szabálytalanságot tapasztalnak, és
szerintük a parkolóhelyek alul vannak tervezve. Egy másik lakó szerint 50-ről 40 százalékra csökkentették a zöldfelület mértéket, s
kérte ennek a visszaállítását, illetve azt, hogy
ide ne épüljenek új házak. A polgármester elmondta, hogy a bejelentéseket a Kormányhivatalnál kell megtenni, mert ők illetékesek az
ellenőrzésre, illetve hogy lakásonként 1,5 parkoló áll rendelkezésre.
• Egy rózsa utcai lakos szerint a környékükön
a légszennyeződés már kibírhatatlan, ami egyrészt abból adódik, hogy az egyedi fűtéssel
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cseh
miniszterelnöki
villámlátogatás

rendelkezők szemetet is égetnek, másrészt az
ipari területről – különösen reggelenként – bitumenes szag árad feléjük. A polgármester javasolta, hogy a katasztrófavédelemnél
tegyenek bejelentést.
• Szóba került, hogy a szelektív szemétgyűjtők
környékén sok az illegális szemét, illetve
nehéz a tisztán tartásuk, mert sokan mellé teszik a szemetet. A polgármester elmondta,
hogy az összes gyűjtőszigetet szeretnék bekamerázni vagy körbekeríteni, mert a tapasztalatok szerint mindkét megoldás hatékonyan
visszaszorítja az illegális szemetelést.
• Egy felszólaló nehezményezte, hogy az önkormányzat hátráltatja a civilek segítő szándékú virágosítását. A polgármester elmondta,
hogy nagyon örülnek a civil akcióknak, de vannak rossz példák, ezért kérte, hogy előtte mindig egyeztessenek a közterület-felügyelettel.

bohuslav Sobotka, csehország miniszterelnöke Szentendrére látogatott.

A cseh miniszterelnök a magyar kormány
meghívására Budapestre érkezett kínai-magyar csúcstalálkozóra, amelynek kapcsán a
kelet-közép-európai, az ún. 16+1 országok vezetői is részt vettek az egyeztetéseken.

Bohuslav Sobotka külön program keretében
Szentendrére is ellátogatott, ahol VerseghiNagy Miklós polgármester fogadta, és vezette
őt körbe a városban.

Kedves közjáték volt a közmeghallgatás végéhez közeledve, amikor egy Bogdányi úti lakó
megköszönte a rév és a Dézsma utcai
szakasz közlekedésének megváltoztatását a
Belváros képviselőjének, illetve a képviselőtestületnek. Most ígéretet kapott arra is, hogy
a rendszámfelismerő kamerát hamarosan felszerelik az utcába. A lakók nevében ekkor „lepalacsintázta” a képviselőket, vagyis két
tányér palacsintát nyújtott át nekik.

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.
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A villámlátogatáson megtekintették a mobilgátat, illetve Szentendre belvárosát.

fórum: 2017. december 13-án, 17.30 óra,
városháza díszterem.
A véleményezendő dokumentumok a város
honlapján december 5-től 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.

téli igazgatási szünet

2017. december 18. és 29. között igazgatási szünetet tart az önkormányzat, a hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. A
városi Ügyfélszolgálat ez idő alatt is működik.
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentendre
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. december 18. – 2017. december 29.
között a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendelt
el, mely időszak alatt hivatalunkban az
ügyfélfogadás szünetel.
Az igazgatási szünet időtartama alatt a
Városi Ügyfélszolgálat ügyeletet tart,
december 18-22. között változatlan munkarendben, míg december 27-29. között 8
órától 12 óráig áll az ügyfelek rendelkezésére.
A fenti időszakban forduljanak az ügyfélszolgálat munkatársaihoz bizalommal a
2000 Szentendre, Dunakorzó 18. szám
alatt személyesen vagy a 26/300-407-es
telefonos elérhetőségen.

A Közös Önkormányzati Hivatalban az
igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap 2018. január 3. (szerda) 8-12
óra és 13-16 óra.
A hivatal valamennyi munkatársa nevében
kívánok Önöknek Kellemes Ünnepeket és
Sikeres, Boldog Új Évet!
Dr. GErENDáS GáBOr
JEGyZő
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verseghi-Nagy miklós polgármester november 28-án 17 és 19 óra
között tartotta – második alkalommal – online fogadóóráját, melynek
során a facebook-oldalán válaszolt a szentendreiek kérdéseire. Idén
is sok kérdés érkezett a város első emberéhez, többségében a közlekedést, az utak karbantartását illetően.

Kérdések…

Több kérdés is elhangzott a közlekedéssel kapcsolatban: egyrészt a 11es úton a közelmúltban történt biciklisáv felfestése ügyében; valamint
kérték a rózsa utcai lámpás kereszteződésben a korábbi, késleltetett
beállítás visszaállítását. Felvetették, hogy a 11-es nagy forgalmának
csökkentése érdekében meg kellene nyitni legalább hétköznap a Dunakorzót az autósok számára. érdeklődtek az EuroVelo 6 bicikliút nyomvonaláról, illetve az ennek részeként megépülő kerékpáros hídról.
A közvilágítással kapcsolatban javasolták, hogy a lámpák be- és kikapcsolása ne időponthoz, hanem a látási viszonyokhoz legyen igazítva,
illetve panaszolták, hogy a taxiállomás kivilágítása nagyon gyenge.
Kérdés hangzott el a posta előtti téren a járdajavítással kapcsolatban,
illetve többen is konkrétan megnevezett utak karbantartásáról érdeklődtek. Felmerült a 11-es út melletti régi egészségház hasznosítása, illetve egy sporteszközökkel felszerelt játszó- és szabadidőpark
építésének szükségessége.

…és a válaszok

A bicikliút felfestésével kapcsolatban a polgármester közölte, hogy a
tervet a Magyar Közút megbízásából egy közlekedésmérnöki szakcég
készítette, és ehhez megkapták a hatósági engedélyeket és a minisztériumi jóváhagyást is. A tapasztalatok alapján nincs összefüggés a felfestés és forgalom nagysága, illetve a kerékpáros balesetek között.
Hozzátette, hogy a lámpák hangolásának felülvizsgálatára ígéretet kaptak a Közúttól.
A Duna-korzóval kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, hogy a történelmi
óvárosok sétálóutcái máshol sem használhatóak egérútként, és a korzó
esetleges fejlesztése esetén sem tervezik a forgalmi rend megváltoztatását.
Az utak karbantartásával kapcsolatban elhangzott, hogy egy részük
még idén megtörténik az időjárás függvényében, a posta előtti járda javítása pedig a DMrV levonulását követően hamarosan befejeződik.
A kerékpáros híddal kapcsolatban közölte, hogy a forrás biztosított a
megépítésére. A megvalósíthatósági tanulmány készítése folyamatban
van, a nyomvonala pedig még nem dőlt el, az egyik lehetséges helyszín
a révtől néhány száz méterrel északra lenne. A kerékpárút a szentendrei
részen a korzón halad majd, a szigeten pedig a kutak védterületén, ami
miatt a kormányhatározat módosítására van szükség.
A közvilágítással kapcsolatos kérdésekre azt válaszolta, hogy jelenleg
a rendszer felújításának tervezése zajlik, jövőre tervezik a korszerűsítés
megvalósítását, mellyel egyidőben a fényerő függvényében történik
majd a ki- és bekapcsolás.
A régi egészségház műemléképületének hasznosítását tervezi a város,
de a felújítása tetemes költség lenne, ezért állami forrást szeretnének
rá szerezni. A játszó- és szabadidőparkkal kapcsolatosan pedig azt a
tájékoztatást adta, hogy éppen most zajlik egy felmérés a város honlapján arról, hogy a lakók milyen kültéri szabadidősportot támogatnák
a leginkább. A válaszok kiértékelése után lép majd az önkormányzat.

fedett váróhely
a révkikötőnél

XXXI. évf. | 22. szám

Fedett várakozóhelyet építenek a révkikötőnél a várakozók számára.
A munkálatok december első napjaiban kezdődtek a Dunakorzón a
Szentendre-Szigetmonostori rév megállójánál. A beruházás várhatóan
a hónap közepére fejeződik be.
Az utasok kérésére esőtetővel, paddal ellátott várakozóhelyet építenek
a révkikötőbe Szentendrén. A fejlesztés a napi utasokon kívül a turisták
számára is kényelmesebbé, komfortosabbá teszi a várakozást. A váróban lesz menetrend és hirdetőfelület is kialakítanak.

A kivitelezés ideje alatt a lépcsőt lezárják, ezért a révet a szervizút felől
lehet megközelíteni. A beruházás pályázati forrás segítségével a város
és a révet üzemeltető Pásztor révhajó Kft. összefogásával valósul
meg. A munka az időjárás függvényében december közepére készül
el.

Közösségi tervezéssel fejlődik a Sztaravoda Park
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Szentendrén a Postás strand és a füzespark sikeres közösségi tervezése után idén ősszel a Sztaravodai úti parkot is a lakossági vélemények,
igények összegzésével tervezték meg. A közösségi tervezéshez három alkalommal hívták meg a helyszínre a szentendreieket: október 11.
és 18-án, illetve november 8-án.
vonalra került felfűzésre. Ezen a helyen a
különböző korosztályok együtt tölthetik el
szabadidejüket. A ﬁatalabbakat kisebb játékelemek, süllyesztett trambulin, beton mászóés csúszóelem, illetve krétafal várják, míg a
felnőttek számára egy-egy átmozgató és testedző állvány biztosítja az aktív kikapcsolódási lehetőséget. Fontos kiemelni, hogy
ez a terület nem kíván nagyjátszótér és ﬁtneszpark lenni, ezért csupán pár játszó- és edzőelem elhelyezése kívánatos itt a védőtávolságok betartása mellett. A burkolat a
funkcióhoz kapcsolódva színes (kék, zöld,
piros, sárga) öntött gumiburkolat – rekortán –,
mely biztosítja a megfelelő ütéscsillapítást.

A 2017 őszén indított közösségi tervezés célja
az volt, hogy a korábban – utcafórumokon,
képviselői fogadóórákon, civil egyeztetéseken
– felmerült ötletek alapján elkészüljön egy kiérlelt és átbeszélt koncepció, amit ﬁgyelembe
véve az önkormányzat előkészítheti a kivitelezést a körülbelül 1000 négyzetméteres területen a Sztaravodai út és a 11-es főút között,
a Barátság köz elejénél.

A közösségi tervezés három találkozóján a
környékbeli lakosok és civil szervezetek, az
önkormányzati képviselő és a tervezésben jártas szervezők részvételével egy konszenzusos terv született meg. A terv műleírási része
a részletkérdésekkel kapcsolatosan is fogalmaz meg javaslatokat, de legfontosabb erénye mégis az, hogy tartalmazza és bemutatja
a környékbeliek alapvető szempontjait és az
általuk kijelölt fő irányokat, így az önkormányzat a megvalósítás során ennek megfelelően
dönthet a felmerülő kérdésekről.
A vidám és konstruktív tervezési találkozók
eredményeként az önkormányzat az alábbi
tervet készíttette el, amely jól kijelöli a fejlesztés helyiek által támogatott irányait.
Gyalogos közlekedés – útvonalak
A parkon három gyalogút vezet át, melyek
meglévő vagy kitaposott vonalak mentén kerülnek kialakításra. A gyalogos utak alapvetően stabil, elemes kőburkolatot kapnak, de
stabilizer (stabilizált, vízáteresztő, természetes zúzottkő) burkolattal is kialakíthatók.
Mindkét esetben fontos a szegély építése és
a megfelelő alépítmény kialakítása.

Játék-edzőtér – aktív rekreációs tér
A park központja a fedett térrel – pavilonnal –
kiegészült játék- és edzőtér, mely az átlós út-

Pihenőtér
A Sztaravodai úthoz közel eső, a pékség melletti részen pihenőtér alakul. Itt a park látogatói, a pékség vásárlói vagy az erre kirándulók/kerékpározók pihenhetnek meg és fogyaszthatják el elemózsiájukat. A pékség terasza mellett 3 db kerékpártároló kerül
elhelyezésre, melyeknél fontos szempont,
hogy nem csak a kerék, de a váz lekötése is
lehetséges legyen.

Gyermekkuckó
A helyiek kérésére az ő bevonásukkal alakulhatna ki a régi homokozó magasságában, az
átlós út mentén egy kisebb kreatív gyermekkuckó. Fontos, hogy a közösségi munka és az
eredmény is biztonságos legyen (csiszolt felületek, szögek megfelelő süllyesztése stb.),
illetve, hogy az elkészült elemek ne legyenek
magasak és megmászhatóak.

zajvédő fal
Világos igényként merült fel a Dunakanyar
körút zajszennyezésének csökkentése zaj-

védő fal elhelyezésével. Mivel a fal kialakíthatósága és költségvonzata bonyolult kérdés, a
kiviteli tervezés szakaszában további (akusztikai) vizsgálatok szükségesek az eszköz hatékonyságának megállapításához.

világítás
A világítás kiépítése jelentős költséget jelenthet, ezért a park esti megvilágítását napelemes, szenzoros lámpatestek látják el: egy a
játék-edzőtérnél és egy a pihenőtérnél.

Egyéb berendezések
A parkban 5 db hulladékgyűjtő szemetes kerül
elhelyezésre: kettő a pihenőtérhez és a Sztaravodai út menti járdához kapcsolódóan, egy
a játék-edzőtérnél, egy az északon kettéváló
gyalogút mellett, továbbá egy az északi szélső
út Barátság közbe való betorkolásánál. Egy
ivókút is kialakításra kerül a Sztaravodai úthoz
közel, ahol a parkot átszelő két út belefut a járdába.

A közösségi tervezés során az egyes tervi elemek lakossági priorizálása is megtörtént. Erre
azért volt szükség, hogy a közösségi tervezést
megszervező önkormányzat megtudja, a közösségi kompromisszum eredményeként létrejövő terv egyes részletei közül mi az, ami
fontosabb, és mi az, ami kevésbé fontos a helyieknek.

A közösségi park kialakítására költségvetési
forrás rendelkezésre állása esetén a jövő
évben kerülhet sor.
További információk és a részletes terv
a Sztaravoda Park oldalán:
https://www.facebook.com/Sztaravoda-Park
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Az idei utolsó, december 7-én tartott képviselő-testületi ülés főbb hírei.

Új hulladékgazdálkodási rendelet
A közszolgáltató-váltás miatt volt szükség a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezésére és az új rendelet megalkotására. Az
eredménytelen közbeszerzési eljárást követően
kezdődtek tárgyalások a hulladékgazdálkodási
feladat ellátásra a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zártkörűen Működő Nonproﬁt részvénytársasággal (FKF). Az új konstrukció lényege, hogy a
közszolgáltató az FKF lett, de a közszolgáltatási
feladatot továbbra is a VSZ NZrt. végzi közszolgáltatói alvállalkozóként.
A települési hulladék jelenleg a 130 km-re lévő
tatabányai hulladéklerakóba kerül, az új konstrukcióban a hulladék a 20 km-re lévő budapesti
hulladék égetőben kerül energetikai hasznosításra. Bár ez költséghatékonyabb megoldás, a
rendszer így is ráﬁzetéses, mert a szentendrei
közszolgáltatás a kötelező minimálisnál jóval
magasabb ellátási színvonalú. A jelenlegi színvonal biztosításához előreláthatóan évi 50
millió Ft ﬁnanszírozási hiányt kell az önkormányzatnak pótolnia.

Közszolgáltatási szerződések módosítása
Az önkormányzat törekvése, hogy intézményeiben az általános közszolgáltatási feladatokat
egységesen a Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt.
lássa el, ennek érdekében most a Szentendre
Város Egészségügyi Intézményei, valamint a
Ferenczy Múzeumi Centrum épület karbantartási feladatait is beemelték a VSZN Zrt.-tel kötött közszolgáltatási szerződésbe 2018. január
1-jei hatállyal.
Felmerült az igény arra, hogy a VSZN Zrt. által
biztosított portaszolgálat mellett a nagy ügyfélforgalmat lebonyolító közintézményekben az
őrző- és biztonsági szolgáltatást is a társaság
végezze szükség esetén, ezért szükséges a
gondnoksági tevékenység ellátására irányuló
közszolgáltatási szerződés módosítása is.

multifunkciós seprőgép
A Városi Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. gépparkjának korszerűsítése és a munka hatékonyságának növelése céljából multifunkciós seprőgépet kíván vásárolni, melyhez a testület jóváhagyását adta. A bruttó 8,76 millió Ft kötelezettségvállalást az önkormányzat a 2018. évi
fejlesztési célú támogatásának részeként biztosítja a VSZ NZrt.-nek. A hulladékgazdálkodási divízió köztisztasági feladatait jelenleg
csak komoly kézi munkaerő bevonásával tudja
ellátni; ezért gyakorta külső, alvállalkozói kivitelező bevonása is szükséges, mely többletköltséget jelent.

Hajléktalanszálló
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
2011. óta a fenntartója a Szabadkai utcai hajléktalanszállónak. Az intézményben az engedélyezett férőhelyszám 10+10 fő, a feltöltöttség
szinte folyamatosan 100%-os. A Vöröskereszt
igazgatója jelezte, hogy 2016-tól az állam csak
önkormányzati és állami fenntartású intézmény
feladatellátása mellé rendel ﬁnanszírozást, így
forráshiány miatt a Vöröskereszt nem tudja vállalni a szolgáltatást. A hajléktalanok nappali

XXXI. évf. | 22. szám
melegedő ellátása a törvény alapján jogszabályi
kötelezettsége az önkormányzatnak, ezért úgy
döntöttek, hogy a költségvetés szempontjából
a Gondozási Központ által történő fenntartás a
legkedvezőbb, így 2018. május 1-jétől ők látják
el a hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatokat. Az előzetes becslések szerint ez 14 millió
forint ﬁnanszírozási kötelezettséget jelent az
önkormányzatnak.

behajtás védett övezetekbe
Az ingyenes parkolási jogosultság feltételeinek
pontosítása és a Fő térre érkező áruszállítási
időkorláttól való eltérés lehetősége miatt módosították a parkolási rendeletet. Az ingyenes
parkolási lehetőség szabályainak ﬁnomításával
a lakosság számára kedvezőbb feltételek kerültek a rendeletbe, illetve az elmúlt időszak
gyakorlati tapasztalata azt mutatta, hogy vannak olyan esetek (pl. városi rendezvények előkészületei, karbantartások elvégzése), amikor
elkerülhetetlen a megszabott időkereten túli
behajtás a Fő térre. A módosítás következtében a polgármester mérlegelési jogkörébe került a behajtás engedélyezése a főszabálytól
eltérő egyedi esetekben.

Koncepcióterv bemutatása
Az önkormányzat 2016-ban kötött tervezési
szerződést kötött a KéSZ Tervező Kft.-vel a felszíni vízrendezési és csapadékvíz elvezetési
tanulmányterv elkészítésére, mely két részből
áll. Első ütemben a vízelvezetési rendszer
kialakításának fejlesztési koncepcióját dolgozták ki, a második ütemben a tervjavaslatot.
A testület elfogadta az I. ütemben elkészült
Koncepciótervet, mely már tartalmazza a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság júniusi ülésén kért belvárosi csapadékvíz elvezetés
kérdéskörét, valamint beépítésre került a
menet közben megkapott szakértői vélemény
is. Ezt követően történhet meg a végső tervjavaslat kidolgozása.

Közterület-alakítás
A Szentendrei Ferences Gimnázium részére új
tornacsarnok készül, melyhez – a jogszabályi
előírás szerint - parkolók épülnek: egyrészt
saját ingatlanon belül, másrészt a tornacsarnok
homlokzata előtt, illetve két külön ingatlanon is
alakítanak ki parkolóhelyeket. A beruházás
kapcsán felmerült közterületi munkák: meglévő járda és zöldterület átépítése az új tornacsarnok előtti szakaszon; meglévő burkolat
szélesítése a Fulco deák és Martinovics utcában; buszmegálló és buszforduló kialakítása az
áprily Lajos téren lévő üzemanyagtöltő helyén.
A testület jóváhagyta a tornacsarnok fejlesztéséhez kapcsolódó Közterület Alakítási Tervet.

Local Agenda 21 program
Az Európai Unió által ﬁnanszírozott projektek
tervezésekor kötelező elem a környezeti fenntarthatóságra történő hivatkozás és az azt szolgáló gyakorlati törekvések bemutatása. A
testület jóváhagyta a Vis Naturalis Bt. elkészített, az egészség védelmével, a természeti erőforrások és értékek megőrzésével, a környezet
védelmével kapcsolatos, Szentendre Város
Fenntartható Fejlődésének programját.
vállalkozás-fejlesztési program
A vállalkozás-fejlesztési programot 2015-ben
indította a képviselő-testület, majd 2016-ban

meghosszabbította és kiegészítette. Ezúttal a
program I. részének benyújtási határidejét
hosszabbították meg, mely alapján a 2015.
június 1. és 2019. december 31. között induló,
illetve Szentendrére települő vállalkozások részére nyújtanak támogatást. A vállalkozásfejlesztési program kiadásaihoz a 2018. évi
költségvetésében 3,5 millió Ft-ot biztosítanak.

városi sporttelep fejlesztése
A Képviselő-testület még a novemberi ülésen
hozzájárult, hogy a Dunakanyar Sportegyesület
pályázatot nyújtson be a Magyar röplabda Szövetség TAO-programjához kapcsolódóan sportpálya fejlesztése tárgyában a Kőzúzó utcai
sporttelepre. A TAO pályázat benyújtása érdekében a testület hozzájárult, hogy a Magyar
állam részére jelzálogjog kerüljön bejegyzésre
az állam által nyújtandó 25,18 millió Ft összegű
társasági adókedvezmény biztosítására,
15 éves időtartamra.

Szervezeti átalakítás
A képviselő-testület korábbi döntései alapján az
önkormányzat gazdasági társaságai és költségvetési szervei gazdasági vezetésének
koncentrációja jött létre. Az együttműködés az
elmúlt évek tapasztalatai alapján megfelelően
működik, a vezetés szándéka pedig a továbblépés a koncentráció útján, mivel az összevonás
hosszú távon költségmegtakarítást eredményez. A testület most úgy döntött, hogy a fenntartásában álló Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei önálló gazdasági szervezete megszűnik január 1-jétől, a feladatait a Ferenczy Múzeumi Centrum látja el. A munkamegosztást és
a felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodást a januári ülésen tárgyalják.

Új informatikai szakrendszer
Ügyviteli- és intézkedést támogató informatikai
szakrendszer beszerzéséről döntött a testület,
melynek bevezetése jelentősen csökkenti a
közterület-felügyelet adminisztrációs terheit és
az ügyfelek számára is jelentős ügyintézésbeli
színvonal-emelkedést jelent. A szakrendszer
bevezetésével elérhető legfőbb előnyök: • a
közterület-felügyelők PDA-készülék segítségével végezhetik a helyszíni munkát, a benne rögzített intézkedések azonnal megjelennek a
hivatali szerveren • lehetőség van a helyszíni
nyomtatásra • a PDA-készüléken megjelenik,
hogy az adott helyszínen milyen tartalmú közterület-használati és közútkezelői engedélyek
kerültek kiadásra, így könnyen beazonosíthatóak az engedély nélküli tevékenységek • automatikus adatlekérés válik lehetővé a központi
gépjármű- és lakcím-nyilvántartásból stb. Az
eszközök egyszeri beszerzése a havi részletekben ﬁzetendő kétéves szoftverbérleti díjjal
együtt összesen bruttó 16,78 millió Ft.

A hősi halottak emlékére
Az önkormányzat támogatási szerződést kötött a
Turul Szoborért Alapítvánnyal a Turul szobor állítása kapcsán, melynek alapján 1 millió Ft támogatást nyújtott az Alapítványnak. Az elszámolással kapcsolatos egyeztetések eredményeként a felek a támogatást kölcsönösen elszámoltnak tekintik, amennyiben az Önkormányzat a
Turul szobor posztamensére vésetheti a város
első világháborús hősi halottjainak nevét, méltó
módon emléket állítva ezzel a hősöknek.
További testületi hírek: szentendre.hu

„Értéket
teremtünk”
2017 | december 11.

dr. Weszner Judit, a városfejlesztési Iroda
vezetője október 23-án vette át a Szentendre
város Szolgálatáért díjat. A méltatásban elhangzott: „Szakterülete a pályázatok és projektek összeállítása, koordinációja, mely
sokszor megfeszített túlmunkát, komoly felelősséget és koncentrációt igényel”. A kitüntetés alkalmából beszélgettünk az iroda
szerteágazó munkájáról, az idei fejlesztésekről és a jövő évi tervekről.

milyen feladatköröket lát el pontosan a városfejlesztési Iroda?
Irodánk foglalkozik a várost érintő fejlesztési
kérdésekkel, de hozzánk tartozik a közüzemi
szolgáltatókkal való kapcsolattartás (pl.
DMrV Zrt., Volán), a forgalmi rend változásainak előkészítése is. Munkánk nagy területe a
pályázatﬁgyelés, a megnyert pályázatok menedzselése és végrehajtása, illetve hozzánk
tartoznak a városi költségvetésből megvalósuló fejlesztések, mint például az út- és járdaépítések, a zöldfelületek fejlesztése, a
parkosítások, a vízelvezetés kiépítése, az épületfelújítások, az intézmények fejlesztése, az
óvodaépítés stb.

Ezt még felsorolni is sok…
Valóban nagy feladat ezt átlátni. Az önkormányzatnál dr. Török Balázs városfejlesztési
alpolgármester a vezetője ennek a tevékenységnek, de az iroda aktív és folyamatos kapcsolatban van az egész városvezetéssel. Az
irodában rajtam kívül jelenleg öt projektmenedzser és egy adminisztrátor dolgozik, de a
munkánkat természetesen több külsős és belsős műszaki szakember segíti. Minden héten
tartunk irodai értekezletet, ahol több órát szánunk a napirenden lévő feladatok átbeszélésére. Ez nagyon hatékony a feladatok
ellátásában, az egymás közötti kommunikációban, és csapatépítésnek sem utolsó.

Említette a pályázatﬁgyelést. milyen eredményeket értek el ezen a területen?
Jelenleg három nagy és több kisebb pályázat
áll elbírálás alatt. A nagy pályázatok: a háziorvosi rendelőintézet felújítása-átalakítása, bővítése, a fogászati rendelő átköltöztetése a
Paprikabíró utcába, a harmadik pedig a belvárosi csapadékvíz-elvezetés második ütemének megvalósítása. Az első ütem tavaly év
végén elkészült, ez 21 millió forintos beruházás volt, a második ütem viszont ennél sokkal
nagyobb kaliberű, több százmillió forintos pályázatról van szó.

A mostani ciklusban melyek voltak azok a jelentős beruházások, melyek pályázati támogatással valósultak meg?
Az Egres úti óvodaépítésen kívül két nagy
energetikai pályázatunk volt sikeres, melynek
köszönhetően hét közintézmény újult meg.
Idén 150 millió Ft-ot nyertünk a belterületi útépítés pályázaton, melyből a Bimbó-, a Móricz
utcák és a Barackvirág utca alsó szakasza újul
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meg első ütemben, majd jövőre a Vasúti villasor egy rövidebb szakasza. Vis maior támogatásból idén három híd – a Bükkös-pataki
Eötvös és Vajda utcai, illetve a Szmerdán híd
– újult meg, és az Anna utcánál támfal épült.
Az Otthon Melege Program keretében befejeződtek a kivitelezési munkálatok.

Önkormányzati forrásból milyen nagyobb beruházások történtek 2017-ben?
Megtörtént az Egres úti híd, valamint a Fürj
utca alsó részének felújítása, illetve a Járható
Szentendréért Program keretében több földút
is megújult. Az Egres úti híd felújítására a
nemrégiben megnyílt óvoda jobb megközelíthetősége miatt volt égetően szükség. Jelenleg a zárómunkálatok zajlanak, a műszaki
átadásra valószínűleg decemberben sor kerül,
de a forgalom számára már november elején
megnyitásra került a híd.
Ezeken kívül számos kisebb beruházás zajlott,
mint pl. játszótér építés-felújítások, járdaépítés-felújítások, kerékpárút-felújítás, korlátépítések, poller kihelyezések, parkosítás,
közvilágítás pontszerű bővítések.
Közösségi tervezésben újult meg a Füzespark,
jelenleg napirenden van a Sztaravodai park
megújítása ugyanilyen módon.
Jól sikerült beruházás volt idén a római sánc
utcai csomópont felújítása is. Sikeres munka
volt, és aránylag kevés nyilvánosságot kapott
a Honvédség területén lévő zsilip felújítása
több mint 10 millió Ft-ból. Megkezdődött a
P+r murvás parkoló építésének első üteme a
Vasúti villasoron, amely idén be is fejeződik.
Az idei évben összességében több mint fél
milliárd forintot költöttünk fejlesztésekre, tervezésekre.
Folyamatosan vannak jelentkezők az 1+1 pályázatra, amelynek során lakossági hozzájárulással történnek az útépítések, egyéb
fejlesztések. Sok pozitív visszajelzést kapunk
erről a területről, az így elkészült utak jó minőségűek. Sikeres az önkormányzat vállalkozásfejlesztési programja is: 2017-ben 3,2 millió Ft
támogatást kaptak az új vállalkozások. A sikerre való tekintettel most meghosszabbítjuk
a program időtartamát.

milyen fejlesztések várhatóak 2018-ban?
Pályázati forrásból kerül sor a Városháza
homlokzatának részleges felújítására, és sikeres közbeszerzési eljárás esetén tavasszal
kezdődhet a kivitelezése. Idén 70 millió Ft-ot
nyertük a régi hajóállomás melletti csónakház
bővítésére és felújítására, a pályázatban konzorciumtag az önkormányzat, több önkormányzat és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
mellett. A tervek már készen vannak, jövőre
kezdődik a kivitelezés. Tovább folytatjuk a Járható Szentendréért Programot is.
Közel 250 millió Ft támogatást nyert önkormányzatunk a városi kerékpárhálózat fejlesztésére, melynek során megújul a Bükköspatak menti kerékpárút, kiépül a HéV és a
Püspökmajor-lakótelep intézményei közötti
kerékpáros összeköttetés, az Izbégi iskolánál
a Bükkös-patakon bringás híd, új kerékpárút
létesül. A fejlesztés a Dömörkapui elágazásig tart. A beruházásban változó műszaki tartalommal, néhol csak kerékpáros nyom
felfestésére, néhol átalakításra, útszélesítésre, útjavításra, rövidebb szakaszon új ke-

Dr. Weszner Judit 1985-ben született, Szigetváron nőtt fel. 2009-ben,
a Pécsi Jogtudományi Egyetem elvégzése után jött Szentendrére,
azóta dolgozik köztisztviselőként a
Polgármesteri Hivatalban. Először
pályázati referens, majd 2012-től a
Városfejlesztési Iroda megbízott,
majd kinevezett vezetője.
rékpárút építésére nyújt lehetőséget a támogatás.
Hamarosan befejeződik a közvilágítás felújításának átfogó, egész várost érintő tervezése,
forrás esetén a fejlesztés jövőre elkezdődhet.
Mint minden évben, jövőre is szeretnénk a
költségvetésből 20-30 milliót fordítani intézményeink felújítására.
Pest megyében uniós pályázatok kiírására nemigen számíthatunk, ezt a hiányt a hazai pályázati felhívások kompenzálják, elsősorban tehát
ezekben bízunk. Idén sok útfelújítási terv elkészült, amennyiben az anyagi forrás is rendelkezésre áll, csak elő kell venni őket a „ﬁókból”.

belefér a felsorolt munkák, projektek koordinálása, az iroda irányítása napi nyolc órába?
Nem mindig, de „szerencsére” munkamániás
vagyok és maximalista. A másik pedig, hogy
nagyon szeretem a munkámat, el sem tudom
képzelni, hogy mást csináljak. Persze vannak
rossz napjaim, de a holtponton mindig túllendít, amikor látom a munkánk eredményét.
Büszkeséggel tölt el, hogy értéket teremtünk,
hogy hozzájárulunk a város fejlődéséhez.
Hogyan fogadta a kitüntetést?
Nagy örültem neki, nagy megtiszteltetésnek
tartom, hogy ebben a kitüntetésben részesültem. Szerintem minden vezető kitüntetése
mögött áll egy jó csapat, akiknek köszönheti
az elismerést. Ez az én esetemben is így van,
a munkatársaim között nagyon jó az összhang, az együttműködés. Fiatalos, lendületes
csapat vagyunk.
N. E.
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Advent 2017
VÁROS

Szentendrén a várakozás, az advent időszaka
szívet melengető programokkal indult. Szombaton megnyitott a város ünnepi fényekbe
borított sétálóutcájában az adventi vásár, a
castrum centrumban a jótékonysági mikulásGyár, és a mikulásfutás alkalmával megannyi adomány gyűlt össze. A helyi óvodások
szombat délutáni szép műsora és vasárnap a
városi gyertyagyújtás megannyi meghitt pillanatot tartogatott.
„Advent első vasárnapján
felgyullad egy gyertya fénye.
Melegítse át szívedet,
legyen fénylő eredménye.”

Szombaton az óvodásokkal az Evangélikus
Templomtól a Fő téri betlehemi istállóig program keretében az Evangélikus Templom udvar
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kapujánál az Evangélikus Zenei óvoda és a
református óvoda óvodásaival és óvónői énekeltek apró mécsesekkel a kezükben, és Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész beszélt
az angyali üdvözletről.

Vasárnap a Fő téren az ünnepélyes városi
gyertyagyújtáson harangjátékkal vette kezdetét az esemény. Az első gyertyát VerseghiNagy Miklós polgármester és Dr. Weszner
Judit irodavezető gyújtotta meg, aki idén
Szentendre Város Szolgálatáért díjat kapott.
A közös imát Blanckenstein György plébánossal mondta el az ünneplő tömeg, majd adventi
dallamokat hallgathattak az MH Altiszti Akadémia Zenekarának közreműködésével. A
csodálatos fényfestés karácsonyi hangulatba
öltöztette a teret, forralt borral és süteményekkel köszöntötték az egybegyűlteket. A gyertyagyújtás után a Városházán a ﬁatalokból
álló 4 Akkord Show Kórus adott varázslatos
adventi koncertet.

Gyertyagyújtásra...

Néhány évvel ezelőtt kezdődött meg ez a szép, hagyományteremtő
esemény, hogy advent vasárnapjain összejönnek a város lakói, egy
meghitt együttlétre, amelyen meggyújtjuk az adventi koszorún az aktuális gyertyát. Itt szeretnék köszönetet mondani az ötlet szerzőjének,
Lehoczky Jánosnak, aki abból a megfontolásból hozta össze az embereket, hogy tudjunk közösen együtt örülni, készülni, ünnepelni. A
tapasztalat azt mutatta, hogy nagy igény van erre az együttlétre, találkozásra. Ezt tesszük ma is, advent első vasárnapján.

Mit jelent az advent, vetődik fel a kérdés az emberben, mire is készülünk, mi az, amit szeretnénk megtapasztalni? Az „advent” latin szó,
amely szó szerint „eljövetelt” jelent. A kereszténység Jézus eljövetelének a felkészülő időszakát jelölte ezzel a szóval. Gondolom, hogy legtöbbünkben megvan az a gyermekkori emlék, amikor izgalommal
vártuk a karácsony ünnepét, és kérdezgettük a szüleinktől, hogy „Hányat kell még aludnunk karácsonyig?”. Valljuk be őszintén: ez a várakozás izgalma az ajándékok utáni vágyból születtek. De úgy gondolom,
hogy ez teljesen természetes volt. Örültünk a meglepetésnek, az ajándéknak, mert szeretetet éreztünk mögötte. Talán csak felnőtt
koromban vetődött fel a kérdés, hogy miért is ajándékozunk karácsonykor? Szép volt a felismerés számomra, hogy igazából Jézus az ajándék
a világnak, ő született meg, ő jött el közénk, hogy megváltson bennünket.

Adventnek három szintje van, mely átélteti bennünk a készületet és a
várakozást. Az első szint visszavezet bennünket Jézus születése előtti
korba, és elmondja nekünk, hogy milyen hatalmas várakozás volt a
zsidó népben a Messiás eljövetele miatt. Ez a várakozás vegyült egy
igazi változás utáni vággyal, hogy más legyen az életük, hogy jobbak
legyenek az emberek, gondoljunk csak Keresztelő Szent János idejére,
aki meghívta ezeket az embereket az igazi bűnbánatra. Ez az Emlékezés ideje.
A második szint megélteti velünk ennek az évnek a karácsony ünnepére való felkészülés idejét. Ez tartalmazza az ajándékozás kigondolását és megvalósítását, hogy mit adjunk a szeretteinknek. A
háziasszonyoknak pedig az otthonuk díszítésének, illetve az ünnepi
ételek kigondolását, és elkészítésének a feladatát. Ezt mind lehet nyűgként és teherként megélni, de lehet a szeretetünk kifejezésének az örömeként is átélni. A hívő ember pedig ebben az időben igyekszik többet
törődni a szeretteivel és az Istennel való kapcsolatával is. Ez a ráhangolódás ideje.
Végül van még egy szint, amely átgondoltatja velünk, hogy az életünk
utolsó pillanatában lesz egy nagy találkozás magával az Istennel.
Az adventban van egy ilyen vonulat is, mely átgondoltatja velünk az
életünk minőségét. Milyen az életem, van-e benne érték, tudok-e
igazán szeretni, mit tudok most felmutatni stb.? Ezt így nevezhetjük:
A készület ideje.
Ezekkel a gondolatokkal szeretnék mindnyájuknak nagyon áldott, tartalmas adventi időszakot kívánni.
BLANCKENSTEIN GyÖrGy PLéBáNOS

Jubileum a Szent
András iskolában
2017 | december 11.

Huszonöt éves fennállását ünnepelte 2017. december 1-jén a Szent
András Katolikus általános Iskola és Óvoda. Erdő Péter bíboros,
prímás, esztergom-budapesti érsek a jeles jubileum alkalmából meglátogatta az intézményt, hogy együtt ünnepeljen az iskola közösségével.

VÁROS
tuk, hogy mégis sok iskolánkban őszinte vallásosság és szeretet légköre
alakult ki. És ez nemcsak az oktatókon múlott. Hanem ez volt az igénye
sok szülőnek, ezt hozta magával otthonról sok tanuló. Ezért nézünk ma
derűs várakozással és bizalommal ezekre az iskolákra.”

A mise után az ünnepi díszbe öltöztetett iskolában folytatódott a jubileumi esemény. Pabeschitzné Péter Kamilla igazgatóhelyettes az iskola történetét vetített képek kíséretében mesélte el, Bukovszkiné
Csoba Zsuzsa igazgató pedig arról beszélt, hogy a Szent András iskola
a város legszebb, legkeresettebb iskolája lett az elmúlt évtizedekben,
ami arra kötelezi az itt dolgozókat, hogy megfeleljenek a nagy elvárásoknak. A beszédek után a gyerekek néptáncbemutatója következett.
Az ünnepséghez kapcsolódóan kiállítás nyílt az iskolában a korábbi
évek jeles pillanatait megörökítő fényképekből, régi újságcikkekből és
a gyerekek „Mit szeretek ebben az iskolában?” kérdést megválaszoló
rajzaiból.

A várost Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester képviselte az ünnepi
szentmisén és az utána levő fogadáson, ahol az alpolgármester aszszony és Blanckenstein György plébános elmondták, hogy a város polgárai szentként tisztelik Kucsera Ferenc mártír káplánt, és kérik a
bíboros urat, hogy támogassa a boldoggá avatását.

Erdő Péter bíboros celebrálta a szentmisét a Szent András iskola jubileumán

A Péter-Pál templomban Erdő Péter bíboros celebrálta az ünnepi szentmisét. Szentbeszédében az iskola alapításának időszakát is kiemelte:
„25 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit itt, Szentendrén a Szent András Katolikus Általános Iskola. Annak idején, néhány évvel a rendszerváltás
után nagy lehetőségnek éreztük, hogy visszakaphatunk iskolákat, hogy
újra több katolikus intézményünk lehet. Azóta nagyot változott a világ,
sok óvodában, iskolában, középiskolában, de főiskolákon és egyetemeken is meg kell dolgoznunk és meg kell imádkoznunk azért, hogy valóban katolikus szellem költözzön a falak közé. Ebben a munkában
mindenkinek van feladata. Nemcsak a vezetőknek, a tanároknak, a dolgozóknak, de a szülőknek és a tanulóknak is. Ha 25 évvel ezelőtt úgy
éreztük, hogy nincs elég katolikus szellemű nevelő, később örömmel lát-

díjátadás a Parlamentben

Haraszti dóra és Horváth Hunor Soma díjazottak az 5000 éves
Kína országos képzőművészeti pályázaton

December 4-én a Templomdombi általános Iskola Vizuális Műhelyéből Haraszti Dóra 3. osztályos és Horváth Hunor Soma 3. osztályos a Nagy Fal Magyar-Kínai Barátság Egyesület által kiírt
képzőművészeti pályázaton
közel 3000 pályázó közül
lettek díjazottak. A díjat
Szombati Enikő adta át az
egyesület részéről. A gyerekek jutalma egy vezetéssel
egybekötött Parlament-látogatás és ajándékcsomag
volt. A parlamenti sétán
szüleikkel, felkészítő tanárukkal, Deli Gabriellával vehettek részt.
Megnézték az őrségváltást
és a Szent Koronát az Országház kupolacsarnokában.
A pályamunkákból a Magyar-Kínai Két Tannyelvű általános Iskolában december

Blanckenstein György plébános
és Csoba Zsuzsa igazgató

Pabeschitzné Péter Kamilla
igazgatóhelyettes

Eleven örökség – harmadik évad

Harmadik évadánál tart az Eleven örökség helytörténeti vetélkedősorozat, melyben általános iskolások mérik össze tudásukat
több fordulón át.

Elindult az Eleven örökség helytörténeti vetélkedősorozat harmadik évada. A vetélkedőben nyolc szentendrei általános iskola csapata méri össze tudását a következő öt fordulóban. Hogy melyik
csapat viszi el a fődíjat, az a jövő májusi eredményhirdetésen derül
ki. A több mint 800 000 forint összdíjazású verseny első helyezettje 300 000, a második 200 000, a harmadik 100 000 forintot
nyerhet az iskolájának. A versenyben részt vevő csapatok ezen
kívül 40-40 ezer forintot kapnak.
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Szeretethíd magyarországtól a moldváig
ÜNNEP
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Az idén egy kicsit hosszabb lett a Szeretet Hídja, hiszen nemcsak moldváig, de egészen Kárpátaljáig elért.

Elindult Tahitótfaluból, ahol a Pollack Mihály
általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanulói kezdték a csomaggyűjtést. Zakar
ágnes igazgatónő vezetésével, a szülők és a
tanárok segítségével nagyon sok szép ajándék gyűlt össze. Idén csatlakozott a programhoz Tahitótfalu polgármestere, dr. Sajtos
Sándor is. December elején el is indult az autó,
mely sok Diószénben élő csángó kisgyermeknek fog mosolyt varázsolni az arcára karácsonykor. Legtöbbjének ez lesz az egyetlen
ajándék a fa alatt.
Szentendre volt a következő állomás. A Móricz Zsigmond Gimnázium diákjai már tíz éve
boldogan vesznek részt ebben az akcióban.
Csigéné Várnay Judit tanárnő a kezdetektől
fogva aktív része a csapatnak. Idén a tanárnő
a csomagok szállításában is segített. Minden
évben több mint száz gyönyörűen becsomagolt karácsonyi ajándékot készítenek.
Tovább haladva a Szeretethídon elérkeztünk

az Izbégi általános Iskolába, ahol már szintén
hosszú évek óta segítenek a gyerekek a karácsonyi csomaggyűjtésben. Majnek Katalin
tanárnő összefogásával a diákok óriási izgalommal hordták a gyűjtőhelyre a ﬁnom édességeket, szép könyveket és játékokat. Apró kis
üzeneteket írtak, remélve, hogy örülni fognak
nekik a csángó gyerekek.
Nem csak iskolák, de civil szervezetek is bekapcsolódtak, elsőként az Európai Civil Koordinációs Egyesülete (ECKE), akik a Forrófalvi
csángó gyerekeket ajándékozták meg. Trombitás Titánia, aki a Kőrösi Csoma Sándor
Program ösztöndíjasaként tevékenykedik jelenleg Svédországban, onnan szervezte meg
a gyűjtést. A másik csoport a Szentendre
Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete
(SZNKE), akik szintén évek óta támogatják a
moldvai gyermekek magyar nyelvű oktatását.
December 17-én kiérnek a csomagok a
SMArT Kft. segítségével, akik tíz éve teljesen

Jótékonysági koncert
a sérült gyerekekért

November 17-én immár nyolcadik alkalommal került megrendezésre
jótékonysági hangverseny „Az értelmi fogyatékos gyermekek oktatásáért, neveléséért Alapítvány” támogatására.

ingyen szállítják a több ezer csomagot annak
a kétezer csángó kisdiáknak, akik ezt már nagyon várják.
Fiatalon megtanulni, hogy jónak lenni valóban
jó, csodálatos dolog. Szentendre egy olyan
város, ahol pici diákok, gimnazisták, felnőttek
és nyugdíjasok összefogtak egy nemes ügy
érdekében. A KEMCSE és a csángó gyermekek nevében köszönöm mindenkinek a segítségét. Sok-sok gyermeknek szereztünk
örömet s ez is motiválja őket a magyar nyelv
tanulására, hiszen érzik és tudják, hogy mi itt
gondolunk rájuk, s nem felejtjük el őket. Annak
reményében, hogy jövőben is számíthatunk
erre a példás segítésre, kívánunk mindenkinek
Boldog Karácsonyt és Sikerekben Gazdag Új
évet. Ahogy a csángók mondanák: Isten ﬁzejse!
JOLANDA WILLEMSE
A KErESZTSZÜLőK A MOLDVAI
CSáNGóMAGyArOKérT EGyESÜLET ELNÖKE

Az iskola Alapítványának célja, hogy hozzásegítse a gyerekeket a teljes
gyermeki léthez, hogy aktív részeseivé váljanak a társadalomnak. A tanulók jelentős része hátrányos helyzetű, szociálisan veszélyeztetett,
ezért az Alapítvány fő feladatának tekinti a negatív környezeti hatások,
a hátrányokból adódó különbségek ellensúlyozását. Céljai között szerepel az is, hogy javítsa a tanulási feltételeket, így eszközökkel és a tanárok továbbképzésének támogatásával is hozzájárul a tanítás
eredményességéhez.

Az esemény fővédnökségét Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere látta el. Dr. Csépe Valéria, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a köznevelés tantervi, tartalmi megújításáért felelős miniszteri
biztosa, valamint Verebélyi ákos, a Váci Tankerületi Központ igazgatója
egyaránt tiszteletüket tették a jótékonysági gálán. Fenyő Gábor karnagy vezetésével a Farkas Ferenc Kamarazenekar adott szívet és lelket
melengető koncertet ezen az estén. A zenekar tagjainak jó része a régi
Szentendrei Kamarazenekarban is játszottak. Az alkalomra szimfonikus zenekarrá bővült kamarazenekar minden tagja örömmel vállalta a
fellépést, illetve a vasárnapi próbákat, melyet hálásan köszönünk.
Köszönetünket fejezzük ki a rendezvény támogatóinak: Szentendre
Város Önkormányzata, Visegrádi ásványvíz, Pintér ádám, Lontai
Tamás, Technova 2004 Digitális Nyomda, Zeke Pékség, Heim Pékség,
Szilágyi Pékség, Szamos Cukrászda, V-8 Uszoda és Szabadidőközpont,
Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
BárCZI ISKOLA
DOLGOZóI éS SZÜLőI KÖZÖSSéGE

A minősített Könyvtár címért dolgozunk
2017 | december 11.
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Werner ákos 2015 augusztusától vezeti a Pest megyei Könyvtárat, amely a múlt hónapban Hamvas béla író, ﬁlozófus, esztéta és könyvtáros
nevét vette fel. Az igazgatóval a névválasztásról, az idei fejlesztésekről és a jövő évi tervekről beszélgettünk.

már annyira
megszoktuk,
hogy a könyvtárat
PmK
néven nevezzük, hogy sokunkban nem
is tudatosult,
hogy az intézmény névtelen.
Tör ténetileg
volt egy olyan
időszak, amikor több más megyei könyvtár is csak a
megye nevét használta. Később ez megváltozott, ma már csak a Békés Megyei Könyvtár
maradt „névtelen”, mindenki más felvette egy,
az intézményhez, a városhoz vagy a megyéhez kötődő kiemelkedő személyiség nevét.
Hamvas Béla emlékét és szellemiségét sokan
elevenen őrzik és ápolják itt Szentendrén, ahol
utolsó éveit töltötte, és ahol végső nyugalomra
helyezték. Az idei évben, amikor születésének
120. évfordulóját ünnepeljük, fenntartónk,
Szentendre Város Önkormányzata úgy döntött, hogy könyvtárunk vegye fel az ő nevét, így
ránk hagyott öröksége és életbölcsessége
mindig szemünk előtt maradhat.

2017-ben milyen változások, fejlesztések
történtek a könyvtárban?
Folytattuk, amit tavaly elkezdtünk. A megújulásnak két fő iránya van: egyrészt az épület, a
szolgáltató terek, az infrastruktúra fejlesztésén, másrészt a szervezeti kultúra megújításán dolgozunk.
Idén sikerült több teret teljes egészében megújítani. A számítógépes termünknek több
funkciója is lett: megfelelő méretű asztalok
beépítésével alternatív olvasóteremnek is
használhatjuk a rendezvények idején, másrészt itt mutatjuk be majd olvasóinknak a régi,
muzeális értékű könyveinket, amelyek eddig
egy raktár mélyén voltak elhelyezve. Sokan
nem is tudják, hogy van egy ilyen gazdag gyűjteményünk, amelynek az áthelyezéssel együtt
a mélyebb feltárása is megtörténik. Sikerült
felújítanunk az előcsarnokban is egy folyosószakaszt, hogy a könyvtárlátogatók kulturált
körülmények között, asztal mellett várakozhassanak, beszélgethessenek, dolgozhassanak vagy használhassák az ingyen wiﬁ
szolgáltatásunkat. E mellett munkatársaink
számára alakítottunk ki egy kulturált, étkezős
konyhát, mely szociális helyiség még hiányzott, és bővítettük raktárainkat is.
Szervezeti kultúránk megújítása és fejlesztése
hosszú folyamat, melyet a ránk vonatkozó törvények által is elvárt teljes minőségirányítási
rendszer bevezetése segíti. A különböző szakterületeken dolgozó kollégákból álló Minőségirányítási Tanácson belül nagyon sok dokumentumot dolgozunk ki annak érdekében,
hogy jól szervezett és minden folyamatunkban szabályozott intézményként működhessünk. Ezen felül minden munkatársunk
beletartozik egy-egy munkacsoportba is, hogy

az együttműködés szellemében fejleszthessük szolgáltatásainkat.

Gondolom, ennek a rendszernek a kialakítása, működtetése hosszabb távú feladat…
Igen, ez egy több éven átívelő munka, és bízunk benne, hogy jövő évben elkészülnek a
szükséges alapdokumentumok, és folyamatosan sikerül bevezetni azok szellemét és gyakorlatát a hétköznapjainkba, hogy 2019-ben
beadhassuk pályázatunkat a Minősített
Könyvtár címre.
Szeretnénk az épület felújítását is folytatni.
Szükség lenne a kölcsönző tér felújítására,
aminek már elkészült a látványterve praktikusabb elrendezéssel, a munkafolyamatokhoz
jobban illeszkedő bútorzattal. Másrészt nagy
szükség lenne egy teherlift kiépítésére is a
raktár és az olvasótér között. Tudom, hogy
ezek több milliós beruházások, de jelentősen
segítenék a munkánkat, és az olvasók is jobban éreznék magukat egy esztétikusabb, modernebb megjelenésű kölcsönző térben.

A könyvtár megyei feladatokat is ellát. Ezen
a területen történtek változások?
Gyarapodtak a feladataink ezen a téren is,
mert idén kilenc új település csatlakozott az
ún. KSZr-rendszerhez, ami azt jelenti, hogy
2018-ban már nyolcvan Pest megyei településnek biztosítjuk a könyvtári szolgáltatásokat, amelybe beletartozik a könyvtári terek
kialakításában nyújtott segítségünktől kezdve
az állomány gyarapítása, karbantartása, a
könyvtárosok továbbképzése, rendezvények
szervezése, számítástechnikai eszközök és
kisebb bútorok beszerzése kiszállítása is. Hálózati osztályunk komoly logisztikai és módszertani központként működik.

A városi és megyei feladatok ellátásához
megfelelő a munkatársak létszáma?
Nagyon kevesen vagyunk a feladatokhoz viszonyítva. Ha a fenntartónk is hozzájárul, jövőre szeretnék legalább két új munkatársat
felvenni. Jelenleg 32-en vagyunk, miközben a
megyei könyvtárak átlag létszáma 48. Tehát
nemcsak 1-2 emberrel vagyunk kevesebben
az átlagnál, miközben Pest megye a legnagyobb lélekszámú az országban, nagyon sok
településsel.

Említette, hogy törekednek a minősített
Könyvtár cím elnyerésére. A munkájuk minőségét hogyan tudják ellenőrizni, vagy tudjáke egyáltalán?
A minőségirányítási rendszer magában foglalja a folyamatos ellenőrzést, a méréseket,
ami alapján a fejlesztéseket véghez lehet
vinni. A számítógépeinken használt integrált
könyvtári rendszer segítségével sok adathoz
tudunk hozzájutni, de bizonyos időközönként
kérdőíves felmérést is végzünk az olvasók körében, amellyel mérhető, hogy van-e elmozdulás az egyes területeken. Azt például látjuk,
hogy az elmúlt két évben nőtt a beiratkozott
olvasók száma, amire büszkék vagyunk, mert
országos viszonylatban a csökkenés, jó eset-

ben a stagnálás a jellemző. Köszönettel tartozom ezért a munkatársaimnak, akiknek sok
erőfeszítése van az elért eredményben.

mit tudnak tenni ennek a tendenciának a
fenntartása érdekében?
Egyfelől nagy ﬁgyelemmel és szakértelemmel
gyarapítjuk az állományunkat, mely minden
szolgáltatásunk alapját képezi, másfelől pedig
próbálunk minél gazdagabb, szélesebb réteget megszólító rendezvényeket szervezni. A
korábbi időszakhoz képest aktívabban veszünk részt a város kulturális életében, rendszeres programjaink vannak gyerekeknek és
felnőtteknek is. Szerteágazó témák mentén, a
kulturális, a tudományos, a művészeti élet területéről hívunk vendégeket. Próbáljuk a helyi
iskolákkal is szorosabbra fűzni a kapcsolatot,
keressük a lehetőséget, hogy minél jobban segíthessük a pedagógusok munkáját.

mennyire számíthatnak az elképzeléseik
megvalósításában pályázati támogatásra?
Uniós pályázatra a régiónkban sajnos nincs remény, jellemzően az NKA által a célzottan a
közgyűjteményekre kiírt pályázatokon tudunk
indulni. A Kulturális Alap támogatásával sikerült már több kiadványt is megjelentetnünk.
Jövőre tervezzük a Könyvkelengye című módszertani könyv megjelentetését, mely elsősorban szülőknek nyújt segítséget a gyerekek
olvasóvá nevelésében. Ez határon átnyúló
együttműködéssel valósul meg: a sepsiszentgyörgyi könyvtárosok alapötlete alapján szerkesztjük a szöveget egy helyi művész, Kyru
illusztrációival.
Szintén pályázati forrásból sikerült digitalizálni a Pest Megyei Hírlapot, ami 1957-től ’94ig megjelenő napilap volt. A lapszámok
kétharmadát már feldolgoztuk, ez a honlapunkon keresztül is elérhető. Számíthatunk támogatásra a munkatársak továbbképzéseken
való részvételéhez, illetve konferenciák, képzések megszervezéséhez is.

Úgy tudom, a könyvtár nagyon gazdag könyvállománnyal rendelkezik. tudják tartani a lépést az igényekkel?
Elmondhatjuk, hogy a jelenlegi ﬁnanszírozás
mellett minden olyan dokumentumot be tudunk szerezni, amelyet mi fontosnak tartunk,
illetve az olvasók kérnek. A biztonság, a stabilitás és a folyamatosság a legfontosabb a
gyűjtemények kialakításában, és ez az elmúlt
években megadatott. Könyvtárunk gyűjteménye valóban nagyon gazdag, és ezen kívül az
olvasók olyan adatbázisokhoz is hozzáférhetnek a könyvtárosok segítségével, mint például
a teljes nemzeti ﬁlmörökséget tartalmazó
NAVA, vagy a Magyar Tudományos Akadémia
által gondozott EISZ, illetve olyan nemzetközi
adatbázisokhoz, mint például az EBSCO, melyen keresztül milliós nagyságrendben lehet
idegen nyelvű szakirodalomhoz hozzájutni.
Ezen a téren tehát jól állunk, és fontos, hogy
ez így is maradjon. Nekünk pedig sokat kell
tenni azért, hogy ezeket a lehetőségeket olvasóink megismerhessék.
NéMETH ErIKA

13

14

családok Éve Szentendre barátaival
KULTÚRA

XXXI. évf. | 22. szám

másfél éve alakult a Szentendre barátai Egyesület, s e rövid időszak ellenére ma már népes tagsággal rendelkezik és számos sikeres programot
tudhat maga mögött. A Nyisd ki a szemed! ﬁlmklub, a Kreátor alkotóműhely, a Sikeres magyarok közéleti beszélgetés-sorozat és a borok
világába kalauzoló WINEtrEK „túrák” nagyon népszerűek. Az egyesület elnökével, benes Edvárddal és alelnökeivel, Hidegkuti dorottyával és
dukász Hangával beszélgettünk.

Dukász Hanga, Benes Edvárd és Hidegkuti Dorottya a „Mindenki karácsonyfájánál”

mi hívta életre az egyesületet, miért éreztétek fontosnak, hogy létrejöjjön?
Benes Edvárd: A kiindulópont egy baráti társaság volt, akikkel megalapítottuk az egyesületet, mert úgy éreztük, szükség van a városban
egy lokálpatrióta, érték- és hagyományőrző,
családcentrikus egyesületre. Többek között
azt szeretnénk, hogy egyre növekvő városunkban, ahol a lakosságszám pár évtized alatt tízezerről közel harmincezerre nőtt, ismerjék
meg egymást és Szentendrét az itt élők. Sok
érdekes és értékes ember él a városban, akiket próbálunk megszólítani programjainkkal.
Hidegkuti Dorottya: Fontos, hogy ismerjük a
gyökereinket, hogy tanuljunk elődeinktől, és
ezt a gyerekeinknek is átadjuk. Szentendrén
sok a kisgyermekes család, de emellett is
öregszik a város, szeretnénk, ha a most felnövő generáció ismerné és szeretné városunkat, ide kötődne és itt maradna, értékelve és
védve ezt a helyet.

Hogyan tudjátok erősíteni a programokon túl
a lokálpatriotizmust?
H. D.: Szeretünk mindenben helyi értékeket
keresni. Mindig szentendreiekkel dolgozunk,
lehetőleg beszélgetőpartnereket is a városból
hívunk, és graﬁkusunk, Krizbai Gergely
„Krizbo” is szentendrei.
Jó érzés, ha a piacon megismernek bennünket, ha egy-egy mosolyt kapunk, ha nem sétálnak el mellettünk, mint Pesten. Ezek az
élmények, melyek az ember lelkét melegítik,
tudnak sokszorozódni, ezt szeretnénk a közösségi programokkal erősíteni.
Amikor ideköltözik egy új család, gyakran csalódottak, mert ami kívülről szép volt, annak
árnyoldalai is vannak: hiányos az infrastruktúra vagy kátyú van az úton, és hajlamosak később csak ezt látni. A cserépedényt belülről
ugyanúgy meg kell dolgoznia a keramikusnak,
és ki kell öntenie mázzal, hogy az hosszú éveken át szép és hasznos is legyen. Ezt szeret-

nénk megmutatni: Szentendrének nemcsak a
külső csillogását, de a belső értékeit is.
Dukász Hanga: Az események szervezésén túl
célunk volt, hogy megtaláljuk azokat a szentendreieket, akikről a programok szólhatnak. A
múltból köszönt ránk Kucsera Ferenc káplán,
akinek élete és hősiessége egybecseng azokkal az értékekkel, amit képviselni szeretnénk.
őt nyugodtan lehet nevezni Szentendre hősének, olyan példaképünk, aki megtestesíti az általunk érvényesnek tartott alapvető értékeket:
a szolidaritást, a közösségért való kiállást, a
bátorságot, a hit melletti elköteleződést, az
emberek szeretetét. Kucsera mártírhalált halt
itt, Szentendrén, van róla elnevezett közterületünk, emléktáblája, emlékkeresztje van a Dunaparton, de úgy gondoltuk, példamutató élete
nagyobb ismertséget kell kapjon a városban.

Életéről képregény született, az I. Nagy
Szentendrei Számháború és több program
Kucsera megismertetéséhez kapcsolódott. A
szentendrei diákokat célzó programsorozat
mennyire hozta közelebb ezt a korosztályt
személyével?
D. H.: Azt hiszem, ékesen bizonyítja a programok hatását, amikor látom, hogy a ﬁamhoz a
barátai Kucsera-emlékpólóban jönnek át. Kiemelkedően jól sikerült a póló kreatívja, kicsit
„rock-sztáros” imidzst adva neki. A mai gyerekek ezzel jobban tudnak azonosulni, nem
egy történelemkönyvből átrajzolt, poros alakot
ábrázol. Ha egy serdülő gyerek büszkén
hordja a pólót, úgy gondolom, ez már egy lenyomata annak az üzenetnek, amit szerettünk
volna átadni. Az I. Nagy Szentendrei Számháborún több mint kétszáz gyerek vett részt,
pedig az eredeti időpontot az időjárás miatt elnapoltuk. Nagy álmom, hogy jövőre az esemény családi játék legyen.

A programokat ki szervezi, ki koordinálja az
egyesületben?
D. H.: Az egyesületi munkát önkéntes alapon
végezzük, mert egyszerűen szeretjük ezt a típusú közösségépítést. A feladatokat felosztjuk egymás között.
B. E.: Bárkinek az ötletét befogadjuk, de bizonyos programoknak saját felelőse van: Sergő
Andris a ﬁlmklub, Dudás-Urbán Kriszta a
Kreátor, Kóbor Edit és Hidegkuti Gergely a
gasztronómiai programokat fogja össze. Az új
programötleteknél megnézzük, mi az, amire
kapacitás is van, mert a célok érdekében tenni
is kell, és ennek alapján szelektálunk. Minden
évben kiemelt célokra fókuszálunk. Kucsera
Ferenc életútjának feldolgozásán túl ilyen a
éves programunk a Házasság Hete sorozat,
amit két éve mi fogunk össze és tevékenyen
szervezünk Szentendrén. Jövőre a Családok

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 január 15-ig a
Tourinform irodába, ahol átvehetik útlevelüket, 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 Családok Éve Munkacsoport szervezésében
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éve lesz a zászlóshajónk. Az országos Családok évéhez kapcsolódva a szentendrei
egyházi, civil szervezetek és intézmények
mellett mi is aktív tagjai vagyunk a városi Családok éve Munkacsoportnak, a helyi rendezvények szervezésével, koordinálásával veszünk
részt a programsorozatban. Szeretnénk megmutatni, hogy egy Szentendre léptékű kisváros mire képes ezen üzenet mögött. Arra
törekszünk, hogy országosan is példaképpé
válhassunk, hogy más városok is követhessenek bennünket.

milyen programokat szerveztek a családok
Évében?
B. E.: Új beszélgetős-sorozatot indítunk Szólj
be a papnak! címmel, ahol egyházi személyek
meghívásával olyan ritkábban előkerülő témákat igyekszünk feszegetni, mint fogamzásgátlás, lombikbébi-program, házasság előtti
szexuális élet, válás, gyászfeldolgozás, amelyekről a legtöbben úgy gondolják, nem lehet
beszélgetni keresztény közösségben. Több felekezetből érkeznek meghívottaink. Előadóink
olyan papok, lelkészek lesznek, akik nyitottak
ezekben a témákban, akikkel lehetőség van a
témák közös feldolgozására. A Családok évében nem csak a belvárosi helyszíneken zajlanak majd a programok, szeretnénk bevonni az
összes városrészt az eseményekbe.
H. D.: Havonta új fő tematikája lesz a programoknak: apa-ﬁa kapcsolat, lány-anya kapcso-

Nagycsaládosok
karácsonya

lat, házasság... Már meghirdetésre került a
Házasságok 10 Próbája, ami a katolikus közösség Házas Hittan csoportjának javaslatára
került be a programsorba. Ez egy komoly
játék, mely a közösen töltött időre próbálja felhívni a ﬁgyelmet és mostantól egészen a Házasság Hetéig lehet részt venni benne.
Korábban Nagykanizsán, Szegeden, Kaposváron szerveztek már hasonló, nagysikerű eseményt.
D. H.: Természetesen a játék a Házasság Hete
után sem ér véget, csak kicsit átalakul, mert
szeretnénk, ha a Családok évében lenne Családi 10 Próba is, ahol szülő-gyermek programok várnak mindenkit. Ehhez is készül majd
egy gyűjtőfüzet sok-sok programponttal,
amibe a résztvevők egész évben gyűjthetik a
pecséteket. De nem a pecsétek száma, hanem
a családdal együtt töltött idő lesz a legértékesebb, s ennek fontosságára szeretnénk felhívni a ﬁgyelmet a kezdeményezéssel.

melyik programmal indul 2018-ban a családok Éve-sorozat?
D. H.: Februárban a Házasság Hete programsorozattal ismét csatlakozunk az országos
eseményekhez. Kertész József és Papp Nelli
Bálint-napi hívogatójával kezdődik a hét, lesz
WINETrEK borutazásunk, melyben a „nászéjszakák borait”, „szerelmesek italait” ismertetjük meg a világ különböző tájairól, a ﬁlmklubot
is a Családok éve tematizálja, neves előadókat

A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesületének naptárában, decemberben sok a program.
Advent első vasárnapján, december 3-án a
mikulást várták együtt kicsik és nagyok,
december 17-én az egyesület hagyományaihoz hűen pedig a Péter Pál katolikus templom
kertjében gyűlnek össze a nagycsaládosok,
hogy megöleljék egymást, koccintsanak a
forralt borral, elmajszolják a karácsonyi süteményeket, és hogy egyszerűen együtt legyenek, hiszen erről szól a karácsony…

„Azt mondják (…), hogy csak a gyerekekhez jön
a Mikulás. Badarság! Mindenkinek addig jön a
Mikulás, amíg jön. Aztán amikor nem jön, akkor
tényleg nem jön. Marad a keserűség, hogy mit
mulasztottunk.” (Száraz Miklós György József
Attila-díjas író)

A mikulásra várva
A szentendrei nagycsaládosok sokan vannak,
több mint száz tagcsaládot számlál az egyesület. Így nem kell azon csodálkozni, hogy
évek óta a V8 Uszoda és Szabadidőközpontba
érkezik a Mikulás a krampuszaival együtt,
hogy az egyesület legkisebbjeinek odaadhassa a csomagját. A gyerekek futkároztak,
alig bírtak a jókedvükkel. A piros sapkás krampuszok igyekeztek leültetni őket, hogy elkezdődhessen a mese, amíg várták a nagyszakállút. Ilyenkor csak rövid történeteknek
lehet a végére jutni, hiszen az összes gyerek
tűkön ül. Ez alkalommal tehát inkább az éneklés mellett döntöttek a krampuszok, akik karácsonyi hangulatot teremtettek pár perc
leforgása alatt.
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Aztán egy halk elmosódott csengő csilingelte,
hogy nem kell tovább várakozni. Látni kellett
volna a legkisebbek döbbent arcát, ahogyan
az igencsak élethűre maszkírozott, beöltözött
Mikulás becammogott a gyerekek közé.
Akadt, aki félve követte egészen a neki fenntartott székig, és persze ahogy minden ünnepségen, olyan is volt, aki félelmében elsírta
magát. A legtöbb gyerkőc azonban izgalommal telve várta, mi is fog ezután következni. A
nagycsaládosok Mikulása, mielőtt az ajándékot átadná, egy személyre szóló üzenetet is
tolmácsol a számukra. Néha kérdez, van
olyan, hogy meghallgatja a bátrabb gyerekek
verseit, de a legjobb, hogy tényleg mindenkinek személyre szóló az üzenete. Hiába, a Mikulások már csak ilyenek, mindent tudnak a
gyerekekről. Ezeken az alkalmakon a gyerekek
a türelmet is tanulják, és az egymás iránti
tiszteletet. Amikor minden csomag gazdára
talált, a Mikulás elköszönt, hogy folytathassa
az útját.

látunk vendégül. Ismét lesz vidám ﬂashmob –
bár ez a programunk titkos, de annyit elárulunk: érdemes február 17-én a párunkkal
együtt érkezni a piacra.
...és mi lesz a Szentendre barátai Egyesület
legközelebbi programja?
B.E.: A legközelebbi adventi-közéleti programunk december 12-én az Ofﬂine Centerben
lesz, ahol Korzenszky richárd bencés szerzetes lesz a vendégünk, hogy adventi, közéletiszellemi táplálékkal lásson el minden
érdeklődőt.

Az egyesület jótékonysági akciókban is részt
vesz, és úgy tudom, a városi karácsonyfát is
ti díszítettétek fel...
B. E.: Gyakorló keresztények vagyunk mindannyian, és szerettünk volna hozzátenni az ünnephez valamit, ezért ajándékoztuk meg a
város karácsonyfáját díszekkel tavaly és az
idén is. Szeretnénk, ha a karácsony üzenete az
adventi várakozás idején mindenkihez eljutna.
Ezért álltunk be támogatóként azon kezdeményezés mellé is, amelyet az elmúlt napok
során csaknem 2000 gyermek számára szétosztott advent naptár megálmodói – hozzánk
hasonlóan – célul tűztek ki a maguk számára.
SZ. N.

Az egyesület programjai, hírei:
http://szentendrebaratai.hu/
https://www.facebook.com/szentendrebaratai

Jó ilyenkor újra hinni
A felnőttek világából az évek múlásával lassan
kikopik az a tündér-csillámpor, ami a gyerekek
lelkét még beragyogja. Ilyenkor, amikor együtt
várjuk a Mikulást, ebből a szikrázó varázslatból nekünk is jut egy kicsi, ami melegséggel
tölti el a szívet. A hagyományok ápolása, a
mesékben való hit nem gyengeség, se nem
hazugság. Számos tanulmányból kiderült,
hogy azok a gyerekek, akiktől nem veszik el,
nem törik össze a tündérmesék vagy a Mikulásban való hitet idő előtt, azok felnőtt korukban boldogabbak, egészségesebb életet
élnek. Szóval, jó ilyenkor a gyerekekkel együtt
újra átélni, és hinni a Mikulásban. Ezt a titkot
tudják a nagycsaládosok is, itt Szentendrén.

Egy csipetnyi fahéj, mosollyal fűszerezve
december 17-én, vasárnap a szentendrei
nagycsaládosok a Péter Pál katolikus templom kertjében gyűlnek majd össze egy kis előkarácsonyozásra. Már a kezdetektől jó
hangulatú ez a találkozás, hiszen a legidősebbek is mindig eljönnek, és együtt emlékeznek,
felelevenítik a régi karácsonyokat. Minden
család hoz egy tálca süteményt, a legtöbbször
fahéj illatúból nincs is hiány. A gyerekek is jönnek, akik minden alkalommal egy kis apró csomagot kapnak, emlékezve a Háromkirályok
ajándékára. A kertben a betlehem szép dekorációt biztosít minden évben az összejövetelhez, ami mindig jókedvet és mosolyt csal az
arcokra, és a gyertyák fényében, a forralt borral a kézben mindig jó hangulatban is telik a
mi karácsonyunk, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk akár családostul,
akár egyedül is.
Boldog karácsonyt minden kis- és nagycsaládnak, minden kedves olvasónak!
SCHÜTZ GABrIELLA
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Az élet csodája – képekben

December 8-tól a Püspökmajor óvodában, a Barcsay Jenő általános Iskolában és a Móricz Zsigmond Gimnáziumban látható az élet csodáját bemutató ismeretterjesztő képsorozat. A képeket
az édesanyák Közössége adományozta az oktatási intézmények számára.

2018 JANuárJábAN INduL
A SzENIor-KÉPzÉS
12. fÉLÉvE vároSuNKbAN!
A Szentendrei Aranykor Központ szervezésében már 2018 januárjában elindulnak a
tanfolyami képzések városunkban, az 50
év felettiek számára.
Elsőként 2018. január 5-én pénteken, 9
órától a Dunaparti Művelődési Ház tornatermében indul a Szeniorok Tornája kurzus, Fodor éva szenior tanár vezetésével,
amelyre 50 év feletti urakat és hölgyeket
egyaránt várunk.
Jelentkezni lehet a 06 30 692 47 46-os telefonszámon, illetve a helyszínen, az óra
előtt.
A tanfolyam ára: 10.000 forint/fő, a kurzus
10 alkalmas lesz.
A további tanfolyamok listáját januártól
tesszük közzé a http://korkozpont.
szentendre.hu oldalon, s jelentkezni is
akkortól lehet a kurzusainkra.

December folyamán még régi helyünkön,
a Dunakorzó 18. I. emeletén kerül sor a
időskori pszichológiai-pszichiátrai sorozatunk utolsó előadására, amelyet dr. Jászberényi József tart, a címe: Az idősek
pszichológiai-pszichiátriai
problémái
a családban, pontos időpontja: 2017.
december 18-a, hétfőn, 15 óra. (Belépődíj:
500 forint)
TANULNI SOHASEM KéSő!
ArANyKOr KÖZPONT SZENTENDrE

Köszönet

Tisztelt SZEI-vezetőség!

évek óta járok a Tüdőgondozóba dr. Donka
Tündéhez és csapatához. Ma, amikor az
egészségügyet sokan szidják – valószínűleg joggal –, nekem csak a legjobb tapasztalataim vannak. Ez a csapat kedves,
segítőkész és pontos! A legmagasabb
fokú köszönettel tartozom nekik!
Kérem, továbbítsák nekik is elismerésemet és köszönetemet!

Tisztelettel:

EGy BETEG

A Barcsay Általános Iskolában dr. Bilonka Judit igazgató vette át a képsorozatot

Hanuka Gerendás
Péterrel a v8-ban

már javában zajlanak az adventi ünnepek, áll
a városi karácsonyfa a fő téren, tart az adventi vásár a dumtsa utcában. Ezzel egyidőben a zsidóság is a téli ünnepére, a hanukára
készülődik a zsidó naptár szerinti 5778.
évben. Idén december 17-én, vasárnap délután 4 órakor tartjuk immár hagyományos hanuka-rendezvényünket a v8 uszoda földszinti
rendezvénytermében.

A hanuka történelmi eseményre emlékezik:
i.e. 164-ben a zsidók, Juda Makkabi vezetésével legyőzték a hódító helléneket, és visszafoglalták a jeruzsálemi szentélyt.
Hogy az ünnep ne legyen ennyire száraz történelemóra, egy kis csoda is társul hozzá: a
győztes zsidóknak a szükséges nyolc napnyi
helyett csak egy napra elegendő olajuk volt a
mécseshez, de ez az olaj nyolc napig világított,
így nem volt akadálya a templom újraszentelésének. Ezért a hanukát, ami felszentelést jelent, nevezik a fény ünnepének is. Jelkép ez: a
fény győzelme a sötétség felett.
Hanukát a zsidóság vidáman ünnepli. A gyerekeknek elmesélik az ünnep történetét, az
olaj legendáját, és ők gyújtják meg a nyolc
(plusz egy) karú hanukai gyertyatartó lángjait.
A csodaolajra emlékezve pedig olajban sült
fánkot eszünk.
Idén december 17-én, vasárnap délután 4
órakor tartjuk immár hagyományos hanukarendezvényünket a V8 uszoda földszinti rendezvénytermében. A hanuka-ünnepségen,
szokás szerint, rabbi közreműködésével elevenítjük fel a FéNy ÜNNEPéNEK hagyományait. A gyertyagyújtásnál számítunk a
jelenlévőkre, különösen a gyerekekre.
Az eseményen hagyományos zsidó dallamok
csendülnek fel. Ez évi előadóművészünk a

méltán ismert és elismert Gerendás Péter. A
kisebbeknek kézműves sarkot rendezünk be,
a nagyobbak pedig hóra-táncházban mulathatnak.
Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
A szervezők nevében:

SZEGő ANDráS

Görög karácsony

Idén az ofﬂine centerben rendezi karácsonyi ünnepségét a Szentendrei Görög
Nemzetiségi Önkormányzat. december
17-én előbb közmeghallgatást tartanak a
városházán, majd a karácsonyi ünnepség
után táncházzal zárják a napot.

A Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat december 17-én vasárnap, délután 4 órától vár minden kedves
érdeklődőt a közmeghallgatáson, majd a
görög karácsony elnevezésű rendezvényén az Ofﬂine Centerben (Ady E. út 6.)

Program:
16 óra: a Szentendrei Görög Nemzetiségi
Önkormányzat éves közmeghallgatása, beszámoló a 2017-es évről
és jövő évi tervek, beszélgetés
17 óra: a szentendrei görög származású
gyerekek görög nyelvű karácsonyi
mini előadása és a karácsonyi kalács megvágása, kóstolók
18-20 óra: táncház az Akropolis Companiaval

Sok szeretettel várnak mindenkit, kicsiket
és nagyokat!

Lélekvándorlásaim
2017 | december 11.
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Azon a kiállításon, amely most nyílt a ferenczy múzeumban, a látogató egy másik világba kerül. Péreli zsuzsa gobelinművész „lélekvándorlásainak” emlékei közé. Ahogy csorba László történész megnyitó beszédében nevezte: „textilnyelven fogalmazott lírai vallomások, kárpitballadák, fonal-, zsinór- és szövetköltemények” közé. Péreli zsuzsával beszélgettünk.

Fotó: Deim Balázs

hanem beleszövöm – a Tájkép, XX. század
vége kárpitba például azokat a napi hulladékokat, amelyekkel a környezetünket tesszük
tönkre. Néha a szövött kárpit színét és visszáját is megmutatom, mint az Amnéziában, ahol
két ember széteső kapcsolatát akarom érzékeltetni. Olykor szabadon hagyom a felvetőszálakat – ilyen a Szegény angyal című kárpit is.

Nem véletlen a Lélekvándorlásaim címválasztás – lélekkel átitatott, festői kárpitok töltik meg a termeket. A több mint négy
évtizedes életmű java. mi volt a rendezés
alapelve?
Nem kronológiai sorrendben, hanem gondolati
összefüggések alapján mutatjuk be Bodonyi
Emőke kurátorral a műveket. Az egyes termek
tematikája jelzi, hogy lelkileg éppen melyik világban jártam. én lélekből szövök. rám csak
az hat, ami érzelmileg megérint. Akkor kezdek
el szőni, amikor már kész van a fejemben a
kép. Hosszú folyamat ez bennem, sokszor
évekkel korábbi gondolathoz térek vissza.
Ha megvan a gondolat, mi a következő lépés?
Csinálok egy fekete-fehér ceruzarajzot. Ez a
vázlat. Nincs szükségem színes tervre, hiszen
belül már látom az egész képet.

mennyi időbe telik egy kárpit elkészítése?
A szövés minden képzőművészeti műfaj közül
a leglassúbb. A Himnusz például egy évig készült. Ilyenkor úgy élek, mint egy „apáca” –
napjaim a szövéssel telnek. A gobelin nem direkt műfaj, mindegyik egy lelki utazás. Fontos,
hogy a néző számára is az legyen.

Érzékelhető az alkotás hatása a nézőire?
Az elejétől a végéig részt veszek egy műtárgy
létrehozásában, s az, hogy megmozdít-e valamit a látogatóban, csak sejthetem, viszont a
vendégkönyvből kiderül számomra. A hatás
néha egész szokatlan módon működik, például, ha az utcán megszólít egy-egy ismeretlen tárlatlátogató. Sok szeretetet kapok.

Honnan származik a gobelin technikája?
Ez a XV. századi francia „kastélyműfaj” valaha
férﬁmunka volt, mert a szövés nehéz ﬁzikai
munka. Három ember kellett ahhoz, hogy egy
falikárpit megszülessen – egy festő, egy car-

tonnier, aki áttette a festményt egy feketefehér kontúrrajzba, és végül egy szövőmester.
Ma is klasszikus módon így készül. Magyarországon Ferenczy Noémi volt az első, akinél
a művész és a szövő azonos volt. Az ő nyomdokain haladok, de csak technikailag követem,
tematikájában nem. Szokatlan az én reagálásom a világra. Műveim állásfoglalások, nem
csak „szép tárgyak”. Múltba tekintő, de egyidejűleg a kortárs problémákra is reagáló alkotások – a Tájkép, XX. század vége vagy az
Ikon, XX. század vége például az elidegenedés, valamint a környezetünk tönkretételének
ikonjai.

miért választotta ezt az aprólékos, leginkább
munkaigényes technikát?
Azért, mert nehéz. Mindenben ezt szeretem, a
kerti munkában is. A gobelinnél nincs olyan,
mint a festészetben, hogy hátralépve az egész
képet látom és adott esetben korrigálhatnék.
Előttem a szövőszéken mindig csak egy 30
centiméteres rész látható. Az egész művel
csak a kárpit elkészültekor találkozom. Addig
csak bennem él a kép.

A Péreli-kárpitokat a műfajtól szokatlan festői látásmód, színvilág és anyaghasználat is
jellemzi.
Nem véletlen. Festőművésznek készültem, s
valaki, aki meglátta az egyik olajképemet, azt
mondta, hogy olyan, mintha szőve lenne. Elvitt
Ferenczy Noémi egyik tanítványához, Tarján
Hédihez, aki megtanított szőni.

Hagyományos technikával készülnek a gobelinek?
én megmaradok a francia kárpit keretein belül,
néha azonban a mondanivalóm érdekében áthágom azokat. Csak természetes anyagokat
használok – gyapjút, selymet, pamutot. Az
ezektől eltérő anyagokat nem applikálom,

A mostani az eddigi legnagyobb szentendrei
kiállítása. mit jelent ez a város az életében?
Tiszteletbeli szentendreinek is érzem magam,
ugyan pár kilométerre innen, Tahiban élek.
Egyébként is sok szállal kötődöm ide. Visszatérve a kiállításokra, máig emlékezetes számomra a rendszerváltás környéki, 1990-es
tárlat a Fő téri Képtárban. Katartikus élmény
volt. Itt állítottam ki először a romániai forradalom hatására aranyszállal szőtt 1989 karácsony című képet. Amikor a néhai Hann
Ferenccel a tárlatot rendeztük, erdélyi menekültek jöttek be a képtárba, egyikük az „ikon”
láttán azt mondta: „ez hiányzik róla”, s átadott
egy kis fekete bakelit darabot – a telefonjából
kiszerelt lehallgatót, amit oda is tettem a
gyászszövet arcú Madonna mellett lelógó töltények, pénzérmék és börtönkulcsok közé.

mit szeretett volna üzenni ezzel a múltat és
jelent, égi és földi szférát szinte összemosó
kiállítással?
Bár képeimen látszólag a régmúlt időket
idéző alakok, angyalok és ikonok láthatók, de
mindig aktuális tartalmat hordoznak. Nem
klasszikus szenteket, angyalokat szövök.
Olyan emberi problémákra kívánok reagálni,
mint a környezetszennyezés, az elidegenedés,
az értékvesztés. Félek, ha nem lassulunk le,
akkor önmagunkon is átrohanunk.
Arra vágyom, hogy aki bejön a kiállításra, akár
gondoktól gyötörve, vándoroljon velem a lélek
útjain. Nem véletlen, hogy az utolsó terem
egyik darabja a Ne féljetek!, amelyen egy arcát
alig mutató angyal látható – konkrét vallástól
független… –, ez mindenki angyala.

A kiállítás 2018. február 25-ig tekinthető meg
a Ferenczy Múzeumban, keddtől vasárnapig 10
és 18 óra között
rAPPAI ZSUZSA
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A város optikai hálózattal fedett részén már elérhető az akár 2.000 mbit/s sebességű internet is
Idén is folytatódott a telekom vezetékes hálózatfejlesztése Szentendrén. Ennek köszönhetően a város optikai hálózattal lefedett részein
már választhatják az ügyfelek a telekom 1.000 mbit/s, vagy akár a
közös családi használatra ideális, jelenlegi legnagyobb, 2.000 mbit/s
sávszélességű otthoni internetcsomagját* is. Az ügyfelek kérésére
november 15-től elérhető Szentendre és a környékbeli települések
lakói számára a tv Szentendre műsora az IPtv kínálatban.

milyen élményeket kínál majd az új hálózat
a szentendreiek számára?

n Elsősorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltődő weboldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha magasabb
fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Optikával lefedett területen
akár 1.000 Mbit/s vagy 2.000 Mbit/s sebességű internetcsomag is
választható.
n Széles csatornaválasztékot, rengeteg TV-csatornát, valamint több
képernyőn is elérhető ﬁlmkölcsönzést.
n Az interaktív tévézés lehetőségét: itt is elérhetővé válik az interaktív
tévézés számos már meglévő funkciója, mint például a megállítható
és visszatekerhető élő adás, a felvehető élő adás, az elektronikus
műsorújság, vagy a tévé képernyőjén elérhető változatos interaktív alkalmazások.
n HD kép- és hangminőséget**: az élesebb képnek, a digitális hangminőségnek köszönhetően még élvezetesebbé válik a tévézés.

A korszerű szélessávú infrastruktúra kínálta előnyökből a helyi vállalkozások is proﬁtálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válik működésük, javul a versenyképességük.

A Telekom intenzív hálózatfejlesztésének eredményeként országszerte
már több mint 2,9 millió háztartásban elérhető a nagysebességű otthoni
internethálózat. Ebből közel 760 ezer háztartásban – köztük Szentendre
nagy részén – Gigabit-képes optikai hálózat áll rendelkezésre. A hálózatfejlesztés idén is folytatódott országszerte, 2017-ben már a szentendrei előﬁzetők is élvezhetik a szupergyors internet minden előnyét.
Szentendrén ez év ősz végéig összesen 12 ezer háztartás számára
nyílt meg a lehetőség, hogy használhassa a szupergyors technológiát.
A város optikai hálózattal fedett részén élő ügyfelek igénybe vehetik a
Telekom 1.000 Mbit/s, vagy akár a jelenlegi legnagyobb sávszélességű, 2.000 Mbit/s sebességű otthoni internetcsomagját is. Ezek a
nagy sávszélességű csomagok biztosítják a család számára, hogy ne
kelljen választani online játék, felhőben történő munkavégzés és HD
minőségben történő online ﬁlmnézés között.

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

már a tv Szentendre is a kínálatunkban

Jó hír a környéken lakóknak, hogy november 15-től IPTV előﬁzetőként
a TV Szentendre adását is foghatják Szentendre, Pilisszentlászló, Budakalász, Pomáz, Csobánka, Szigetmonostor, Leányfalu, Pócsmegyer,
Tahitótfalu és Üröm településeken. A 244-es programhelyen szereplő
csatorna az országos hírek mellett tájékoztatást nyújt a legfontosabb
helyi eseményekről, történésekről is.
*Az ajánlatok műszaki felmérés alapján érhetők el. Az Otthoni Internet 2000 díjcsomag esetében a maximális letöltési sebesség több eszköz egyidejű használatával
érhető el.
**HD-képes eszköz esetén működik

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

és vidéke

Hirdessen nálunk! évkezdő akciók!

info: 06 20 260 4642 szevi@szentendre.Hu
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Szubjektív búcsú
zaszlavik Jenőtől...

Van egy mappa a számítógépemen.
Csak annyi a címe, így csupa nagybetűvel: „ZASZLAVIK”.
Azok az anyagokat tárolom ebben a
mappában, ami Jenő bácsival köt
össze: a kiállítási megnyitók képei, fotói,
az AGy iskolával kapcsolatos tervek,
írásos anyagok, kiállítási katalógusok
mások által írt egyéb szövegei. Talán ez
lesz az utolsó dokumentum, ami ebbe a
mappába bekerül.
rajztanárként került Szentendrére, majd néhány kollégájával megalapította a Kreatív Gyermekműhelyt, ahol szombat délelőttönként
művészek és lelkes pedagógusok közreműködésével „Nyitott napok”
keretében kézműves műhelyek és játékos foglalkozások voltak.
Ebből fejlődött ki az AGy (Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület). Az Agy Iskola lelkes támogatója voltam én is, mint oly
sokan ebben a városban. Talán ez volt Jenő legnagyobb dobása,
hogy kitalálta ezt az iskolát, ahol a művészeti képzés, a művészetet
értő látásmód kialakítása az órarend részét képezte. A művészet,
mint alaptantárgy. Tanultak itt a gyermekeink – az alapismereti tárgyak mellett – graﬁkát, fafaragást, agyagszobrászatot, festési technikákat, de tanultak mitológiát is játékos formában, és persze
mindennek tetejébe néptáncoltak is. Ezzel a komplex képzéssel si-

VÁROS
került a művészeti pályán elindítania jó néhány környékbeli ﬁatalt,
akik – ha ő és a művészeti iskolája nincs – talán máshová sodródtak
volna az életben.
Együtt álmodoztunk egy, az AGy iskolára, mint alapfokú művészeti
nevelést biztosító intézményre támaszkodó alap-, közép-, és felsőfokú művészeti képzésről, amihez épp ebben a városban adottak a
az igazi művészegyéniségek, akiktől meg lehet tanulni látni, és érteni
a kortárs műveket is. Mint ahogy Tőle magától is. Azt hiszem, ez volt
az ő küldetése. értőn látni és értőn láttatni.
De közbejött Jenő betegsége, megtört a lendület. Más irányt vett a
történet. A mi gyermekeink is ekkor kerültek el az AGy-ból. De Jenő
bácsival nem szűnt meg a kapcsolatunk, és nagyon örültem, amikor
súlyos betegsége ellenére alkotó lendülete új erőre kapott, és mint
a nagy művészelődök – Bálint Endre vagy Vajda Lajos –, a kollázstechnikát választotta önkifejezésül. és tudott számunkra újat, vidámat, meglepőt, mélyet és örömkeltőt alkotni. Képeit őrizni fogom
nem csak a falakon, de a lelkemben is!
Nyugodj békében Jenő!

„Minden gyerek művésznek születik. A probléma művésznek maradni,
miközben felnövünk.” Pablo Picasso

Zaszlavik Jenő

iskolaalapító, graﬁkusművész,
rajz- művészettörténet szakos tanár hosszan tartó betegség után,
72 éves korában, 2017. október 24-én eltávozott közülünk.
búcsúztatója 2017. december 18-án, 11 órakor lesz
a Sztaravodai úti Köztemetőben.
Hamvait a szertartás után, a Pásztor-révnél adják vissza
a természetnek, a Dunának.

Ady Endre nyomában, születésének 140. évfordulóján
KUL-TÚrA IrODALMI BArANGOLó

A vSzc Petzelt József Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának
diákjai Szentendre város Önkormányzata és a váci Szakképzési centrum támogatásával, tanáraik kíséretében november 22-én, Ady Endre
születésének 140. évfordulóján Érmindszentre látogattak. A „Kul-túra
Irodalmi barangoló” nem csupán ízelítőt adott a ﬁataloknak az élményalapú oktatásból, hanem életre szóló élményekkel ajándékozta
meg a diákokat.

A VSZC Petzelt József Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának
diákjaival, valamint Tímár Emőke és Takácsné Zimányi Mónika tanárnők társaságában indultunk: november 22-én, Ady Endre születésének
140. évfordulóján a költő szülőfalujába, érmindszentre.
A határátlépés előtt Vajára mentünk, hogy a Vay-kastély gyűjteményét
láthassuk. Igazi gyöngyszem ez a kastély, mely a múzeum mellett
emléküléseknek, tudományos konferenciáknak, alkotó táboroknak is
otthont ad. II. rákóczi Ferenc 1703-ban és 1711-ben ebben az épületben folytatott tárgyalásokat a szatmári békekötés előtt.
Utunk innen érmindszentre vezetett, Ady Endre szülőházához. A nádfedeles kicsi ház 1957 óta Ady Endre Emlékmúzeum, és ekkor változott
meg a falu neve: érmindszent helyett ma ADy ENDrE a település neve.
Az első szoba a tisztaszoba, ahol Ady Endre született, bútorokkal, fotókkal, dokumentumokkal berendezve. Itt helyeztük el koszorúnkat.
Ugyanezen a portán található az 1907-ben épült négy helyiségből álló
Ady-kúria, benne Ady Endre szobája, bútorai, személyes tárgyai, Ady
Lajos és szüleik szobája. Igazi relikviákat láthattunk.
A református templomban ünnepi istentisztelet zajlott, majd emléktáblát avattak Ady Endre születésének 140. évfordulója alkalmából. Ebben
a templomban keresztelték meg a költőt. Megható látvány volt az a
rengeteg koszorú, melyeket a szülőházban, az Ady-szobor mellett és
a református templomban helyeztek el az emlékezők. A hely szelleme
igazán megérintette a diákokat.
A különleges irodalmi élmény után, kirándulásunk zárásaként a Debreceni református Kollégium Múzeumát kerestük fel, ahol többek között
Ady Endre is tanult, és olyan relikviákat láthattunk, mint a leckekönyve

és kéziratai. „Az ország iskolájában” volt diák Csokonai Vitéz Mihály,
Fazekas Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany János, Móricz Zsigmond. A csodálatos Nagykönyvtár mindenkit elvarázsolt, mely A világ legszebb
könyvtárai című kötetben is szerepel. Írók, költők relikviáiból összeállított művelődéstörténeti mini tárlatokat is láthattunk, és természetesen könyvtörténeti ritkaságokat.
remélem, életre szóló élményekkel ajándékoztam meg a diákokat! Ezúton is köszönjük támogatóinknak, hogy részt vehettünk ezen az ünnepi eseményen!
PáLINé SZAPPANOS ZSUZSANNA
MAGyArTANár, KULTUráLIS ANTrOPOLóGUS
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50 éves lesz a teátrum
KULTÚRA

A Szentendrei Teátrum eltelt öt évtizedének színház- és kultúrtörténeti
vonatkozásait feltáró kutatásba kezdett idén ősszel Timár András
dráma- és színháztörténész. Várjuk a visszaemlékezők jelentkezését,
illetve a tárgyi emlékeket a Dunaparti Művelődési Házba! A jelentkezők
2000 Ft értékű kultúra-utalványt kapnak, melyek beválthatók a Szentendrei Kulturális Központ 2018. évi előadásaira és koncertjeire.
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mikulásfutás 2017

300 résztvevő, 600 kg élelmiszer – 2017-ben is nagy siker volt a jótékonysági mikulásfutás. Idén több szentendrei nyugdíjas szervezet
és sportegyesület támogatta az akciót úgy, hogy az adományokat öszszegyűjtve adták át a karitásznak.

Közös bemelegítés után, ragyogó napsütésben álltak rajthoz a jótékonysági Mikulásfutás résztvevői, akiknek 2 kilométert kellett teljesíteniük, de ezt megtehették babakocsival, biciklivel, vagy akár hátrafelé
gyalogolva is, hiszen itt nem a helyezés volt a fontos, sokkal inkább az
összefogásról és mások segítéséről szól a rendezvény évről évre.
A Szentendrei Kinizsi Honvéd Egyesülettel és a Szentendrei Városi
Sportegyesülettel közös szervezésben ötödik alkalommal rendezte
meg a város a sporteseményt, melyre nevezni tartós élelmiszerrel lehetett idén is.
A helyszínen 600 kilogramm élelmiszer gyűlt össze. De ez korántsem
az összes, hiszen sok szentendrei nyugdíjas szervezet és szentendrei
sportegyesület is oly módon csatlakozott, hogy az adományokat központilag gyűjtötték össze, és így adták át a Karitász szolgálatnak.

A célba érést követően a szervezők a hidegben kimelegedett résztvevőket egy pohár forró teával és emlékjelvénnyel várták.

Az adományok a Szent Erzsébet Karitász segítségével kerülnek a
rászorult családokhoz.

III. Szentendre városi
Jelmezbál

A 18. századi purger, azaz polgárbálokon minden rendű és rangú
szentendrei lakos – a kereskedőtől a szatócsig – részt vett. Ezen
bálok hangulatát – ötvözve a Művésztelep régi, vidám és kötetlen
jelmezbáljaival – idézi az immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Szentendre Városi Jelmezbál. Az ismerkedésre és
kapcsolatteremtésre alkalmat adó bál kapuja mindenki számára
nyitva áll!
A korábbi évekhez hasonlóan más programok mellett jelmezverseny is lesz egyéni, páros és csoportos kategóriában. A versenyre
a helyszínen lehet majd nevezni. (Azoknak a jelentkezőknek, akik
műsort is szeretnének adni, maximum 5 perc áll rendelkezésükre.)
A bálozóknak lehetősége lesz portréfotózásra is, akár párosan,
van csoportosan. Az elkészült képek majd a város honlapjáról
(szentendre.hu) lesznek letölthetőek.
A remek zenét a 10 tagú Sunny Dance Band biztosítja színes repertoárjával a swingtől a funkyig.
Jegyek a Tourinform Irodában válthatók. A jegyvásárlás során az
asztalfoglalást is lehet intézni (a bálon 10 fős asztalok lesznek).
A bál bevételéből a Szentendrei Gondozási Központot fogjuk támogatni.

2018. február 3. 18:00 - 02:00
Móricz Zsigmond Gimnázium tornaterme (Kálvária út 16.)
Jegyár: 8.500 Ft, elővételben 7.500 Ft*
Jegyvásárlás és asztalfoglalás december 7-től: Tourinform Iroda
(Dumtsa Jenő u. 22.)
*Az akciós elővételi ár január 7-ig érvényes!

Információ és részletes program: szentendreprogram.hu
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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, 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.
december 13. szerda 18.00
KAPu
Köszöntőt mond Aknay János festőművész, a MAOE elnöke
Megnyitja Baky Péter festőművész
Közreműködik Szatmári Kristóf (szaxofon). Megtekinthető december 31-ig
hétfőtől péntekig 9.00-17.00, hétvégén
10.00-17.00 között

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
december 14-től
voLt EGySzEr EGy vízESÉS…
Kamarakiállítás a Dömör-kapui vízesésről és környezetéről készült régi fényképekből, képeslapokból

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.
fÖLdtőL Az ÉGIG
Aknay János festőművész kiállítása

Nagyvárad
Vár- és Várostörténeti Múzeum
7x7
Szakács Imre kiállítása
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Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
december 13. szerda 18:00
SzENtENdrE SzALoN
január 10. szerda 18.00
Művészettörténet – Szentendréről
nézve
PErformANSzÉS mÉdIAmŰvÉSzEt
Beszélgetés Szirtes János Munkácsydíjas képzőművésszel
A beszélgetéssorozat témája: korunk
nagy művészeti irányzatai hogyan jelennek meg a szentendrei képzőművészek
életművében?
Beszélgetőtárs: Gaján éva könyvtáros,
művészettörténész

Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
december 15. péntek 18.00
Az ÉN HAzám
Sinkovits-Vitay András előadói estje

KoNcErt

Péter-Pál templom
Péter-Pál u. 1.
december 16. szombat 19.20
AdvENtI HANGvErSENy
Műsoron Bach- és Kodály-művek
Közreműködik: Musica Beata Kórus, Új
Szentendrei Kamarazenekar
A belépés díjtalan
Pótkulcs
Fő tér 11.
december 16. szombat 20.00
NAGyEdIProJEKt
hip-hop, magyar és angol nyelvű saját
szerzemények
Ofﬂine Center
Ady u. 6.
december 16. szombat 19.00
JAm SESSIoN
december 17. vasárnap 18.00
GÖrÖG táNcHáz

Kecskés-próbaterem
Ignatovity u. 2.
december 16. szombat 17.00
A SzENtENdrEI dALmátoK ÉS
ArANy JáNoS KArácSoNyI ÉNEKEI
A Kecskés Együttes koncertje
Közreműködik: Sárközi-Lindner Zsóﬁa
(ének). A belépés ingyenes

mozI

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

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

december 11. hétfő
16.00 A NőKérT (96’)(16)
18.00 KITŰNőK – Török Katalin sorozata
(18-20 óráig)
20.05 WONdEr WHEEL- AZ órIáSKEréK (101’)(16) – Woody Allen ﬁlmje
december 12. kedd
15.20 SZABAdULóSZOBA (81’)(16)16.45
BUdAPEST NOIr (95’)(16)
18.30 HóEMBEr (119’)(16) CINEBOOK
SOrOZAT – DunaP’Art Filmklub
20.35 VOLT EGySZEr EGy NéMETOrSZáG (102’)(12) – német vígjáték
december 13. szerda
15.15 150 MILLIGrAMM (128’)(16)
17.30 A MŰVéSZET TEMPLOMAI: FOrrADALOM (90’)(12)

19.05 STAr WArS-AZ UTOLSó JEdIK
(152’)(12E)
december 14. csütörtök
16.00 A MŰVéSZET TEMPLOMAI - rAFFAELLO, A FESTőFEJEDELEM (90’)(12)
18.00 AZ IGAZI CSODA (113’)(12)
20.00 STAr WArS-AZ UTOLSó JEdIK
(152’)(12E)
december 15. péntek
15.00 LEGESLEGJOBB CIMBOráK
(72’)(6E) – családi rajzﬁlm
16.20 A MŰVéSZET TEMPLOMAI
– BrITISH MUSEUM: HOKUSZAI-A
NAGy HULLáMON TÚL (90’)
ESZEVESZETT
ESKÜVő
18.00
(117’)(12E) – remek francia vígjáték
20.00 STAr WArS-AZ UTOLSó JEDIK
(152’)(12E)
december 16. szombat
14.40 LEGESLEGJOBB CIMBOráK
(72’)(6E) – családi rajzﬁlm
16.00 A SILBErMANN VAráZS-VArNUS
XAVér KONCErTFILMJE (120’)
18.05 STAr WArS-AZ UTOLSó JEDIK
(152’)(12E)
20.40 MEGJÖTT APUCI 2 (100’)(12E)
december 17. vasárnap
13.00 LEGESLEGJOBB CIMBOráK
(72’)(6E) – családi rajzﬁlm
14.20 PADDINGTON 2 (95’)(6)
16.00 A MŰVéSZET TEMPLOMAI rAFFAELLO, A FESTőFEJEDELEM
(90’)(12)
17.35 STAr WArS-AZ UTOLSó JEDIK
(152’)(12E)
20.15 AZ IGAZI CSODA (113’)(12)
december 18. hétfő
16.30 HAVE A NICE DAy (77’)(12)
17.50 MEGJÖTT APUCI 2 (100’)(12E)
19.45 AZ IGAZI CSODA (113’)(12)
december 19. kedd
18.30 ESZEVESZETT ESKÜVő (117’)(12E)
LéLEKMOZI SOrOZAT

20.35 MEGJÖTT APUCI 2 (100’)(12E)
december 20. szerda
16.30 WONDEr WHEEL- AZ órIáSKEréK (101’)(16) – Woody Allen ﬁlmje
18.15 AZ IGAZI CSODA (113’)(12)
20.15 MEGJÖTT APUCI 2 (100’)(12E)
december 21. csütörtök
15.00 FErDINáND (108’)(knE)
17.00 HAVE A NICE DAy (77’)(12)
18.20 KAOTIKUS KAráCSONy (108’)(16)
20.15 DOKTOr KNOCK (113’)(12E)
december 22. péntek
15.30 FErDINáND (108’)(knE)
17.30 STAr WArS-AZ UTOLSó JEDIK
(152’)(12E)
20.10 KAOTIKUS KAráCSONy (108’)(16)
december 23. szombat
13.10 LEGESLEGJOBB CIMBOráK
(72’)(6E) – családi rajzﬁlm
14.30 FErDINáND (108’)(knE)
16.30 AZ IGAZI CSODA (113’)(12)
18.30 DOKTOr KNOCK (113’)(12E)
december 24. vasárnap, Szenteste
– a mozi zárva van
december 25. hétfő Karácsony
– a mozi zárva van
december 26. kedd
13.30 COCO+OLAF KAráCSONyI KALANDJA (104 perc+22 perc)(6)
15.45 A DIóTÖrő (150’)(5 perc szünettel) – A royal Opera House előadása
18.20 MEGJÖTT APUCI 2 (100’) (12E)
20.05 AZ IGAZI CSODA (113’) (12)
december 27. szerda
13.45 FErDINáND (108’)(knE)
15.45 A DIóTÖrő (150’)(5 perc szünettel) – A royal Opera House előadása
18.20 GyILKOSSáG AZ OrIENT EXPrESSZEN (115’)(12) – világsztárokkal
20.20 KAOTIKUS KAráCSONy (108’)(16)
december 28. csütörtök
10.00 éNEKELJ! (107’)(6) NyISD KI A
SZEMED! SOrOZAT
14.00 JUMANJI-Vár A DZSUNGEL
(112’)(12)
16.00 DOKTOr KNOCK (113’)(12E)

18.00 A SILBErMANN VAráZS-VArNUS
XAVér KONCErTFILMJE (120’)
20.05 EGy SZENT SZArVAS MEGGyILKOLáSA (121’)(12E)
december 29. péntek
14.00 JUMANJI-Vár A DZSUNGEL
(112’)(12)
16.00 A HárOM TENOr KAráCSONyI
KONCErT (85’)(kn)
17.30 STAr WArS-AZ UTOLSó JEDIK
(152’)(12E)
20.10 A LEGNAGyOBB SHOWMAN
(99’)(12E)
december 30. szombat
14.00 COCO+OLAF KAráCSONyI KALANDJA (104 perc+22 perc)(6)
16.15 JUMANJI - Vár A DZSUNGEL
(112’) (12)
18.15 JÖJJ EL NAPFéNy! (94’) (16E)
20.00 HArMADNAPOSOK 2 (92’) (16) –
december 31. vasárnap
13.00 COCO+OLAF KAráCSONyI KALANDJA (104 perc+22 pErC) (6)
15.15 MEGJÖTT APUCI 2 (100’)(12E)
17.00 HArMADNAPOSOK 2 (92’)(16)
2018. január 1. hétfő Újév
– a mozi zárva van
január 2. kedd
14.30 FErDINáND (108’ (knE)
16.30 JUMANJI-Vár A DZSUNGEL
(112’)(12)
18.30 JÖJJ EL NAPFéNy! (94’)(16E)
20.15 A LEGNAGyOBB SHOWMAN
(99’)(12E)
január 3. szerda
14.50 JÖJJ EL NAPFéNy! (94’)(16E)
16.30 A MŰVéSZET TEMPLOMAI - rAFFAELLO, A FESTőFEJEdELEM (90’) (12)
18.05 A SILBErMANN VAráZS-VArNUS
XAVér KONCErTFILMJE (120’)
20.10 STAr WArS - AZ UTOLSó JEDIK
(152’) (12E)
január 4. csütörtök
13.30 LEGESLEGJOBB CIMBOráK
(72’)(6E)
14.45 A VENDéGEK (71’) (16)
16.00 A LEGNAGyOBB SHOWMAN
(99’)(12E)
17.45 SZErETFÖLD (109’) (16)
19. 45 ELIT JáTSZMA (140’) (16E)
január 5. péntek
15.20 PADDINGTON 2 (95’) (6)
17.00
HUNGArIAN
rHAPSODyQUEEN-LIVE IN BUDAPEST (91’)(12)
18.35 A MŰVéSZET TEMPLOMAI
- BrITISH MUSEUM: HOKUSZAI-A
NAGy HULLáMON TÚL (90’)
20.10 SZErETFÖLD (109’)(16)
január 6.szombat
14.30 FErDINáND (108’) (KNE)
16.30 A MŰVéSZET TEMPLOMAI: FOrrADALOM (90’)(12)
A SILBErMANN VAráZS-VArNUS
XAVér KONCErTFILMJE (120’)
20.10 TÖKéLETES HANG 3 (94’) (12)
január 7. vasárnap
14.45 COCO+OLAF KAráCSONyI KALANDJA (104 PErC+22 PErC) (6)
17.00 A HárOM TENOr-KAráCSONyI
KONCErT. BéCS 1999. (85’) (KN)
18.30 TÖKéLETES HANG 3 (94’)(12)
20.10 A LEGNAGyOBB SHOWMAN
(99’)(12E)
január 8. hétfő
18.30 TÖKéLETES HANG 3 (94’)(12)
20.15 EGy SZENT SZArVAS MEGGyILKOLáSA (121’)(12E)
január 9.kedd
16.25 HArMADNAPOSOK 2 (92’)(16)
18.00 A NéGyZET (151’)(16) LéLEKMOZI SOrOZAT – DUNAP’ArT FILMKLUB
20.35 SZErETFÖLD (109’) (16)
január 10.szerda
16.00 JUMANJI-Vár A DZSUNGEL
(112’)(12)
18.00 EGy SZENT SZArVAS MEGGyILKOLáSA (121’)(12E)
20.00 ELIT JáTSZMA (140’)(16E)
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PROGRAM

Kedves Nézőink!

Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a decemberi bormámor előadások betegség miatt elmaradnak.
Az darabot új időpontokban, várhatóan 2018. április közepén
játsszuk Szentendrén.
Az áprilisi premieren, és az azt követő előadáson a darab főszerepét Papp János színművész játssza majd Szélyes Imre helyett, akinek ezúton is mielőbbi felépülést kívánunk.
A már megváltott jegyeket 2017. december 18-ig lehet visszaváltani a vásárlás helyén.
Az interneten vásárolt jegyek árát a bank kérés nélkül, automatikusan visszautalja.
Kérjük, további információért kísérjék ﬁgyelemmel műsorunkat a
szentendreiteatrum.hu oldalon!
SZENTENDrEI TEáTrUM

A MINISZTER ÚJRA FÉLRELÉP SZENTENDRÉN IS!
A legendás mozifilm színpadi változata!

2018. február 9-én, 19 órakor
a Pest Megyei Könyvtár színháztermében!

Jegyár: 3300 forint. Jegyek válthatók a szentendrei Tourinform
irodában, az Interticket jegyirodáiban, illetve a www.jegy.hu oldalon.
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A Pilisi Parkerdő Zrt. nyílt, egy fordulós pályázatot hirdet
a Visegrád belterület 1214/4 helyrajzi számú, természetben
2025 Visegrád, 1214/4 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület
művelési ágú, 6226 m2 alapterületű ingatlan értékesítésére.
Az ingatlan minimum ára: 44.000.000 Ft+ÁFA (azaz negyvennégymillió forint + ÁFA)

A minimum ár alatti ajánlat érvénytelen!

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. január 31. (szerda) 12:00

A pályázat benyújtásának helye: Pilisi Parkerdő Zrt. 2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.
A pályázati letét összege az ingatlan minimumárának 10 %-a, azaz 4.400.000,-Ft + ÁFA

Az ingatlan megtekintését Némedy Zoltán erdészetvezetővel (tel: 20/9846-040) kell egyeztetni.

A pályázat részletes feltételeiről információt ad:
a Zrt. központjában: Mező Ágota tel: 26/598-015, 20/9846-008.

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.

A molinón:
tóth tamás

A molinón:
reinspach Kincső

Tamás végtaghiánnyal született, a jobb kézfeje nem fejlődött ki. Sérülése miatt szülei már gyermekkorában úszásra járatták, kezdetben
egészségmegőrzés és rekreációs programban, hogy ép felnőtt lehessek. Később versenyezni kezdett. Az edzők tehetségesnek tartották,
és jöttek sorra a jó eredmények. 2004-ben Málna István edző magával
vitte az athéni olimpiára, ahol nézőként ismerkedett meg ezzel a
közeggel. Akkor határozta el, részt szeretne venni egy ilyen nagy megmérettetésen, hogy paralimpikon szeretne lenni. Vágya 12 évvel később
valóra vált: 2016-ban paralimpiai bajnokként térhetett haza rio de
Janeiróból.
Legnagyobb sikereit gyorsúszásban érte el. 2012-ben Európa-csúccsal
nyert 50 méter gyors- és 50 méter hátúszásban.
Jelenleg a Testnevelési Egyetem sportszervező szakára jár. Még nem
döntötte el pontosan, mivel szeretne foglalkozni, de az biztos, hogy a
sport, az úszás élete része marad.
Legjobb eredményei: 2009 EB 3. hely; 2010 VB 3. hely; 2011 EB 1. hely
és három 3. hely; 2012 Londoni paralimpia két 2. hely; 2014 EB két
2. hely; 2015 VB két 3. hely; 2016 EB 2. hely, 3. hely; 2016 rio de Janeiro-i paralimpia 1. hely, 3. hely
Díjak, elismerések: óbuda sportolója díj (2011); Magyar érdemrend lovagkeresztje (2012), Az év Paralimpikonja (2012), A Magyar érdemrend
Tisztikeresztje (2016), A 2016-os év férﬁ fogyatékos sportolója díj
(2017.)

Hobbi szinten szülei és testvérei is lovagoltak, de talán ő szerette meg
a legjobban a lovakat. Úgy érezte, hogy könnyen rájuk tud hangolódni,
és szoros, szinte meghitt kapcsolat alakulhat ki ember és állat között.
Megtanulta, hogy a lovakkal türelmesnek kell lenni, és semmiféle negatív érzést, stresszt vagy félelmet nem szabad magával vinni, mert
azt a ló mindjárt megérzi. Nagyon fontosnak tartja, hogy teljes legyen
a bizalom a ló és lovas között.
Az edzéseket nagyon komolyan veszi, hetente hat napot tölt a lovardában, e mellett heti két alkalommal kardioedzésekre is jár.
A rákóczi iskola 11. osztályos tanulója. Még nem döntött a továbbtanulásról, de abban teljesen biztos, hogy a lovaglást nem hagyja abba.
A versenysport még kérdéses, mert ez függ a további eredményeitől
és az anyagiaktól is, ugyanis komoly költséget jelent a versenyekre való
felkészülés, a ló tartása, szállítása, a versenydíj, a ruházat stb.
A tanulással eddig még mindig sikerült jól összehangolnia az edzéseket, a versenyeket. Fél évig magántanuló volt, de úgy érezte, az sem
sokkal könnyebb, úgyhogy visszatért a hagyományos keretek közé.
Példaképe az edzője, Satu Hurme Kristiina, aki korábban szintén versenyzett, nagyon jó eredménnyel. Szereti és tiszteli őt erős egyénisége
miatt, hogy egyedül felépítette a lovas iskolát, és emellett kiváló pedagógusnak tartja.
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tóth tamás paralimpikon 1992-ben született. A többszörös magyar
bajnok a riói Paralimpiai Játékokon négy úszásnemben indult, 100
méteres hátúszásban aranyérmet nyert, 100 méteres gyorsúszásban
bronzérmet, 200 méter vegyesben pedig 4. lett. tamás sokáig élt családjával Szentendrén, a templomdombi általános Iskola tanulója volt.

SPORT

Kincső 2000-ben született, ötéves korában kezdett el lovagolni tahitótfalun, Satu Hurme Lovas Sportiskolában. Eddigi legjobb eredményei: 2016-ban országos Középiskolások bajnokságán 1. hely, az
ifjúsági magyar bajnokságon 3. hely. Ezt idén sikerült túlszárnyalnia:
2017 ifjúsági magyar bajnoka lett. bár ez utóbbi a legnagyobb sikere,
mégis a tavalyi harmadik helyre a legbüszkébb, mert magasabb korosztályban indult, ahol tapasztaltabb ellenfelekkel kellett megküzdenie, ráadásul ﬁatal, általa felkészített saját lovával versenyzett.
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AdáSvÉtEL

étkező garnitúra: egyedi készítésű,
népművészet mestere által faragott 4 szék 2 pad, asztal, 2 fali polc
kitűnő állapotban eladó. Lapra szerelve szállítható. Tel. 06-30-9929749.

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

Laca, Öcsike és Wahorn képei eladók a ’70-es, ’80-as évekből. Tel.
06-30-439-0616.

áLLáSt KíNáL

Konyhalány állás! Tapasztalattal
rendelkező konyhai kisegítőt, kézilányt keresünk azonnali belépéssel. Teljes, bejelentett, hosszú távú
munkalehetőség. Tel. 06-20-3981888.

Vendégkörrel rendelkező fodrász
hölgyet keresek, jól bejáratott fodrászüzletbe. Tel. 06-20-210-6676.

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

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

Eladót keresünk teljes-/részmunkaidőben Szentendrére, a sétálóutcai óra-, ékszerboltunkba. A
jelentkezést a következő e-mail
címre várjuk:
elado.oraekszer@gmail.com.

Műemlék-helyreállítással foglalkozó cég asztalos szakmunkást
keres pomázi műhelybe és külső
helyszínekre. Jelentkezés: 06-20
516-8262.

áLLáSt KErES

Könyvelői állást keresek Szentendrén és környékén mérlegképes
könyvelői végzettséggel és regisztrációval. 10 év könyvelési gyakorlattal rendelkezem, beleértve a
teljes körű könyvelést, bevallások,
beszámolók készítését is. Adótanácsadó tanulmányaimat belátható
időn belül be fogom fejezni. Tel.
06-30-205-0151, email: pakeidavid@gmail.com.

EGÉSzSÉG

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

KIAdÓ LAKáS

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

Szentendrén szoba kiadó mellékhelyiségekkel. Tel. 06-30-3401392.

LAKáS, INGAtLAN

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

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

rÉGISÉG

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

GáBOr ESZMErALDA műgyűjtőnő
legmagasabb áron készpénzért vásárol festményeket, bútorokat,
ezüsttárgyakat + 6-12 evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, borostyánokat, porcelánokat. Kiszállás
díjtalan: 06-1-789-1693, 06-30382-7020.

SzoLGáLtAtáS

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

Idősgondozást vállal gyakorlattal
rendelkező, megbízható hölgy. Tel.
06-20-317-2861.

Bútorkészítés, konyhák, beépített
szekrények készítése. Tel. 06-20349-2224,
www.butorkeszites.iwk.hu.

Burkolás, kőműves munkák, térkövezés. Teraszok, járdák, kerítések
készítése, javítása. Tel. 06-30-3413423.

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

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Kedd: 17:00–19:00
2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178

Teljes körű házépítés, lakásfelújítás! Vállaljuk Szentendrén és környékén házának felépítését,
felújítását anyagbeszerzéssel, garanciával. 16 éve működünk. NovaPark Bt., 06-20-341-4585.

ÜdÜLÉS

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

ÜzLEt

Kutyakozmetikusnak üzlethelyiség
kiadó a belvárosban, kedvező feltételekkel. Tel. 06-20-326-4669.

Belvárosban, a Fő tér közelében
utcai bejáratos, 55 nm-es, önálló
üzlet nagy terasszal kiadó. Tel. 0620-431-1939.

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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