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A molinón: 
dr. Jászberényi József

Dr. Jászberényi József
Közép-Európa legnagyobb
szeniorképzési programjá-
nak felépítéséért kapott
Pest Megyéért Emlékérem
kitüntetést. 

15. oldal

A molinón: 
Pabeschitz Virág

Pabeschitz Virág régész
bejárta a Közel-Kelet több
országát, jelenleg a kairói
Holland-Flamand Intézet-
ben tanít és doktori disz-
szertációját írja.

18. oldal

ÉS VIDÉKE

Újévi koncert és Mecénás Díj átadó vízkeresztkor
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pályázat

Január 16.: csőtörés
miatt hibaelhárítás!
A Kondor Béla utca 26. szám alatti hő-
központhoz tartozó rendszeren csőtö-
rést tártak fel. 
A hibaelhárítást 2018. január 16-án ked-
den reggel 8.00-13.00 óra között végzik,
ez idő alatt a távfűtés szolgáltatás átme-
netileg szünetel a Kondor Béla u. 3., 5.,
7., 9., 11., 13., 26. és a  Kálvária u. 57.,
59., 61., 65., 67. szám alatti épületek-
ben. A javítás ideje alatt a melegvíz szol-
gáltatás zavartalanul üzemel.

A javítást követően törekszünk a mind
komplexebb helyreállításra, azonban jog-
szabályi előírás alapján a kivágott növé-
nyek visszatelepítésére a távvezeték fölé
és 2 méteres védőtávolságban nincs
mód. A helyreállító füvesítés tavasszal
lesz esedékes.

Kérdés esetén a városi ügyfélszolgálat
06 26/300-407 telefonszámán, 
a fűtőmű 06 26/816-646 hibabejelentő-
jén vagy a futomu@szentendre.hu 
e-mailen állunk rendelkezésükre.

Köszönjük szíves türelmüket és megér-
tésüket! 

VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT. 
FŰTŐMŰ

szentendrei Közös Önkormányzati 
Hivatal pályázatot hirdet
bizottsági referensi feladatok ellátására.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; cse-
lekvőképesség; büntetlen előélet; felsőoktatás-
ban szerzett közszolgálati szakképzettség, MS
Office felhasználó szintű ismerete.
A jelentkezéshez csatolni kell: 45/2012. (III. 20.)
Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajzot; mo-
tivációs levelet; iskolai végzettségek és egyéb
szakképesítések másolatát, nyilatkozatot arról,
hogy a benyújtott pályázatot és személyes ada-
tait a pályázati eljárásban résztvevők   megismer-
hetik
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szentend-
rei, kistérségi helyismeret, közigazgatási alap-
vizsga, gyors- és gépírás
Ellátandó feladatok: a képviselő-testület mellett
működő bizottságok üléseinek összehívása és le-
bonyolítása a bizottsági elnökkel történt egyezte-
tés alapján. Részvétel a bizottsági üléseken,
amelyekről a határozatok kivonatát haladéktala-
nul, a jegyzőkönyveket 15 napon belül elkészíti. 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6
hónap
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. január 26.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton
vagy személyesen a pályázatnak a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal címére (2000
Szentendre, Városház tér 3.), vagy a remele.anto-
nia@szentendre.hu e-mail címre történő megkül-
déssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör
megnevezését: bizottsági referens
További információ: Bartha Enikő irodavezető,
(26) 785-035

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

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; cse-
lekvőképesség; büntetlen előélet; felhasználói
szintű MS Office, érettségi vagy felsőoktatásban
szerzett szakképzettség és a közszolgálati tiszt-
viselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) korm. rendelet szerinti közszolgálati szak-
képzettség, pl: személy- és vagyonőr, fegyveres
biztonsági őr, közterület-felügyelő, katasztrófavé-
delmi előadó, tűzoltó szakképesítés, büntetés-
végrehajtásban szerzett szakképzettség, B
kategóriás jogosítvány
A jelentkezéshez csatolni kell: 45/2012. (III. 20.)
Korm. rendelet szerinti szakmai önéletrajz; moti-
vációs levél; iskolai végzettségek és egyéb szak-
képesítések másolata, nyilatkozat arról, hogy a
benyújtott pályázatot és személyes adatait a pá-
lyázati eljárásban   résztvevők   megismerhetik
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szentend-
rei, kistérségi helyismeret, közterület-felügyelői
munkakörben szerzett gyakorlat
Ellátandó feladatok: A közterület-felügyeletről
szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (4) bekezdésé-
ben foglalt feladatok, a helyi önkormányzati ren-
deletekben meghatározott feladatok ellátása, a
városban működő térfigyelő kamerák kezelése
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozat-
lan idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6
hónap
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. ja-
nuár 31.
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 e-mail
címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: közterü-
let-felügyelő
További információ: Bella Péter, (26) 785-056
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Újévi koncert és Mecénás Díj átadó vízkeresztkor
fergeteges hangulat és káprázatos virtuozitás jellemezte az idei újévi koncertet január 6-án. 

Lassacskán a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár színházterme is kicsinek bizonyul az
újévi koncertek szervezéséhez, hiszen a te-
remben egy tűt sem lehetett leejteni, annyian
jöttek, és a szervezők legnagyobb sajnálatára
legalább ennyien maradtak ki ebből a páratlan
élményből.

A lokálpatriotizmus erősítése
A koncert előtt Verseghi-Nagy Miklós, Szent-
endre polgármestere köszöntötte a jelenlevő-
ket. Újévi beszédében azokról az álmokról
beszélt, amelyek megvalósultak a városban.
„Volt egy álmunk. Az volt az álmunk, hogy kö-
zösséget építünk Szentendrén, egy új, lokál-
patrióta közösséget, és úgy látom, évről évre
egyre többen jönnek el az egyébként szintén
növekvő számú programokra, amelyeket szer-
vezünk, legyen az nemzeti ünnep, nyári fesz-
tivál vagy színházi produkció” – mondta.
Beszédében érintette, hogy cél volt Szent-
endre egykori hírnevének visszaállítása, és
mára – mondhatjuk – a művészetek magyar
fővárosa lett. A megerősödött közösség egyik
fő erényének tartja, hogy a bajban is összeáll,
a nélkülözőkön is segít. „Rekordszámban vet-
tek részt tavaly a szentendreiek a jótékony-
sági rendezvényeken, a Nyuszifutáson és a
Mikulásfutáson. A Krumpliebéden a SZEKE

közel félmillió forintot gyűjtött, és nem csak a
mieinket, de határon túli magyarokat is segí-
tettük több projekten keresztül. Az idei Mecé-
nás Díj tulajdonosa, Németh Judit is a
jótékonysággal érdemelte ki a képviselő-tes-
tület elismerését” – folytatta.

2018 Mecénás Díjasa: 
németh Judit
Hagyományosan az újévi koncert ad helyet a
Mecénás Díj átadásának, amelynek büszke
nyertese idén a Kedvenc Kifőzde tulajdonosa:
Németh Judit. Judit évek óta ingyen szét-
osztja a rászorulóknak az ebédidő után meg-
maradt ételt, sok nehéz sorsú ember életét
megkönnyítve ezzel. A nemes adakozó Asszo-
nyi Tamás szobrát kapta, melyet a művész és
a Szentendrei Bronzöntő Műhely ajánlott fel a
jutalmazottnak.

Koncert után pezsgős köszöntő
Az 1995-ben alakult SÖNDÖRGŐ együttes
mára komoly elismertséggel és nemzetközi
sikerekkel büszkélkedő csapat, a délszláv
népzene fantasztikus közvetítője. Elképesztő
szakmai tudás, valóban fergeteges hangulat
és ámulatba ejtő virtuozitás, lírai mélység és
táncba hívó lendület, színek, hangok, hangu-
latok olyan megragadó kavalkádja volt ez a

koncert, hogy a közönség észre sem vette,
hogy közel két órát tartott a koncert, és szinte
nem akarta elengedni a zenészeket.
Az együttes tagjai – Eredics Áron, Benjámin,
Dávid, Salamon és Buzás Attila – mindannyian
több hangszeren játszanak, kisgyerekkoruk
óta zenei közegben nőttek fel. Az alakuláskor
„kis Vujicsics”-ként emlegetett csapat nagyon
hamar önálló branddé nőtte ki magát, mára a
zenei élet markáns résztvevői lelkes rajongó-
táborral. Saját bevallásuk szerint nekik is nagy
örömet jelentett Szentendrén, helyi közönség
előtt épp a szerb karácsony napján játszani.
Polgármester úr köszöntőjében egy amerikai
írót, Dean Ray Koontz-ot idézte: „Az álmok
mindig valóra válnak. A gond az, hogy sokan
egy bizonyos álmot kergetnek, és nem veszik
észre a sok-sok beteljesült álmot maguk
körül” – majd hozzátette: „Abban bízom, hogy
Önök észreveszik, hogy az álmaink szép sor-
ban beteljesülnek, kívánom, hogy Önök is mer-
jenek álmodni, tegyenek érte, és mindez
sikerüljön is.”
A koncert után a vendégeket egy pohár
pezsgő várta az előcsarnokban, ahol koccin-
tottak az új évre. Egy mondás szerint olyan
lesz az év, ahogy kezdődik – ezek alapján fan-
tasztikus kulturális pezsgés lesz idén is váro-
sunkban.

Boldog újévet
szentendre!
A Beatles örökzöldjeivel búcsúztatta az
óévet a Bits zenekar a Fő téren, 2017 szil-
veszterén. éjfélkor Verseghi-Nagy Miklós
polgármeter köszöntötte a szentendreieket,
majd a tűzijáték fényeiben gyönyörködött a
több száz szilveszterező a belvárosban.
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Kiemelkedő önkormányzat díjat kapott az Eu-
rópai Mobilitási Hét és Autómentes Nap prog-
ramsorozatban való részvételéért Szentendre
Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumtól.

Barcsay Jenő születésnapján (január 14.)
adták a Barcsay-díjakat. Az idei díjazottak:
András Tünde, Fábián Emőke, Makkai-Kovács
Beatrix.

19-én tartották az első képviselő-testületi
ülést, amelyen Négyessy Katalin (Fidesz-

KDNP), a 7. számú egyéi választókörzet új
képviselője átvette megbízólevelét, és letette
a képviselői esküt.

Szvorák Katalin Kossuth- és Liszt-díjas nép-
dalénekes Madách Imre-djat kapott.

Január 26-án tartották meg a második városi
jelmezbált fantasztikus sikerrel.

A Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK tagjai
az Országos Szövetségi Bajnokságon egyéni-
ben, párosban és csapatban is érmesek lettek.

Az Amita Dance Jam Országos Táncverse-
nyen a Welldance táncegyüttes több érmet is
szerzett, illetve három csapatuk elnyerte a leg-
jobb produkciónak járó Amita-díjat. 

12. és 19. között tartották városunkban tízedik
alkalommal a világ már huszonegy országá-
ban ünnepelt Házasság hetét, melynek célja a
házasság és a család intézményének népsze-
rűsítése.

Farsangfarka fesztivált rendeztek február 24-
26. között koncertekkel, fényfestéssel, vásári
komédiával, malacsütéssel.

Március 3. és április 11. között rendezték meg
a Szentendrei Tavaszi Fesztivált sokrétű, szí-
nes programmal: zenével, tánccal, színházi
előadással.

Példamutató tanárok és edzők Mester-M díját
vehette át dr. Mészáros Lukács, a Ferences
Gimnázium biológia-földrajz szakos tanára
több mint 700 jelölt közül. 

A Magyar Újságírók Szövetségének éves kép-
zőművészeti díjátadó ünnepségén Farkas
Ádám szobrászművész Kerényi Jenő-díjat, Ke-
mény Zoltán tipográfus, képzőművész Né-
meth Aladár-díjat vehetett át. 

Szentendrei kitüntetettek március 15-i nem-
zeti ünnepünk alkalmából: Magyar érdemrend
Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést ka-
pott Aknay János festőművész, Magyar ér-
demrend Lovagkereszt polgári tagozat

kitüntetésben részesült dr. Bíró Friderika, a
Skanzen volt megbízott főigazgató-helyettese,
Magyar Ezüst érdemkereszt polgári tagozat
kitüntetést vehetett át Végh Tamás táncmű-
vész. A kitüntetettek között volt a Kossuth
Lajos Nyugdíjas Klub Ezüstfény Együttese is a
katonazenei hagyományok ápolása érdekében
végzett tevékenységéért.

Elhunyt Valentin János (1933), a szentendrei
dalmátok közösségének vezetője.

A Levente Alapítvány a Vujicsics Tihamér 
Zeneiskolával közösen rendezte meg az I. In
Medias Brass Nemzetközi Rézfúvós Kamara-
zenei Fesztivált és Versenyt nagy sikerrel.

Alapításának 50. évfordulóját ünnepelte a
Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Az intézmény
főigazgatója, Cseri Miklós a 60. születésnap-
ját ünnepelte, melyből 30 évet a Skanzenben

töltött, s több mint két évtizedet vezetőként.
Irányítása alatt a Skanzen a hazai múzeumi
világ vezető, a nemzetközi szabadtéri muzeo-
lógia meghatározó intézménye lett. 

Negyedik alkalommal rendezte meg az önkor-
mányzat a Szentendrei Kinizsi Honvéd Egye-
sülettel közösen a Nyuszifutás elnevezésű
jótékonysági futóversenyt 320 regisztrált
résztvevővel.

A április 29. és május 1. között rendezték meg
idén első alkalommal egyben a Városi Majálist
és a Sörfesztivált Szentendrei Sörmajális
néven, több ezer résztvevővel.

Városunk első polgármesterére, a 100 éve el-
hunyt Dumtsa Jenőre emlékezve a szentend-
rei önkormányzat, a szerb egyházközség és a
szerb önkormányzat, illetve különböző intéz-
mények rendezésében zajlottak a Dumtsa Em-
lékév rendezvényei május 11. és június 28.
között.
Az emlékév alkalmából indult útjára a felmat-
ricázott Dumtsa Emlékhév is.

A lokálpatriotizmus erősítése érdekében az
önkormányzat elindított egy programot is,
melynek keretében köszöntik a születés, az is-
kolakezdés, az érettségi vizsga után, házas-
ságkötés alkalmával a szentendrei
polgárokat.

Varga Ödön Tibor, a Korona Vendéglő tulajdo-
nosa ICOMOS Példaadó Műemlékgondozá-
sárt Díjat kapott. 

Az év Boltja 2017 pályázaton a szakboltok ka-
tegória egyik nyertese lett a Dumtsa utcai
édeni édességek csokibolt, illetve a szentend-
rei tulajdonosú, budapesti székhelyű Whisky
Shop.

A Pest Megyei Könyvtárban bemutatták S.
Nagy János Emlék-képek Szentendréről – egy
Szentendrén született lokálpatrióta festmény-
gyűjtő gondolatai című könyvet.

Visszapillantó 2017.
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Az Országos Kötélugró Diákolimpián a Szen-
tendrei Kenguru Kötélugró DSK tagjai a formá-

ciós csapatversenyben első helyet érték el,
sok egyéni érmet is szereztek, illetve kvalifi-
kálták magukat a portugáliai EB-re.

A debreceni diákolimpián Hutvágner Dániel
ökölvívó (SzentendreGym) ezüstérmet szer-
zett.

Véget ért az Eleven Örökség elnevezésű, kö-
zépiskolások számára szervezett helytörté-

neti vetélkedősorozat, melyet 2017-ben
összesítésben a Ferences Gimnázium csa-
pata nyert meg. 

A Szentendre Városi Sportegyesület labda-
rúgó csapata nagy fölénnyel végzett a tabella
első helyén, így a következő szezont a megyei
I. osztályban kezdik.

Lezárult az 2017-ben elkezdett utcafórumok
sorozta. A város vezetése 23 alkalommal lá-
togatott el a körzetekbe, hogy a lakosok prob-
lémáját közvetlenül és kötetlen formában
megismerje. 

Pármában, a világ legnagyobb pizzasütő világ-
bajnokságán 38 ország 730 indulója közül,
egyetlen magyarként Szabadfi Szabolcs 
(Bazsalikom Pékség) bekerült a világ TOP 50
pizzakészítője közé. 

Felavatták a zeneiskola közel 100 éves Bösen-
dorfer hangversenyzongoráját, melyet a zene-
iskola pártolóinak adakozásából újítottak fel.

Átadták a Rotary Club Szentendre által 2017-
ben alapított ROTART művészeti ösztöndíjat
szentendrei fiataloknak, több kategóriában, 
2 millió Ft összdíjazással.

Kiállították a Fő téren Czóbel Béla Labdát tartó
fiú című festménye alapján készült, ember-
nagyságú szelfiszobrot.

Két új művet avattak a megújult Posta előtti
Bizottság-ligetben. Az idei Art Capital public

art pályázatának alkotói: Borbás Péter és
Szentesi Annamária, illetve Szabó Ottó.

A Városligeti tavon megrendezett VII. Hunga-
rian Open Masters szinkronúszó versenyen
Garay Gabriella szóló kategóriában aranyér-
mes lett.

Nagy sikere volt 2017-ben is a július 1-jétől 
augusztus végéig tartó Szentendrei Teátrum

és Nyár programsorozatnak, melynek újdon-
sága a Fő téren bemutatott Sevillai borbély
operaelőadás volt.

2017-ben Porkolábné Bognár Krisztina szo-
nográfus, a röntgen osztály főnővére kapta a
Semmelweis-díjat.

13. alkalommal rendezték meg az Ister Napo-
kat július 22-23-án a hagyományos, szombat
esti zenés gyertyaúsztatással.

Megnyílt a Riverside többfunkciós úszómű
kulturális-, sport- és gasztrosziget a Dunakor-
zón, a Görögkancsó étteremmel szemben.

A XXI. Szervátültetettek Világbajnokságán a
szentendrei Jeszenkovits Judit arany-, ezüst-
és bronzérmet is szerzett.

Elkészült a város új térinformatikai rendszere,
melynek segítségével egyszerűen elérhetők a
leghasznosabb információk.

Szakács Imre festőművész Arany Paletta Díjat
vehetett át az Európai Művésztelepek Szövet-
ségének elnökétől, mellyel a szövetség alelnö-
keként végzett 13 éves munkáját ismerték el.

A Csehországban rendezett Beats For Love
fesztiválon DJ Mathias, azaz Hatalyák Mátyás,
a Ferences Gimnázium tanulója lett az első az
EDM/Trance kategóriában.

A magyar női strandkézilabda-válogatott
nyerte meg a mauritiusi U17-es világbajnoksá-
got, melynek négy szentendrei tagja: Benzsay
Rebeka, Gajdos Dorottya Fanni, Léránt Sára és
Vitovszki Veronika.

A Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete idén is részt vett a Franciaország-
ban megrendezett Európai Népek Fesztiválján.

Elindult a 0-24 órás orvosi ügyelet a Bükkös-
parti háziorvosi rendelőben. Ezzel egyidőben
meghosszabbodott a háziorvosok rendelési
ideje is.

18-19. között rendezte meg a hagyományos
szerb búcsút a szerb és a szentendrei önkor-
mányzat a Dunakorzón és a Lázár cár téren.

Augusztus utolsó hétvégéjén 12. alkalommal
rendezték meg a Szentendre éjjel-nappal
nyitva fesztivált a város kulturális intézménye-
inek, a civil szervezetek, a művészeti egyesü-
letek és üzleti vállalkozások összefogásával. 

Államalapításunk ünnepén átadták a városi ki-
tüntetéseket. Szentendre Város Díszpolgára

Marghescuné Hunor Mária lett, Pro Urbe-díjat
kapott Kósa Klára keramikusművész, Pauli
Anna textilművész és Szakács Dagmar, a Fe-
renczy Múzeum nyugalmazott munkatársa.
Posztumusz Pro Urbe-díjat kapott Tolonics
Gyula önkormányztai képviselő.

Augusztus 20. alkalmából Jolanda Willemse,
a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak
Egyesülete elnöke Magyar Ezüst érdemke-
reszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át
Balog Zoltán minisztertől. 

Alkotói Nagydíjat kapott Szankovits Örs
(Dumtsa utcai Késesház) a Magyar Kézmű-
vességért Alapítvány pályázatán 50 kézműves
szakma közel 230 képviselője közül.
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Visszapillantó
2017.
A 17. Fina Master Világbajnokságon Boulse-
vicz Beatrix Európa-csúccsal lett aranyérmes
100 méter pillangón. 

A Portugáliában megrendezett Kötélugró Eu-
rópa-bajnokságon a Szentendrei Kenguru Kö-
télugró DSK tagjai, Dévényi Dorottya és
Szőllősi Júlia párosban aranyérmesek, a 4 fős
formációs gyakorlatban Dévényi Dorottya, Me-
rényi Luca, Országh Adél és Szőllősi Júlia
bronzérmesek lettek.

Kilencedik alkalommal rendezték meg a Pilisi
Tekerő kerékpáros kalandtúrát négy túratávon,
közel ezer résztvevővel.

A Városi Sportnapon a helyi diákok több mint
harminc sportegyesület bemutatkozását te-
kinthették meg, és ismerkedhettek meg a kü-
lönböző sportágakkal játékos formában.

A 2016-os „nulladik”Art Capital után 2017-ben
újra megrendezték szeptember 8-24. között a

kortárs művészeti fesztivált húsz kiállítási
projekttel, számos irodalmi és zenei esemény-
nyel.

A Pest Megyei Könyvtár felvette Hamvas Béla
író, filozófus nevét.

Elhunyt Szilárd Klára festőművész 96 éves ko-
rában.

Szeptember 29. és október 1. között rendez-
ték meg a Szentendrei Jazz- és Borfesztivált
ötödik alkalommal.

Adolf Balázs, a Szentendrei Kajak-Kenu SE
versenyzője, a Ferences gimnázium tanulója a
Dél-Afrikában megrendezett maratoni kajak-
kenu világbajnokságon aranyérmes lett egyé-
niben. 

A reformáció 500. jubileumi ünnepének tisz-
teletére az evangélikus templomban ünnepi

istentisztelet keretében szentelték fel a temp-
lom új orgonáját, illetve felavatták a Luther
teret és a Luther-domborművet.

20 éve írta alá Szentendre és Salon de Pro-
vence a testvérvárosi szerződést, melynek al-
kalmából ünnepélyes testvérvárosi vacsorát
tartottak a Városháza dísztermében.

Megjelent Csiffáry Gabriella Magyarázom a bi-
zonyítványom – Híres magyarok az iskolában
című kötete.

A 47. PENTEL Nemzetközi Rajzpályázaton,
melyen 40 országból több mint 20 ezer alko-
tás vett részt, bronzérmesek lett éles Ajsa (6.
oszt.) és Péter Szonja (2. oszt.) alkotásai
(Templomdombi Általános Iskola, Vizuális
Műhely).

Az Október 23-i városi ünnepségen adták át
hagyományosan a városi kitüntető díjakat.

Szentendre Város Szolgálatáért Díjat kapott
dr. Weszner Judit irodavezető, Közművelődési
Díjat kapott Lázár Enikő ének-zene szakos
tanár, Közegészségügyi Díjat kapott dr. Szolt-
sányi Gábor háziorvos, Testnevelési és Sport
Díjat kapott a Szentendre Városi Sportegyesü-
let felnőtt labdarúgó csapata, Tisztes Iparos
Díjat kapott Klocz Sándor víz-, fűtés- és klíma-
szerelő vállalkozó, Közbiztonsági Díjat kapott
Gallai Balázs tűzoltó főhadnagy. A Szent-
endre1956 Emlékérem tulajdonosa dr. Nemes
György lett, a Szentendre Város Civil Szerve-
zete díjat a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti
Egyesület kapta. Jó tanuló, jó sportoló díjat
kapott Abonyi Tóth Glenda (Barcsay iskola),
Print Gergő (Templomdombi iskola), Benzsay
Rebeka (Móricz gimnázium). A Talentum –
Szentendre Jövőjéért Alapítvány díjazottjai:
középiskolás kategóriában Bokor Anna, felső-
oktatási kategóriában Stomfai Máté Kristóf.

A XXIV. Szolnoki Országos Néptáncfesztivál
Együttesi I. díját és a Női Táncos Szólista I.
díját (Kádár Kata) is megkapta a Szentendre
Táncegyüttes. 

A Regionális Gyermek Néptáncfesztiválon a
Szentendre Táncegyüttes középső korosz-
tályos gyerekcsoportja előadását aranyminő-
sítéssel értékelték. 

Elhunyt Zaszlavik Jenő (1945) grafikusmű-
vész.

Reinspach Kincső, a Satu Hurme Lovas Sport-
iskola versenyzője, a Rákóczi iskola tanulója
2017 ifjúsági magyar bajnoka lett. 

40. születésnapját ünnepelte a Vasvári Óvoda. 

Békés Karina, a Móricz gimnázium tanulója
aranyérmes lett a Bükfürdőn megrendezett
női ökölvívó országos bajnokságon ifjúsági
korcsoportban.  

Rédli András világ- és Európa-bajnok párbaj-
tőrvívó megnyerte a Milánóban rendezett vi-
lágkupát 275 versenyző között.

A Szentendrén élő Pacsay Attilának ítélte a
szakmai zsűri a legjobb külföldi filmzene díját
a Budapest Noir-ért a Hollywood Music in
Media Awards-on. 

AranyLáz Fesztivált rendezett a Kulturális Köz-
pont, melyen összművészeti workshoppal és
koncertekkel várta elsősorban a fiatalokat. 

Megjelent Erdész László galériatulajdonos
Szentendre csodái csendesen adagolva című
albuma.

A Piramis SE karate szakosztályából 10 ver-
senyző vett részt a Párizsban megrendezett
45. Wadokai Karate Európa-bajnokságon, ahol
a férfi csapat megszerezte az első helyet for-
magyakorlatban, illetve több bronzérmet is el-
hoztak a versenyzők.

Huszonöt éves fennállását ünnepelte a Szent
András Általános Iskola és Óvoda, a jubileumi
ünnepségen részt vett Erdő Péter bíboros is.
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Kormányablakokban is 
intézhetőek az adóügyek
Január elejétől a gyáli, a pilisvörösvári, a szentendrei és a szobi kormányablakokban is lehe-
tőség nyílik adóügyek intézésére. Január 9-én tamásné Czinege Csilla adószakmai ügyekért
felelős helyettes államtitkár, Hadházy sándor országgyűlési képviselő, Minya Mihály, a nAV
Pest Megyei Adó-és Vámigazgatóságnak igazgatója, valamint tarnai richárd kormánymeg-
bízott közösen nyitotta meg jelképesen a Pest megyei ügyfélpontokat a szentendrei Kormány-
ablakban.

Tamásné Czinege Csilla helyettes államtitkár beszédében kiemelte, míg egy évvel korábban or-
szágosan 112 ügyfélszolgálati helyszínen volt jelen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, idénre ez a
szám 181-re bővült. Tamásné Czinege Csilla elmondta, az új helyszínek az ország kormányab-
lakait jelentik, amiért köszönet illeti a kormányhivatalokat – tette hozzá az adószakmai ügyekért
felelős helyettes államtitkár.

Hadházy Sándor országgyűlési képviselő kijelentette, hogy az adó nélkülözhetetlen az állam-
háztartás számára, hiszen az állam ebből a bevételből fejleszti többek között az egészségügyet,
az oktatást, a közlekedést. Hadházy Sándor hangsúlyozta, az új NAV ügyfélszolgálati pontok
nagy segítséget jelentenek a környéken élőknek a személyes ügyintézés során.
A két világháború között Magyary Zoltán volt az, aki olyan államigazgatást akart létrehozni, ahol
egy helyre gyűjtötte, mint karácsony idején a karácsonyfa alá a csomagokat, a közigazgatás
különféle szolgáltatásait – emlékezetett beszédében Tarnai Richárd. Pest megye kormánymeg-
bízottja hangsúlyozta, a szocializmusnak a rendszerváltás előtti és utáni évtizedeiben azonban
teljesen más történt, nemcsak a csomagokat, hanem az egész karácsonyfát elherdálták. 2010-
től a kormányzat újra elkezdte felépíteni azt, amit Magyary Zoltán is elképzelt, a mostani NAV
ügyfélszolgálati pontok fejlesztése is az itt élőknek jelent segítséget – emelte ki Tarnai Richárd.

A Pest megyei kormányablakokban lévő NAV ügyfélszolgálatok jelképes megnyitásaként a nem-
zetiszínű szalagot Tamásné Czinege Csilla helyettes államtitkár, Hadházy Sándor képviselő,
Minya Mihály igazgató, valamint Tarnai Richárd kormánymegbízott vágta át.
Pest megyében január elejétől már négy kormányablakban is intézhetik adóügyeiket az érintet-
tek. A NAV munkatársai a gyáli, pilisvörösvári, szentendrei és a szobi kormányablakokban lesz-
nek elérhetőek.

A kirendeltségekhez hasonlóan az adóügyek széles körét intézhetik a kormányablakokban dol-
gozó NAV munkatársaknál, többek között: adókártya ügyintézés, bevallás átvétele, egészség-
ügyi szolgáltatási járulékkal kapcsolatos információk, adószámla egyeztetés, tájékoztatás az
adószámláról, beadványok/kérelmek átvétele, megszemélyesített csekk kiadása, általános tá-
jékoztatási tevékenység magánszemélyek részére. Akárcsak a többi NAV ügyfélszolgálaton, az
érintett kormányablakokban is lehet bankkártyával fizetni.

felHÍVás 
partnerségi egyeztetésre
tszt és szÉsz módosítás
az eurovelo6 kerékpáros útvonal déli 
szakasza és az intermodális csomópont
területén a VolánBusz pályaudvar 
ideiglenes fejlesztése kapcsán

TISZTELT PARTNEREK!
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a ki-
emelt kormányberuházásnak nyilvánított
EuroVelo6 kerékpáros útvonal Szentendre
déli szakaszán (Dera pataktól délre) új
nyomvonal kijelölésével valósítható meg,
figyelembe véve az árvízvédelmi szem-
pontokat és a belső vízbázis védőterület
előírásait. Az új nyomvonal kijelöléséhez
és a projekt megvalósításához szüksé-
gessé vált Szentendre Településszerkezeti
Tervének (TSZT), építési Szabályzatának
és Szabályozási Tervének (SZéSZ és SZT)
tárgyalásos eljárás keretében történő mó-
dosítása.
A VOLÁNBUSZ pályaudvar területén terve-
zett ideiglenes forgalmi építmények elhe-
lyezéséhez szükséges Szentendre építési
Szabályzatának módosítása, a K-Im/0 jelű
különleges intermodális övezet egyes elő-
írásainak tekintetében. Az intermodális
fejlesztést megalapozó, jelenleg készülő
hatástanulmány által érintett területet a
képviselő-testület kiemelt fejlesztési terü-
letté nyilvánította. Ezáltal lehetséges a 
vonatkozó szabályozási korrekciót tárgya-
lásos eljárás keretében elvégezni.
Az eljárás kapcsán meghirdetem 
A PARTNERSéGI EGyEZTETéST
2018. január 16. – február 1. közötti 
időszakra.
Véleményező partnerek: Szentendre la-
kossága, a városban működő egyházak,
valamint az érdekképviseleti, civil- és gaz-
dálkodó szervezetek. 
A véleményezési anyag elektronikusan
Szentendre Város honlapján a
Városfejlesztés/ Főépítészi Kabinet: tele-
püléskép, városrendezés/ Partnerségi
egyeztetések menüpont alatt megtalál-
ható.
A partnerségi véleményezés részeként 
lAKossáGI fÓruMot tartunk
2018. január 24-én (szerdán), 17:30 órától.
Helyszín: Városháza Díszterme
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
A településrendezési eljárás véleménye-
zési szakaszában a szabályzattal kapcso-
latos partneri észrevételeket, javaslatokat
írásban 2018. február 1-ig várjuk.
A partneri vélemények, észrevételek be-
nyújtása az alábbi formában lehetséges:
- Aba Lehel főépítésznek címezve papír
alapon, vagy 
- a foepitesz@ph.szentendre.hu e-mail
címre való megküldéssel, vagy
- a lakossági fórumon szóban és azt kö-
vetően a fenti dátumig írásban,
az észrevételben megjelölve a tárgyat, a
személy vagy szervezet nevét, képviselő-
jét, postai és e-mail címét, lehetőség sze-
rint telefonszámát.
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fenyŐfA BeGyŰJtÉs
Az I. ütem január 13-án lezajlott a
Püspökmajor-lakótelep és környé-
kén! 

II. ütem: január 20. 
Körzet: Boldogtanya – Petyina –
Tyúkosdűlő – Papsziget – Szarvas-
hegy városrészek, valamint az Ady
Endre út; Pismány (Sztaravodai út
– Dunakanyar krt. – Cseresznyés út
– Napos sétány által határolt terü-
let)

III. ütem: január 27.
Körzet: Belváros (Dunakanyar krt. – Duna által határolt terület); Izbég
(Kovács L.u. – Füzespark – Vasvári ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu
által határolt terület)

Kérjük a fenyőfákat legkésőbb a begyűjtés előtti pénteken helyezzék
ki az ingatlanok elé. További információkért keresse fel honlapunkat
www.vszzrt.hu vagy hívja az Ügyfélszolgálat  06 26 300 407-es tele-
fonszámát.

Köszönjük együttműködésüket!
VÁROSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT ZRT.

Kéményseprői sormunkák
2018-ban
A Belügyminisztérium Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság Gaz-
dasági Ellátó Központja elkészítette a
2018. évi kéményseprőipari társasház
sormunka ütemtervét. Szentendrén
január 2. és május 30. között kerül sor
a munkákra. Január elsejétől a klasz-
szikus értelemben vett sormunka
csak a társasházakban és a lakásszö-
vetkezeti lakóépületekben kötelező,
és a kéményseprő által megajánlott
első két időpontban ingyenes.
A sormunka a kéményseprőipari szolgáltató megrendelés nélkül, rend-
szeres időközönként, tűzbiztonsági okból ingatlanról ingatlanra járva,
úgynevezett „sorban” végzett ellenőrző tevékenysége, mely kiterjed a
kémények, a tartalékkémény, a bekötő- és összekötő elemek átvizsgá-
lására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizs-
gálatára. 2016. július elsejétől ez a tevékenység a természetes
személyek tulajdonában lévő ingatlanok esetében ingyenes. A sor-
munka a szilárd tüzelésű berendezések esetében évente, a gázüzemű
és a zárt rendszerű tüzelőberendezések esetén kétévente történik meg,
a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálatát pedig né-
gyévente kötelező elvégezni.
2018. január elsejétől a klasszikus értelemben vett sormunka csak a
társasházakban és a lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelező, és
a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes. A ter-
vezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel az ellenőrzés előtt
hirdetmény, illetve postaládába dobott értesítő útján kapnak tájékoz-
tatást a társasházi ingatlantulajdonosok. Az értesítés többlakásos, il-
letve többszintes épület esetén kapualji, jól látható módon elhelyezett
hirdetménnyel történik. Az ismételt értesítés – ha az első időpontban
az ellenőrzés nem történt meg – címre szóló, tanúk előtt postaládába
helyezett, kapura vagy ajtóra ragasztott írásos értesítővel történik, szin-
tén a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.
Az egylakásos ingatlanok tulajdonosai – zömmel családiház-tulajdo-
nosok – részére a sormunka nem kötelező, de ajánlott. A kéménytu-
lajdonosok kezdeményezésére a közszolgáltató egy közösen

egyeztetett időpontban ingyenesen végzi el a felülvizsgálatot. A tör-
vényben megállapított egy, vagy két évnél gyakoribb ellenőrzés meg-
rendelésnek minősül és költségekkel jár.
Az ingyenes sormunka iránti igényt időpontfoglalással lehet bejelen-
teni:
• Online a www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldalon az „időpont-
foglalás” elektronikus űrlap kitöltésével
• Telefonon a 1818 9 1 1-es menüpontban
• E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen
• Írásban a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, Pf.: 314.
címen
• Személyesen, nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgálati ponto-
kon (http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/megyei)
• Külföldről a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható telefonszá-
mon.
A gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő egylakásos ingatlanoknál
a kéményellenőrzés a tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente
vagy kétévente kötelező, a tevékenységet megrendelésre a területi ké-
ményseprőipari szolgáltató végzi, költségtérítés ellenében. 

Hulladékudvar
Nyitvatartási idő: hétfőtől-péntekig: 07:00-15:30 óráig
szombaton: 07:00-13:00 óráig

F I G y E L E M !

A közszolgáltatók változása miatt a Vszn zrt. Hulladékudvara kizá-
rólag a szentendrei és pilisszentlászlói, érvényes szerződéssel, beje-
lentéssel rendelkező ügyfelektől vesz át hulladékot.
A hulladék lerakása előtt a lakcímkártya és a hulladékszállítási díj
megfizetését igazoló bizonylat bemutatása szükséges.

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. telephelyén évek óta működő Hul-
ladékudvar a hét hat napján áll rendelkezésére minden szentendrei és
pilisszentlászlói lakos számára, akinek érvényes hulladékszállítási
szerződése van és nincs díjhátraléka. A hulladékudvar a Szabadkai út
9. szám alatti telephelyen működik, gépjárművel a VSZ NZRt. központi
irodájának parkolója felől közelíthető meg.
A különböző hulladékfajtákat elkülönítve – a veszélyes, illetve a nem
veszélyes anyagok elhelyezésének megfelelő előírások szerint – gyűjt-
jük, tároljuk és dokumentáltan továbbítjuk a további feldolgozásra,
hasznosításra. Emiatt a különböző hulladékfajtákat már a befogadás-
kor elkülönítjük, ezért célszerű, ha partnereink is ezek figyelembe vé-
telével szelektálják az átadandó hulladékot, megkönnyítve ezzel a
kirakodást.
A nem veszélyes hulladékok közül a műanyagot tartalmazókat lomként
vesszük át, az ásványvizes, üdítőitalos PET palackokat kivéve, melyek
a teherportával szemben kihelyezett külön gyűjtőharangba helyezen-
dők. Ugyanilyen tartályokban helyezhetők el az tejes, italos kartonok,
a sörös és konzerves dobozok, illetve az üvegek. Ezek Szentendrén a
lakótelepek gyűjtőszigeteinél is elhelyezhetők.
Lakossági ügyfeleink a Hulladékudvarban a következő hulladékfajtákat
helyezhetik el: kiselejtezésre váró elektronikus berendezések, lemerült
akkumulátorok, szárazelemek, festékmaradékok, kiürült festékes edé-
nyek, mosószeres flakonok, fáradt gépjárműolaj, fagyálló folyadék, fel
nem használt növényvédő szerek, kiégett izzók, fénycsövek, kiürült
nyomtató festék kazetták, konyhai sütőolaj maradék.  Ezeket a hulla-
dékfajtákat elkülönítve gyűjtjük, a folyékony anyagokat jól záródó
edényben és az anyag fajtáját jelölő csomagolásban kérjük behozni.
A fentieken kívül lehetőség van a házhoz menő lomtalanítás igénybe-
vétele helyett a bútor, ruhanemű, papír és kartondobozok, hungarocell,
ócskavas és egyéb a kukákba nem férő, de nem veszélyes hulladék el-
helyezésére, valamint kerti nyesedék illetve avar, levágott fű elkülöní-
tetten történő lerakására is. Ezeket is előfizetőnként regisztrálva
gyűjtjük, és évente meghatározott mértékű, ingyenes elhelyezést biz-
tosítunk. Környezettudatos ügyfeleink az építési törmeléket az illegális
lerakók helyett  – térítési díj ellenében – a Hulladékudvarban szintén
elhelyezhetik. Aktuális díjtételeink és az ingyenes kvótamennyiségek
itt találhatók:  http://www.vszzrt.hu/koezerdeku/hulladekudvar.

VSZ NZRT.
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nyolcadik alkalommal indult újra december
20-án „Az év praxisa a Kárpát-medencében„
pályázat. A meghirdető az emberi erőforrások
Minisztériuma egészségügyért felelős ál-
lamtitkársága.

A kiíró célja most is ugyanaz, mint az előző
években:helyreállítani, erősíteni a háziorvosok
és a nővérek megbecsülését, presztízsét. Az
orvosokat betegeik ajánlhatják. 
Az elmúlt években, hét esztendő alatt, több
mint 1400 hazai és határon túli remek házior-
vos és legalább ennyi nővér élvezhette páci-
ensei és tágabb környezete elismerését,
vehetett részt a nemes versengésben. Közü-
lük száznegyvenen kapták meg „Az év praxisa
a Kárpát-medencében” kitüntető elismerést
Budapesten, az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma épületében.

A szervezők idén is az emberséges és szak-
mailag is elhivatott gyógyítókra, a példaértékű
orvos-beteg kapcsolatokra és a háziorvosok
kitartó, szolgálatkész munkájára szeretnék
irányítani a szélesebb nyilvánosság figyelmét.
A hálás páciensek mellett egyének, de kollek-
tívák – kórházak, kórházi osztályok, önkor-
mányzatok, polgármesteri hivatalok, civil
szervezetek, szakmai érdekképviseletek, idős-
otthonok, iskolák,  plébániák, egyházkerületek
– ajánlásait is várják.
A hetedik alkalommal kiírt pályázatot Dr. Ávéd
János hazai és Dr. Kovács Rozália határon túli
háziorvos nyerte meg Mindszentről, illetve
Madéfalváról, Erdélyből. Összesen 90 000
szavazat érkezett a TOP 20-ra, a portált
375300 érdeklődő olvasta, látogatta meg! A
voksok Magyarországról, Erdélyből, Ukrajná-
ból, Szlovákiából, de Norvégiából,  Hollandiá-
ból, Írországból, az Amerikai Egyesült
Államokból, Franciaországból, Svédországból
is érkeztek.
A szavazáshoz legnagyobb forgalmat gene-
ráló portálok: a www.evpraxisa.hu, a pályázat
Facebook oldala facebook.com/azevpraxisa
a Webbeteg, a Minap.hu, a Felvidék.ma, a
Csiki Hírlap, a Székely Kalendárium, az Udvar-
helyi Híradó, az Erdélyi Napló, a Vásárhelyi Hír-
lap, a Krónika, a Gyergyói Hírlap, a

Székelyhon.ro, valamint a Kárpáti Igaz szó, és
a Kárpátalja.ma hírportálok.
Tavaly a legtöbb szép és megható történet a
hálás betegektől érkezett. Akadt családorvos,
aki utolsó percben is ott ült rákos betege mel-
lett és fogta a kezét, olyan is, aki a kórházban
is felkeresi betegét, másikuknak betegei élet-
műdíjat javasoltak, és olyan is, akinek szellemi
fogyatékos gyerekek nevelői köszönték meg,
hogy meleg szívvel bánik velük. A hazai nyer-
tes Dr. Ávéd János volt Mindszentről, a hatá-
ron túli Dr. Kovács Rozália Madéfalváról,
Erdélyből. 
A beérkezett pályázatokat értékelő zsűri el-
nöke:Dr. Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyért
felelős államtitkát, társelnöke Dr. Szentes
Tamás Országos Tisztifőorvosi feladatokért
felelős helyettes államtitkár. Tagjai: Berszán
Lajos atya, gyimesfelsőloki plébános, Béres
Klára a Béres Gyógyszergyár kommunikációs
igazgatója, a Béres Alapítvány elnöke, Tóth Ró-
bert az Egis kereskedelmi igazgatója, Dr. Hor-
váth Ildikó, Dr. Farsang Csaba, Dr. Kásler
Miklós és Dr. Rurik Imre professzorok, vala-
mint Debreceni Mihály az MTVA felelős szer-
kesztője és Sztankó Péter, a Webbeteg
ügyvezető igazgatója.
Ajánlásaikat 2018. május 10-ig küldhetik be
háziorvosukról és a vele dolgozó nővérről! 

szentendre Város egészségügyi Intézményei gyer-
mek- és ifjúságpszichiáter szakorvost keres heti 6
órában
A munkavégzés helye: Mentálhigiénés Központ (Sza-
badkai utca 9.)
Pályázati feltételek: gyermek- és ifjúságpszichiáter
szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok: motivációs
levél, szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképesítést
igazoló dokumentumok másolata, kamarai tagság iga-
zolása, működési engedély.
A pályázatok postai úton lehet benyújtani (Szentendre
Város Egészségügyi Intézménye, 2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.) vagy elektronikus úton dr. Pázmány
Annamária részére: szei@szeirendelo.hu.
További információ: dr. Pázmány Annamária intéz-
ményvezető, (26) 501-440.

A Gondozási Központ szentendre manikűr-pedikűrös
végzettségű szakembert keres. 
Feladata: az Idősek Klubjában (Gondozási Központ
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.), ill. a gondozottak
otthonában a kéz- és lábápolási feladatok ellátása.
A szolgáltatást előre egyeztetett időpontokban, a dél-
előtti órákban kérnénk biztosítani. Előnyt jelent a
gyógypedikűrös végzettség.
Csak és kizárólag számlaképes érdeklődők jelentkezé-
sét várjuk!
érdeklődni/jelentkezni lehet: Kecskésné Sipos Andrea
intézményvezetőnél vagy Lovas Judit klubvezetőnél a
06/26-311-964-es telefonszámon.

A Gondozási Központ szentendre fodrász végzett-
ségű szakembert keres.
Feladata: az Idősek Klubjában (Gondozási Központ
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.), ill. a gondozottak
otthonában a hajápolási feladatok ellátása.
A szolgáltatást rendszeres időközönként (előre egyez-
tetett időpontokban) a délelőtti órákban kérnénk bizto-
sítani. 
Csak és kizárólag számlaképes érdeklődők jelentkezé-
sét várjuk!
érdeklődni/jelentkezni lehet: Kecskésné Sipos Andrea
intézményvezetőnél vagy Lovas Judit klubvezetőnél a
06/26-311-964-es telefonszámon.

Gondozási Központ szentendre szociális étkeztetés
szakfeladatára keres gépkocsivezetőt. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre,
Sztaravodai út 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
A gépkocsivezető végzi az ellátottak intézménybe tör-
ténő be- és hazaszállítását, elhozza badellákban az
ebédeket a főzőkonyháról, valamint kiszállítja az
egészségügyi okok miatt rászoruló igénylők lakására
ételhordókban. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irá-
nyadók. 
Pályázati feltételek: 8 általános iskola
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz és motivációs levél, iskolai végzettség má-
solata, érvényes jogosítvány bemutatása, erkölcsi bi-
zonyítvány. 
A munkakör betöltésének időpontja: 2018. május 7.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további informá-
ciót Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető, vagy
Lovas Judit klubvezető nyújt, a 06/26-311-964-os tele-
fonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ cí-
mére történő megküldésével (2000 Szentendre, Szta-
ravodai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZMO-R/120-2/2013., valamint a munkakör megneve-
zését: gépkocsivezető. 
Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a
kecskesne.sipos.andrea@gmail.com e-mail címen ke-
resztül 
Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Szentendre,
Sztaravodai út 2.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az érvényes
pályázatokat benyújtók közül kiválasztottakat egy sze-
mélyes beszélgetésre behívja az intézményvezető. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 1. 

Újra indult „Az év praxisa a Kárpát-medencében”

álláspályázatok

1%
A „Gyöngyszem” Izbégi Óvoda 2002 Alapítvány
köszönetet mond mindazoknak, akik 
adományaikkal, az 1% felajánlásával támogatták
Alapítványunkat. 2017-ben befolyt összeg: 
189 813 Ft. 
Kérünk mindenkit, hogy adományával, 1%-a fel-
ajánlásával a továbbiakban is támogassa mun-
kánkat. Adószámunk: 18695539-1-13.

Köszönettel:
a kuratórium, az óvoda dolgozói és a gyerekek
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Köszönjük az ajándékokat!

A Szentendrei Baptista Gyülekezet kezdemé-
nyezésére és a Kőhegy Közhasznú Alapítvány
ifjúsági központjának, az Offline Centernek
szervezésében és koordinálásában megvaló-
sult Cipősdoboz Akció során több mint 200 db
ajándékcsomag gyűlt össze, melyet a Kárpá-
taljai Második Esély Jótékonysági Alapítvány
részére elszállítottunk a kárpátaljai Kígyósra,
hogy minél több rászoruló gyermek és fiatal
részesülhessen az elkészített ajándékokból.
Köszönjük az önzetlen segítségeteket, időtö-
ket és energiátokat, de mindenek előtt a sze-
retetet, amivel 2017 karácsonyán is rengeteg
örömöt okozhattunk több száz határontúli
gyermeknek, akiknek nem természetes, hogy
megajándékozzák őket! Hálásak vagyunk ér-
tetek! Jövőre is számítunk rátok!

Krumpliebéd

Már második alkalommal a kezdeményezőre,
Tolonics Gyula önkormányzati képviselőre
emlékezve tartották meg a SZEKE adventi
krumpliebédjét. Az összegyűlt adományokat
részben a helyi rászorulók, részben egy kár-
pátaljai gyermekkórház kapta.
Az adventi krumpliebéd Tolonics Gyula önkor-
mányzati képviselő kezdeményezése nyomán
vált hagyománnyá Szentendrén. Lényege,
hogy a krumpliebéden összegyűlők egy-egy
vasárnapi ebédjük árát adják össze jótékony-
sági céllal, maguk pedig egy egyszerű, közös
ebédet költenek el a központi étkezőben. To-
lonics Gyula 2016-ban bekövetkezett halála
után felesége, Erika, és egykori munkatársai,
barátai viszik tovább a kezdeményezést.
A szervező Szentendrei Konzervatív Esték
Klub (SZEKE) ehhez minden alkalommal héjá-
ban főtt krumplit, vajat, ásványvizet és teát
biztosít. A résztvevők ezt kiegészítik minden
mással, amit még fogyasztani szeretnének, az
aznapi vasárnapi ebédjük értékét pedig az
ebédlőben felállított perselyben helyezik el. Az
így összegyűlt bevételt a Szent Erzsébet Kari-
tász és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat se-
gítségével juttatják el rászorulók számára.
2017-ben több mint félmillió forint gyűlt össze
a krumpliebéden. Az adományok felét a Kari-

tász osztotta szét szentendrei rászorulók kö-
zött, a másik felét a Munkácsi Gyermekkórház
(Kárpátalja) javára ajánlották fel, és a Máltai
Szeretetszolgálat közvetítésével juttatták
célba.

A szeKe adventi adományozása

A hagyományoknak megfelelően idén is gyűj-
töttek és osztottak adományokat a Szentend-
rei Konzervatív Esték Klub szervezésében. A
csomagokba az alap élelmiszerek mellé
egészséges finomságok is kerültek.
Már hagyomány, hogy egyedülálló nyugdíja-
soknak, nagycsaládosoknak, rászorulóknak
gyűjt adományokat az adventi időszakban a
Szentendrei Konzervatív Esték Klub. A jóté-
konysági akcióban idén is nagy segítséget
nyújtottak a szentendrei kiskereskedői piac
árusai, akik Rebeles Sándor vezetésével járul-
tak hozzá az adományozáshoz. Mester Péter
kiskereskedő több láda déli gyümölccsel tá-
mogatta az akciót.
A csomagokba az alap élelmiszerek mellett
kerültek egészséges finomságok is: szalámi,
méz, dió, mák, kávé, kakaó és bejgli is.
Köszönjük minden SZEKE-tagnak és adomá-
nyozónak!

PETRICSKÓ ZOLTÁN ELNÖKSéGI TAG
SZENTENDREI KONZERVATÍV ESTéK KLUB

Adventi naptár a város ovisainak

Színes, rajzos adventi naptárt kaptak a szent-
endrei ovisok idén december első napján. A
város és a Szentendre Barátai Egyesület támo-
gatásával létrejött képes kalendáriumot mint-
egy 2000 kisgyermek vihette haza. Az adventi
naptárakat Verseghi-Nagy Miklós polgármes-
ter, Kozma Krisztina kulturális és köznevelési
referens, Hajnal Szilvia óvodavezető és Benes
Edvárd, a baráti egyesület elnöke személyesen
vitték házhoz, azaz az óvodákba, iskolákba, a
gyerekek nagy örömére.
A 2000 példányban készült kalendáriumot a
város valamennyi óvodájába, illetve az általá-
nos iskolák 1. és 2. osztályos kisdiákjainak el-
juttatták. A naptárban a vidám figurák a Borka
világa mesesorozat szereplői. A sorozatban

készült már rajzfilm Borka és a varázsruha
címmel, illetve nyomtatásban megjelent a
Borka könyve családi történetekkel és varázs-
latos illusztrációkkal. 
2018. a Család éve, melyhez városunk sok
programmal csatlakozik. Elsőként ezzel a kez-
deményezéssel indította el az eseménysort a
Szentendre Barátai Egyesület és Szentendre
Városa. A következő nagyszabású rendez-
vénysorozat a Házasság Hete program lesz,
melyről bővebben itt olvashatnak majd.

Karácsonyi ünnepség 
a Dunakanyari Család- 
és Gyermekjóléti Intézményben

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intéz-
ményben a hagyományokhoz híven a 2017-es
esztendőt a családok részére rendezett kará-
csonyi ünnepséggel zártuk, amelyhez a hely-
színt a Szentendrei V8 uszoda biztosította.
Kézműves foglalkozás után táncházi program-
mal kedveskedtünk vendégeinknek, amelybe
szívesen kapcsolódtak be mind a gyerekek-
nek, mind a felnőttek. A jó hangulatról és a
tánclépésekről a Netz táncprodukció gondos-
kodott. Az est folyamán a legizgalmasabb pil-
lanatot a karácsonyfa alatti ajándékok
átadása jelentette. A gondosan elkészített
csomagokban mindenkinek személyre szóló
meglepetéseket helyeztek el szolgálatunk
munkatársai. Az ünnepséget közös vacsorá-
val zártuk, amelyet adományozónk, a La Fiesta
Party Service biztosít számunkra évről évre. 
Természetesen karácsonyi ünnepségünk nem
jöhetett volna létre támogatóink és a lakosság
adományai nélkül, akiknek ezúton is köszön-
jük nagylelkű felajánlásaikat:
La Fiesta Party Service, V8 Uszoda Szen-
tendre, Cseperedő Waldorf Óvoda, Coop ABC
Szentendre, Templomdombi Általános Iskola,
Kékvölgy Waldorf Iskola, Lakatos Elena, Fel-
legvár Óvoda Visegrád, Áprily Lajos Általános
Iskola Visegrád, Szent Endre Gyógyszertár, Két
Kiss Pék Kft. Üröm, Püspökmajori Bölcsőde,
Kafet Ruházat-Felszerelés, Anyák az Anyákért
Alapítvány Budapest, Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat, Katolikus Karitasz, Dévai Vegyeske-
reskedés Budakalász, Kovács Attila Faluház,
Szigetmonostor Vegye-Vigye élelmiszerlánc,
Mille Colori Kft. Papír-Írószer, Johanna Papír-
boltja Szentendre, Szilágyi Pékség Szen-
tendre.
Ezen kívül köszönjük azoknak a magánszemé-
lyeknek, akik tartós élelmiszer, ruházat, játék
és egyéb adományaikkal szintén hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a Dunakanyarban nehéz élet-
helyzetben élő családoknak meghittebbé
tudjuk varázsolni az ünnepeket. 
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sportkarácsony 
szentendre Város Önkormányzata közös ün-
neplésre hívta a város sportegyesületeit, a
sportolókat és a testnevelőket. A negyedik al-
kalommal megrendezett Városi sportkará-
csonyt december 12-én tartották a V-8
uszoda és szabadidőközpont konferenciater-
mében, ahol 18 kategóriában díjazták a pél-
damutató munkát végző edzők, egyesületek,
az amatőr és profi sportolók, valamint idén
először kiváló testnevelést végző tanár mun-
káját.

Új szemlélet
A városvezetés három évvel ezelőtt új szem-
lélettel állt a helyi sportélethez és a sportéle-
tet összefogó szentendrei egyesületekhez. A
kapcsolat fenntartásának megkönnyítésére
sportmunkacsoportot hoztak létre azokkal az
egyesületekkel, amelyek szakmailag és sok-
szor anyagilag is támogatják a városi rendez-
vényeket, illetve ezen kívül évente két
alkalommal Sportfórumot szerveznek. Az új
koncepciónak köszönhetően – melyet Pet-
ricskó Zoltán sportért is felelős alpolgármes-
ter dolgozott ki – az elmúlt három évben
jelentősen fejlődött az önkormányzat és az
egyesületek együttműködése. 
A város ezen kívül évente több alkalommal is
szervez sportrendezvényt. A két jótékonysági
futóverseny – Nyuszifutás és Mikulásfutás –
mellett az Oviolimpiát, illetve a már országos
szinten is jegyzett Sportnapot és Pilisi Teke-
rőt, melyek egyre nagyobb népszerűségnek
örvendnek.

Köszönet az egyesületeknek
Az eseményen a városvezetés köszönetet
mondott a partnerségi viszonyban együttmű-
ködő egyesületeknek, amelyek eszközökkel,
humán erőforrással, anyagi támogatással is
segítették a városi rendezvényeket: a Szent-
endrei Kinizsi Honvéd Egyesületnek, a Piramis
Sportegyesületnek, a Szentendrei Városi

Sportegyesületnek. Ezen kívül a Pink Panthers
Egyesületnek, a Szentendrei Kötélugró Egye-
sületnek, a Welldance Egyesületnek és a Peli-
kán Egyesületnek a folyamatos részvételt,
illetve a szakmai programok biztosítását a vá-
rosi sporteseményeken.
Végül Petricskó Zoltán alpolgármester és
Dombay Zsolt sporttanácsnok átadta a 
díjakat.

A 2017 évi kitüntetettek:
Legjobb Felnőtt Vegyes Csapat: SZKHSE Korf-
ball
Szentendre Legjobb Felnőtt Férfi Profi Csa-
pata: PIRAMIS SE Karate
Szentendre Legjobb Felnőtt Férfi Amatőr Csa-
pata: SZVSE Öreg Fiúk Labdarúgás 
Szentendre Legjobb Felnőtt Para Sportolója:
Szmrtnik Katalin
Szentendre Legjobb Felnőtt Női Profi Sporto-
lója: Lepsényi Boglárka
Szentendre Legjobb Felnőtt Férfi Profi Sporto-
lója: Tóth Péter
Szentendre Legjobb Ifjúsági Lány Profi Csa-
pata: Szentendrei Kötélugró DSK
Szentendre Legjobb Ifjúsági Lány Profi Spor-
tolója: Kollár Eszter
Szentendre Legjobb Ifjúsági Fiú Amatőr Spor-
tolója: Csáki Attila
Szentendre Legjobb Ifjúsági Fiú Profi Sporto-
lója: Adolf Balázs

Szentendre Legjobb Gyermek Amatőr Vegyes
Csapata: SZKHSE Öttusa
Szentendre Legjobb Gyermek Fiú Amatőr Csa-
pata: Farkasvár DSE
Szentendre Legjobb Gyermek Lány Profi Spor-
tolója: Hilbert Petra
Szentendre Legjobb Gyermek Fiú Amatőr
Sportolója: Benzsay Zsombor
Szentendre Legjobb Gyermek Fiú Profi Spor-
tolója: Egei Ákos
Szentendre Legjobb Testnevelője: Gergi Erna
Szentendre Legjobb Egyesülete: Szentendrei
Kinizsi Honvéd Egyesület

elismerő oklevelet kapott a
2016/2017-es évben elért
sporteredményekért:
Boulsevicz Beatrix (úszás); a Szentendrei Kö-
télugró DSK páros formációja; a Piramis SE
kata csapata; a Single Ladies Welldance SE;
Néda Júlia (atlétika, tájfutás); Gecse Dóra (ka-
rate, egyéni kata); Süvegh Zsófia (kajak-kenu);
Dévényi Dorottya (kötélugrás); Néda Tamás
(atlétika, tájfutás); Veres Alíz (akrobatikus
rock and roll, Pink Panthers SE); Pálmai Laura
(lovaglás, Szent Lőrinczi Lovas SE); Merész
Benedek (öttusa); Pesti Balázs (tenisz); Hajd-
ler Zoltán (karate); Köck Gábor testnevelő;
Eged Dániel edző; Szentendrei Kötélugró DSK
Egyesület; Pink Panthers Akrobatikus Rock
and Roll Egyesület; Welldance SE.

Öröm és ajándék 
karácsonyra

Szentendre Város Önkormányzata már sok
éve segít megszépíteni sok család, elsősor-
ban a gyerekek karácsonyát. Idén 95 család 
157 gyermeke kapott személyre szóló kará-
csonyi játékcsomagot a Városháza dísztermé-
ben rendezett karácsonyi ünnepségen
december 15-én.
A gyerekeket Nyári Bernadett szórakoztatta „A
hóember ajándéka” című interaktív mesével.

A kicsik és nagyok, sőt a szülők is lelkesen
tapsoltak, énekeltek, báboztak és táncoltak a
meseszereplőkkel együtt.
Az előadás után Gyürk Dorottya, a város kul-
turális alpolgármestere adta át a gyerekeknek
a színpadon a meglepetéseket.
Az ajándékok megvásárlását a Szentendréért
Közalapítvány támogatásával finanszírozták,
a csomagok összeállításában pedig a Liliput
Toys Kft. segédkezett.

Idősek klubjai ünnepeltek

A tavalyi karácsonyi rendezvény mintájára
idén is közösen ünnepeltek a szentendrei idő-
sek klubjai. A város ünnepi műsorral és ven-
déglátással készült az alkalomra.
Tavaly hagyományteremtő céllal kezdemé-
nyezte a város vezetése, hogy a szentendrei
idősklubok közösen is ünnepeljenek kará-
csony közeledtével. A Városháza dísztermé-
ben tartott ünnepi műsor szervezése mellett
az önkormányzat vacsorára is vendégül látta
a klubok tagságát.

A vendégeket Verseghi-Nagy Miklós polgármes-
ter és Petricskó Zoltán általános alpolgármester
köszöntötte a Városházán. A díszteremben tar-
tott ünnepi műsor keretében a Szent András Ál-
talános Iskola tanulói betlehemes játékot adtak
elő, a Vujicsis Tihamér Zeneiskola népzene tan-
szak növendékei zenei műsorral járultak hozzá
az ünnepi alkalomhoz, Kertész József pedig  Jó-
zsef Attila-verseket szavalt.
Az ünnepség után a városvezetés a Fő téri Ko-
rona étterembe invitálta a vendégeket, ahol a
résztvevők remek hangulatú estét töltöttek
együtt.



VÁROS XXXII. évf. | 1. szám12

Közösségi kert
Újabb sikeres évet zárt a szentendrei közösségi kert, mind kertészeti,
mind közösségi értelemben.

A kertvezető beszámolója alapján sikeres volt a 2017-es év a szentend-
rei közösségi kert tagjai számára. A közösség összekovácsolódott, ba-
rátságok alakultak ki, jelenleg is minden ágyásnak van gazdája, sőt
várólistát vezetnek. A döntések, munkálatok egymást tisztelve, konflik-
tusmentesen zajlanak, a légkör szeretetteljes.
Idén a kerten belül felállítottak egy kis szerszámtároló házat, melyben
minden szükséges eszközt elzárva, esőtől védve tudnak tartani a kert-
tagok.
Sajnos az idei év szélsőséges időjárása nem volt a legkedvezőbb a ter-
méseknek, és a poloskákkal is meggyűlt a bajuk a kertben, de így is si-
került minden családnak friss zöldségeket, fűszernövényeket
termeszteni, az eper, a snidling, a petrezselyem, a cukkini, a borsó, a
hagyma, a zeller, a cékla és a spenót kiválóan termett.
Az idei kertzáró eseményen a munka mellett a megszokott jó hangu-
latú bográcsozás keretén belül megbeszélték a jövő évi terveket, mely-
ben szerepel a gyümölcstermő cserjék ültetése és az ágyások
termőföldjének javítása is.
A közösségi kert a Püspökmajori-lakótelep kutyafuttató részén talál-
ható, mintegy 1100 nm-es elkerített területen, 27 ágyással, melyek
egyesével kb. 7 nm-esek. A kertet 2016 tavaszán vették birtokba a vá-
rosi kertészek, így a kert 2017-ben a második sikeres szezont zárta.

fedett várakozóhely 
a rév-átkelőnél
Határidőre, tavaly decemberben elkészült a fedett várakozóhely a
Duna-korzón a szentendre-szigetmonostor rév megállójánál.

Az utasok kérésére esőtetővel, paddal ellátott várakozóhely készült a
révkikötőbe Szentendrén. A december elején megkezdett fejlesztés a
napi utasokon kívül a turisták számára is kényelmesebbé, komforto-
sabbá teszi a várakozást. A váróban hirdetőfelületet is kialakítottak,
ahol a menetrend is helyet kap.
A beruházás pályázati forrás segítségével a város és a révet üzemeltető
Pásztor Révhajó Kft. összefogásával valósult meg.

elkészült a Patak utcai
park
elkészült a kis közösségi tér a Patak utcánál. A parkosítás két ütem-
ben valósult meg: 2016-ban kezdődött és 2017 november végén feje-
ződött be a kivitelezés. Az ünnepi átadót tavasszal rendezi meg az
önkormányzat.

Lakossági kérésre és Boda Anikó önkormányzati képviselő kezdemé-
nyezésére újult meg egy kis zöldfelület Patak utca – Stromfeld utca –
Móricz utca kereszteződésénél, egy közösségi pihenőtér kialakításával
a Pannónia-telep lakói részére.
A zöldfelület tervezése során a cél a kertvárosi lakosok számára is
használható pihenőpark kialakítása volt burkolt ülőfelülettel, padokkal,
növényágyakkal és új gyepfelülettel.
A fenntarthatóság érdekében a tereprendezés, fakivágás után a terüle-
ten öntözőrendszert építettek ki, majd fatelepítés, rézsű kialakítása kö-
vetkezett rézsűfogó háló telepítésével, évelőágy készült, cserjéket,
évelő növényeket ültettek, az ágyás mulcstakarást kapott, pihenőpado-
kat alakítottak ki az emelt szegélyen, gyepszőnyeget telepítettek, bur-
kolt pihenő- és járófelületet készítettek és utcabútorokat helyeztek ki.
A beruházó az önkormányzat, a kivitelező a Városi Szolgáltató NZrt.
volt. A park átadóját tavasszal rendezi meg a város.
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felhívás szavazatszámláló 
bizottsági tagságra

Tisztelt szentendrei választópolgárok!

Szentendre Város Helyi Választási Irodája szavazatszámláló bizottsági
feladatokat vállaló, szentendrei lakóhelyű választópolgárok jelentkezé-
sét várja választott tagként a város területén működő szavazatszámláló
bizottságokba. A választási eljárásról szóló törvény alapján a szavazat-
számláló bizottságok három tagját és a szükséges számú póttagokat
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete választja
meg az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését kö-
vetően.
Szavazatszámláló bizottságnak NEM LEHET a tagja: köztársasági
elnök, háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bi-
zottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati
jogviszonyban álló személy, jelölt, párt tagja, a választókerületben je-
löltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hoz-
zátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi
államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi terü-
letén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati
szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati
vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a köz-
alkalmazott kivételével, állami vezető.

A 2018. évben megválasztandó új szavazatszámláló bizottsági tagok
megbízatása az országgyűlési képviselők, az Európai Parlament tagja-
inak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzeti-
ségi önkormányzati képviselők általános választására, valamint az
általános választásokat követő időközi választásokra is érvényes.
A szavazatszámláló bizottsági feladatok a választások napján – mely
minden esetben vasárnapra esik – folyamatos, egész napos elfoglalt-
ságot jelentenek reggel 5 órától este 22, esetenként 24 óráig. A képvi-
selő-testületi döntést követően, a választásokat megelőzően a Helyi
Választási Iroda által szervezett eskütételen és felkészítő oktatáson
kell részt venni.
A 2014. évben megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok meg-
bízatása a következő általános választásra megválasztott szavazat-
számláló bizottságok alakuló üléséig tart, azaz megbízatásuk a 2018.
évben kezdődő új ciklusra érvényét veszti.
Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag az
erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pontos ki-
töltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető Szentendrei Közös Ön-
kormányzati Hivatal Önkormányzati és Szervezési Irodájánál, valamint
letölthető a www.szentendre.hu honlapról.
A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2018. február 15-ig kell el-
juttatni levélben Szentendre Város Helyi Választási Irodájának címezve
a 2000 Szentendre, Városház tér 3. szám alatti címre, vagy személye-
sen ugyancsak 2018. február 15-ig munkaidőben a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal Városház tér 3. szám alatti épületének földszinti
portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.

DR. GERENDÁS GÁBOR
JEGyZŐ, HVI VEZETŐ

Vállalkozás-fejlesztési 
program meghosszabbítva
A vállalkozás-fejlesztési programot 2015-ben indította el a kép-
viselő-testület, majd a 2017 decemberi képviselő-testületi ülésen
meghosszabbították a benyújtási határidőt, ami azt jelenti, hogy a
2015. június 1. és 2019. december 31. között induló, illetve váro-
sunkba települő vállalkozások nyújthatnak be támogatási igényt.
A program kiadásaihoz a 2018. évi költségvetésében 3,5 millió ft-
ot biztosít az önkormányzat.

Vonzó vállalkozói környezet 
A város gazdasági fellendülésének kulcsszereplői lehetnek a mikro-
, kis- és közepes vállalkozások. A vállalkozások működését hazánk-
ban számos kormányzati program segíti, azonban a város vezetése
úgy gondolta, szükség van a helyi kezdeményezésekre is. A 2015-
ben indított fejlesztési program célja a helyi vállalkozások haté-
konyságának növelése és a foglalkoztatás növelése volt. Ennek
érdekében vonzó, kiemelkedő presztízst jelentő vállalkozói környe-
zet kialakítására és fenntartására törekszik a városvezetés, amely
egyaránt előnyös a város és a vállalkozások számára is.

„De minimis” támogatás
A vállalkozás-fejlesztési program keretében az önkormányzat a be-
fizetett helyi iparűzési adó 50%-ának megfelelő mértékű „de mini-
mis” támogatást nyújt az újonnan induló vagy betelepülő
vállalkozások számára a vállalkozás indítását követő két adóévben.
Az önkormányzati támogatás mértéke az iparűzési adó befizetését
követően, a támogatásról szóló döntéssel egyidejűleg kerül meg-
határozásra, évente. A több jogcímen igényelt támogatások együt-
tes összege sem haladhatja meg az önkormányzatnak befizetett
helyi iparűzési adó 50%-át.

Igénylők köre
Kérelmet nyújthat be minden szentendrei vállalkozás, amely 2015.
június 1. és 2019. december 31. között Szentendrén új vállalkozást
indít, Szentendrére áttelepül vagy új telephelyet, fióktelepet létesít.
A támogatásra mindazon vállalkozások jogosultak, akik a kiírásban
szereplő feltételeknek megfelelnek, illetve vállalják azokat és je-
lentkeznek a felhívásra. A vállalkozásokkal támogatási szerződést
köt az önkormányzat, a támogatás kifizetésére legkorábban a kö-
vetkező év júliusában, az iparűzési adó megfizetését követően kerül
sor. A kérelem kizárólag magyar nyelven nyújtható be pályázati do-
kumentumok – adatlap, illetve a vállalkozás dokumentumai és a
nyilatkozat – csatolásával. A kérelmet a Szentendrei Közös Önkor-
mányzati Hivatal Városfejlesztési Irodája részére „Vállalkozásfej-
lesztési program” megnevezéssel lehet benyújtani (Szentendre
Város Önkormányzat Városfejlesztési Iroda, Szentendre, Városház
tér 3.). További felvilágosítás kérhető a +36-20-943-8372 telefon-
számon, valamint a kosztek.gabi@szentendre.hu e-mail címen.

Közlemény
az országgyűlési képviselők választásának napjáról

Tisztelt Választópolgárok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a köztársasági elnök az országgyűlési
képviselők választásának időpontját 2018. április 8-ra, vasárnapra
tűzte ki. 
Szentendre város hivatalos honlapján, a https://szentendre.hu/
varoshaza/onkormanyzat/valasztasok/ oldalon a megnyitottuk a 
„Országgyűlési képviselő választás 2018.” menüpontot, ahol fontos
tudnivalókat, hasznos információkat találhatnak a választással
kapcsolatban.

DR. GERENDÁS GÁBOR



OKTATÁS XXXII. évf. | 1. szám14

Immár hatodik évét kezdi el 2018-ban a szentendrei Önkormányzat
támogatásával zajló szenior (50+-os) képzés.
ebben a félévben a képzések több helyszínen (rákóczi Gimnázium,
Dunaparti Művelődési Ház, Aranykor Központ iroda) zajlanak majd,
de a tanárok ugyanazok lesznek.

A tanfolyamok legtöbbje március elején indul el, de jelentkezni már
január elejétől lehet a 06 30 692 47 46-os telefonszámon.
A tanfolyamok egységesen 10.000 forintos áron látogathatók, amiért
a hallgató 21 tanórát kap, a fizikai állapotmegőrző kurzusokon 10, a
szellemi kurzusokon 7 alkalomra elosztva.
Tavasszal az Aranykor Központ szervezésében a következő kurzusok
indulnak el:

DunAPArtI MŰVelŐDÉsI Ház

1. Szenior torna (Fodor éva) - kezdő időpont: 2018. január 5. péntek,
09:00-10:00 összesen 10, ugyanezen a napon, ugyanebben az idő-
ben zajló alkalom
2. Egyensúlytréning (Novák Mária) - 2018. március 23. péntek 11:30-
12:30, összesen 10,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
3. Szenior örömtánc (Novák Mária) - 2018. március 23. péntek, 12:40-
13:40, összesen 10,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
4. Kezdő német (Spitzer Petra) - 2018. március 20. kedd, 8:45-10:15,
összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alka-
lom
5. Német 2. (Spitzer Petra) - 2018. március 20. kedd, 10:30-12:00,
összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alka-
lom
6. Német haladó (Spitzer Petra) - 2018. március 20  kedd, 12:30-
14:00, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
7. Kezdő angol (Spitzer Petra) - 2018. március 21. szerda, 8:45-10:15,
összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alka-
lom
8. Angol 2. (Spitzer Petra) - 2018. március 21. szerda, 10:30-12:00,
összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alka-
lom
9. Angol 3. (Spitzer Petra) - 2018. március 21  szerda, 12:30-14:00,
összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló alka-
lom

II. ráKÓCzI ferenC GIMnázIuM

1. Német társalgás (Spitzer Petra) - 2018. március 20. kedd, 14:15-
15:45, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
2. Haladó számítástechnika (Lévai István) - 2018. március 19. hétfő
15:20-16:50, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben
zajló alkalom
3 Haladó angol (Marton Beáta) - 2018. március 21. szerda, 13:30-
15:00, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
4. Angol társalgás (Marton Beáta) - 2018. március 21. szerda, 15:30-
17:00, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
5. Geopolitika (Dr. Jászberényi József) 2018. március 19. hétfő
17:00-18:30, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben
zajló alkalom

ArAnyKor KÖzPont, AlsÓ IroDA

1. Spanyol kezdő (Marton Beáta): 2018. március 19. hétfő, 16:30-
18:00, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
2. Spanyol haladó (Marton Beáta), 2018. március 19. hétfő, 18:30-
20:00, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben zajló
alkalom
3. Olasz társalgás (Dr. Pollmann Teréz) - 2018. március 21. szerda,
10:00-11:30, összesen 7,  ugyanezen a napon, ugyanebben az időben
zajló alkalom

Mindezeken túl januárban, még a régi helyszínen, az Aranykor Köz-
pont emeleti tantermében folytatódik dr. Jászberényi József időskori
pszichológiai sorozata, ezúttal a téma a gerontechnológia lesz, azaz
az a hazánkban még szinte teljesen ismeretlen tudomány, amely az
idősek mindennapi életét a technika segítségével könnyíti meg.
Az előadás időpontja: 2018. január 17. szerda, 16 óra. Belépődíj: 500
forint.

Tanulni sohasem késő!

ARANyKOR KÖZPONT
SZENTENDRE

Januártól folytatódnak a szenior képzések
városunkban!

KUL-TÚRA barangoló

szABÓ Károly CuKrászMesterre eMlÉKeztÜnK 

A VSZC Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjaival Szabó Károly
cukrászmesterre emlékeztünk születésnapján: december 10-én. életútjának helyszí-
neivel idéztük fel azt a gazdag életpályát, amit végigjárt.
Szakmaszeretetével, tanulási szenvedélyével, kitartó szorgalmával igyekezett meg-
ismerni a cukrászat mesterségének legapróbb részleteit, hogy azt azután a lehető
legmagasabb fokon művelje. Személyes példaadása, vitalitása méltán áll példakép-
ként a diákok előtt, hiszen nagyon sokat tett azért, hogy becsületes, kitartó munkával
a tökéletességig fejlessze szakmai tudását, s ezzel is a magyar cukrászat hírnevét
tovább növelje.
éppen öt éve alapítottam a Szabó Marcipán Múzeum Kft.-vel a Szabó Károly-díjat,
melyet minden évben ballagáskor két olyan tanuló kaphat meg, akik a cukrászmes-
terség elsajátításában vagy a vendéglátás-idegenforgalom területén kimagasló tel-
jesítményt nyújtanak. Remélem, hogy Szabó Károly cukrászmester magas színvonalú
munkájának lesznek követői a mi iskolánk diákjai között is.

PÁLINé SZAPPANOS ZSUZSANNA
MAGyARTANÁR, KULTURÁLIS ANTROPOLÓGUS
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A molinón: 
dr. Jászberényi József
Dr. Jászberényi József, a zsigmond Király főiskola intézetvezetője
Közép-európa legnagyobb szeniorképzési programjának felépítéséért
kapott Pest Megyéért emlékérem kitüntetést. 

A komplex szeniorképzések hazai elindítása dr. Jászberényi József ne-
véhez fűződik, aki a 2000-es évek elején Svájcban, Olaszországban,
Finnországban járva ismerte meg a szenior-oktatás stratégiáit, s célul
tűzte ki, hogy ezek tapasztalatait hazatérve meghonosítja. 2007-től,
amikor a Zsigmond Király Főiskola intézményvezetője lett, kereste a
megvalósítás lehetőségeit. A főiskola profiljában a geronto-andragógia
szakirány mellett külön gerontoedukációs kutatóközpont is működik,
speciálisan a korosabb diákok oktatására, problémáira fókuszálva, il-
letve minden szakon mentorrendszer segíti a szeniorokat tanulmánya-
ikban. 2009-ben dr. Jászberényi József munkatársaival elindította a
ZSKF kutatócsoportját, amely két éven keresztül vizsgálta a környék-
ben élők tanulási igényeit. A felmérés nyomán – elsőként az országban
– megnyílt az Óbudai Nyugdíjasok Akadémiája, 2011-ben. Az előadá-
soknak óriási sikere volt, alkalmanként 3-400 hallgató is összegyűlt.
Míg a nyugat-európai országokban a szeniorprogramok az 55 év fölötti
korosztályhoz szólnak, dr. Jászberényi József fontosnak tartotta, hogy
a Magyarországra átültetett képzési rendszerbe már az 50 évesek is
bekerüljenek. A döntést a munkaerőpiaci változások generálták, hiszen
nemcsak 50 fölött, de már a 40-es korosztályban is egyre nehezebb
váltani, munkát találni, lépést tartani az új elvárásokkal szemben. A
ZSKF képzéseit ugyan megelőzték korábban az országban nyugdíja-
soknak szánt szabadegyetemi előadások, de a kompetenciákat erősítő,
komplex programot a főiskola dolgozta ki. Az előadások mindenkihez
szólnak, a tanfolyamok azonban már differenciáltak, természetesen
más képzést kell nyújtani a még aktív dolgozóknak, a 60-70 év közöt-
tieknek és a 70 feletti nyugdíjasoknak. A hangsúly az aktív, egészség-
ben, szellemi frissességben töltött éveken van.
A III. kerületi akadémia szervezésével párhuzamosan, 2010-től elkez-
dődtek az egyeztetések a szentendrei önkormányzattal is a szenior-
képzésről. Kifejezetten Szentendrére íródott az a komplex program,
amellyel 2012-ben, „az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szoli-
daritás európai évében” megnyitotta kapuit a Szeniorok Szentendrei
Akadémiája, a SZESZA. A Városháza dísztermében rendezett ingyenes
előadásokon kívül a ZSKF és az önkormányzat kedvezményes díjú tan-
folyamokat is indított.  A Szentendrei Szeniorok Iskolájában az idős-
tornától kezdve az angol kurzusokig, a geopolitikai előadásoktól a
vallástörténetig számos érdekes és hasznos tanulmányt folytathatnak
az 50+-osok. A legnépszerűbbek a számítástechnikai tanfolyamok és
az angol nyelvtanfolyamok, ebből ma már három  – kezdő, haladó és
középhaladó  – szinten indulnak csoportok. 
2013-ban a Dunakorzó 18. szám alatti "Fehérház" épületében, kezdet-
ben Korközpont, majd Aranykorközpont néven nyílt meg az 50 év fe-

lettiek közösségi irodája. Idén már a hatodik évét kezdi el a Szentendrei
Önkormányzat támogatásával zajló szenior (50+-os) képzés több hely-
színen: a Rákóczi Gimnázium, a Dunaparti Művelődési Ház és az Arany-
kor Központ irodájában.
A népszerű szeniorképzések mára már túlnőttek a megyei kereteken,
hiszen Óbudán, Szentendrén kívül Kőbányán, Kispesten, Pestszentlő-
rincen, Rákospalotán, Józsefvároson, Budaörsön, Bugyin, Kerepesen,
Bicskén, Gyálon, Szigetszentmiklóson, Zsámbékon is van már idősok-
tatás, így lassan országos hálózattá fejlődik a Zsigmond Király Főiskola
Pest megyében elindított idősképzési programja.

rAJzos sIKer

Az Országos Mécs László
Irodalmi Társaság által kiírt
III. Nemzetközi Adventi Il-
lusztrációs Pályázaton
Debreczeni Véda 3. osztá-
lyos tanuló, a Templom-
dombi Általános Iskola
Vizuális Műhelyéből 3. he-
lyezést ért el. Felkészítője:
Deli Gabriella.
Véda a 4-8. osztályos kor-
osztályban nyerte ezt a
díjat közel 90 rajz közül,
alsó tagozatosként egye-
dül lett díjazott. Gratulá-
lunk!
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Hányadik sorozatod indul el idén a P’Art Mo-
ziban?
éppen tíz éve kezdtem el a moziban előadás
és beszélgetés-sorozataimat. Amire büszke
vagyok, és amiért a sorsnak, no meg termé-
szetesen a mozinak, Klötz Ildikónak és Pa-
raszkay Györgynek is köszönettel tartozom,
hogy a kilenc év alatt egyetlen esemény sem
maradt el. évente tíz programom volt, az ösz-
szesen kilencven, s ha már a számoknál tar-
tunk: átlagban 120 képet vetítettünk le egy
alkalommal, az 1200 egy év alatt, tehát több
mint 10 000 képet láthatott a közönség a 
városról (ezeknek túlnyomó többségét célirá-
nyosan az egyes témákhoz kapcsolódva Pa-
raszkay György készítette), képzőművészetről,
helytörténetről, családtörténetről.

tavaly decemberben zárult a KitűnŐK beszél-
getés-sorozat. Ki inspirálta, miért voltak 
kizárólag nők a beszélgetőpartnerek? 
év végén mindig előkerül a kérdés Klötz Ildikó,
a P’Art Mozi vezetője részéről, hogy mi legyen
a jövő évi sorozat témája. A Műgyűjtők és Me-
cénások sorozat után épp azon a ponton vol-
tam, hogy kifogytam az ötletekből, már
minden témát „kidolgoztam” magamból. és
ekkor jött egy gondolatom. Eddig mindig a fér-
fiak kerültek reflektorfénybe, közülük is álta-
lában az idősebb korosztály. Ugyanakkor sok
olyan fiatal nőt ismerek a városban, akik csa-
lád, esetenként három-öt gyerek mellett való-
sították meg nagy terveiket, álmaikat, akiknek
élete, értékrendje, hivatásuk iránti elkötele-
zettsége példaértékű, más szóval: kitűnő. Úgy
éreztem, jó lenne egy olyan sorozat, ami róluk
szól. S bevallom, kíváncsi is voltam, hogy
most, amikor a médiából gyakorta az az üze-
net árad felénk, hogy idehaza nem lehet bol-
dogulni, innen el kell menni, mi az a közös

vagy egyedi tényező, aminek alapján ők ezt
másként gondolják, sőt mindannyian már bi-
zonyították is. A meghívottak mindegyikét ko-
rábbról már ismertem, és tudtam, hogy olyan
értékrendet képviselnek, olyan emberek, aki-
ket érdemes bemutatni, ha ők is vállalják, hogy
nyilvánosság előtt beszélnek magukról. Min-
denki vállalta, akit megkerestem. Volt, aki in-
kább csak a munkáról és a hivatásáról akart
beszélni, volt aki – és ez volt a többség – a
dédpapáig visszamenően hozta a fotókat és
mellé a családi történeteket.  Mindegyikükről
kiderült, hogy ápolják a családi hagyományo-
kat, hogy fontos számukra, kik voltak a felme-
nőik. Sok beszélgetésben elhangzott, hogy az
a dacos, konok kitartás, erő, ami sikerre vitte
őket, valójában a nagymamától, a déditől vagy
apától jött. Nagy élmény volt számomra is
amilyen fesztelenül, őszintén és humorral me-
séltek magukról, életükről. Földig emelem
előttük a kalapot!

Az idei előadások ismét a 20. századi szent-
endrei festőkről szólnak.
Idén van a Szentendrei Festők Társasága
megalakulásának 90. évfordulója. Úgy gon-
doltam, hogy ez a jeles évforduló jó alkalom
arra, hogy ismét testközelbe hozzuk, napi-
rendre vegyük a szentendrei festészet kezdeti
évtizedeinek dicső történetét, már csak azért
is, mert még annyi, de annyi rejtett szépség és
titok vár feltárásra, megismerésre. Már fejben
összeállítottam a programot, amikor belém
hasított a felismerés, hogy húsz évvel ezelőtt
a Szentendrei Festők Társasága megalakulá-
sának 70. évfordulója volt az apropója a Mű-
vészet inkubátorban című demonstratív
kiállításnak az Ábrányi-villában, az egykori
Szülőotthonban.

Milyen tematikával épül fel az új sorozat?
A sorozatot nem időrendben építettem fel és
nem személyek, hanem témák köré csoporto-
sítva. Az alapító nyolcak mellett minden olyan
művészről is szó lesz, akik a Szentendrei Fes-
tők Társaságának huszonhárom éves fennál-
lása alatt tagjai voltak, sőt olyanokról is, akik
sohasem voltak azok, de egy-egy téma tagla-
lásánál személyük és műveik megkerülhetet-
lenek. A Város – Képek.  Műalkotásokba kódolt
várostörténet sorozatban szeretném tovább
folytatni azon törekvésemet, ami a szentend-
rei festészet művészettörténeti és esztétikai
értékein túlmenően igyekszik minél jobban
feltárni a benne megőrzött várostörténeti tar-
talmat is. Természetesen ezúttal is vetítés
gazdagítja az előadásokat. S befejezésül áll-
jon itt azoknak a művészeknek a neve, akik az
előadássorozat főszereplői lesznek: Apáti Ab-
karovics Béla, Barcsay Jenő, Bán Béla, Bánáti
Sverák József, Bánovszky Béla, Czóbel Béla,
Deli Antal, Domanovszky Endre, Fónyi Géza,
Gadányi Jenő, Gáborjáni Szabó Kálmán, Göll-
ner Miklós, Gráber Margit, Heintz Henrik, Ilos-
vai Varga István, Jeges Ernő, Kántor Andor,
Kmetty János, Korniss Dezső, Miháltz Pál, No-
votny Emil Róbert, Onódi Béla, Paizs Goebel
Jenő, Pándy Lajos, Perlrott Csaba Vilmos,
Rozgonyi László, Schubet Ernő.  

SZ. N.

tízezer fotó, kilencven program
Jubileumi, tizedik évébe lépett török Katalin művészeti író előadás- és beszélgetés-sorozata a P’Art Moziban. Az utóbbi két évben szentendrei
nők kerültek főszerepbe a KitűnŐK-sorozatban, az idei évtől pedig újra a művészet kerül fókuszba a Műalkotásokba kódolt várostörténet című,
vetítettképes előadásokon.

török Katalin sorozatai
a P’Art Moziban
SZENTENDRE éS LEGENDÁS FESTŐI 
(előadás, 2009)

VALAMIKOR RéGEN... 
(várostörténeti előadás, 2010-11)

RENDHAGyÓ KALENDÁRIUM 
(város- és művelődéstörténeti előadás,
2012-13)

MŰGyŰJTŐK éS MECéNÁSOK 
(beszélgetés, 2014-15)

KITŰNŐK 
(beszélgetés, 2016-17) 
Meghívottak: Bagdy Kata, Bujdosó Orso-
lya, Dévényi Veronika, Farkas Bori, Farkas
Zsófia, Ficzere Kyrú, Hegyi Nóra, Jerma-
kov Katalin, London Katalin, Megyeri An-
namária, Pap Liliána Olimpia, Pelle Csilla,
Petényi Katalin, Rácz Zita, Radnóczy Esz-
ter, Sodin Abigél, Száva Borbála, Trom
Kata, Zászkaliczky Ágnes.

VÁROS – KéPEK. MŰALKOTÁSOKBA
KÓDOLT VÁROSTÖRTéNET 
(művészet- és várostörténeti előadás,
2018)
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Énekeljük közösen a Himnuszt 
a fő téren, a Magyar Kultúra napján!
flashmob! 2018. január 22-én hétfőn 12 órakor mindenkit szeretettel várunk szentendre fő
terére, hogy közösen énekeljük el a Magyar Kultúra napján Kölcsey ferenc 195 éve született
költeményét, nemzeti himnuszunkat.

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kéz-
irat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb 
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősíté-
sének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Szentend-
rén idén közösségi élménnyel ünnepeljük a jeles napot. 
Minden korosztályt szeretettel várunk január 22-én, pontban délben a Fő térre!

elhunyt 
Dr. szilárdfy zoltán 
elhunyt dr. szilárdfy zol-
tán művészettörténész,
áldozó pap, életének 80.
évében, hosszú, türelmet-
lenül viselt szenvedés
után. (zoltán atya saját
megfogalmazása.) Vég-
akaratának megfelelően a Pomázi szent
István Király római Katolikus templom-
ban búcsúztatták 2018. január 13-án.

Szilárdfy Zoltán atyát, jó barátomat  ma-
gához szólította Teremtője.  Zoltán atya
művészettörténész, egyetemi tanár
(Pomáz szülöttje) Szentendre körzetében,
és országosan ismert katolikus papként
is szolgálta Istenét. Hosszú, fájdalmas
betegsége alatt számos verset írtam
hozzá (kérte is tőlem), mintegy vers-ima-
ként, gyógyszerként.
Az alábbi verset utolsó napjaiban írtam
hozzá, hálásan megköszönte, és kérte,
hogy a nagy-nyilvánossággal ismertes-
sem. én ezúton is ezen kérésének szeret-
nék eleget tenni. Hiszem, hogy nagyon
sokan fogják elolvasni, és emlékezetük-
ben megtartani Zoltán atyát, jó barátomat.

PÁKOLICZ MIHÁLy

Levél Jézustól

Barátom a Földön! Közeleg Karácsony!
Sürögtök-forogtok, készültök rá, látom.
Tudom, hogy várjátok, hisz, ha szenvedtetek,
imával kértétek, hogy veletek legyek.
Bocsánatos a bűn, ha csak akkor szólítsz,
midőn bajba kerülsz…, máskor hátat fordítsz.
Ha csak csodát hiszel, ne nézz fel az égre!
Napjaid csodája nem ünnepi mérce?
Gyermekek öröme az első hó láttán!
Öreges boldogság a lesózott járdán!
Bejárók mosolya a fűtött buszokon!
Kérlelő kezeid imára kulcsolom.
Leveled megkaptam (számolatlant láttam),
Mennybéli pihenőm – többek közt – rád szántam.
És nem csalatkoztam. Oly’ ember maradtál,
ki sok rászorultnak magadéból adtál!
S hogy ember maradtál a nehéz időkben,
égi hírcsatornánk méltányolta bőven.
Pedig a kísértés ma százfele vár rád,
s pénzéhes világban mért szegényre szánnád?!
Azt a mákszem-jussot, mely tégedet illet?!
Bíztató, hogy érted, mit az ige hirdet!
Érettem vállalod a nehéz keresztet,
s felebarátodért…! Átléped a percet,
melyet a sátán küld vigasztalásodra…
Figyel-e az Ördög hívő –Tamásokra?!
A külső szemlélő csak s mert nem lát beléd
– hallott ezt-azt rólad –, s rajtad tartja szemét.
Én is rajtad tartom, bízva a lelkedben,
szeretet-virágtól szépülő kertedben.
Hiszek benned, ember! S közeleg karácsony!
Születésem napján mindazt felajánlom,
amit Istenfia az emberért tehet!
Nem kérek mást érte: Isten-szeretetet.
És ha majd szentestén, karácsonyfa körül
látlak benneteket, s hogy mindenki örül,
s békességben éltek legalább ez egyszer…
Karácsony csodát hoz! Légy hát boldog ember!
Barátom, a Földön! Nézz ki az ablakon
a hótakaróra…! Tisztaságát adom!
S égi karácsonyfán milljó csillag gyullad!
Úgy nézz fél az égre, hogy szemed behunytad!
S tiéd lesz a világ szép s jó ajándéka!
Hittel imádkozzál, s tegyél érte, még ma!

elhunyt a szamos
Cukrászda alapítója
Életének 97. évében elhunyt szamos Má-
tyásné, Hajdú Margit a marcipánjáról ismert
neves édesipari cég, a szamos alapítója – tá-
jékoztatta a család az MtI-t.

Munkásságát a második és a harmadik gene-
ráció viszi tovább az elődök által lefektetett
szakmai értékek jegyében. 
Szamos Mátyásnét szűk családi körben, a
szentendrei ortodox temetőben helyezik majd
végső nyugalomra, férje mellé.

Az 1930-as évek elején Szamos Mátyás egy híres dán cukrászmestertől leste el a kiváló minő-
ségű marcipán készítésének fortélyait. A mester azt is megmutatta neki, mi mindent lehet ké-
szíteni a nemes masszából.
Az ifjú Szamos Mátyás hamar megtanulta, hogyan készítsen csodás rózsaszirmokat a kiváló
marcipán alapanyagból. Ugyanazzal a lelkesedéssel bővítette apránként cukrászati termékpa-
lettáját, mint amellyel marcipán-kreációit is készítette.
A sütemények és torták hagyományos receptek szerint készültek, és csokoládé-manufaktúrá-
jában is a régi receptek alapján gyártotta a legkiválóbb minőségű bonbonokat. A Szamos család
az osztrák Haderer cukrászattal közösen a 90-es évek elején nyitotta meg első kávéházát 
Budapesten. Ma már több mint huszonöt üzlet fémjelzi a Szamos márkát országszerte és 
webshopot is üzemeltetnek.
„Végy mandulát, tedd a mozsárba, add hozzá a nádmézet és törd tésztává, közben locsolgasd
rózsavízzel.” Az üzletek legkedveltebb édessége, a marcipán középkori eredetű édesség, Per-
zsiából került Európába a 13. században. Készítésének titkát valószínűleg velencei keresztes
lovagok fürkészték ki. Velencében készítették először, neve a város védőszentjére, Szent Márkra
utal. A marcipán latin neve panis martii, jelentése: Márkus kenyere. a marcipán első írásos hazai
említése 1544-ben történt „marczapan” formában. Az olasz (marzapane) eredete az Itáliából
származó cukrászok korai magyarországi megjelenésére utal. 
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A molinón: 
Pabeschitz Virág
Pabeschitz Virág régész élete – fiatal kora ellenére – bővelkedik a ka-
landokban és a szakmai sikerekben. Jelenleg a kairói Holland-fla-
mand Intézetben tanít és doktori disszertációját írja a leideni és
leuveni egyetemek közös programján. A legnagyobb kihívás számára
most a tanításon kívül az arab nyelv elsajátítása. 

Virág 1989-ben született, a Szent András Általános Iskola elvégzése
után a Ferences Gimnáziumban érettségizett 2008-ban. Utána az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetemen szerzett Történelem BA diplomát
Kommunikáció és Médiatudomány minorral, majd pedig ugyanitt Ré-
gészet BA és 2014-ben MA diplomát. 
12 éves korában került a kezébe egy régész életéről szóló könyv, és
már akkor elhatározta, hogy ő is régész lesz. 14 évesen vett részt élete
első ásatásán Szentendrén, a római tábor feltárásánál, ahol a későb-
biekben többször is dolgozott önkéntesként az iskolai szünetekben. A
mesterszakos diplomája megszerzését követően utazó régészként élt
három éven keresztül. 
„Gyakorlatilag már az államvizsga napján tudtam, hogy megyek Egyip-
tomba egy amerikai szervezettel. Nemzetközi pályámat a gízai fennsík
ásatásán kezdtem, ahol a piramisépítők városában dolgoztam. Ezt kö-
vetően számos ásatáson és régészeti expedíción vettem részt Angliá-
ban, Szudánban, Egyiptomban, Jordániában és Irakban. Munkaadóim
többek között a British Museum, a Museum of London, a Washingtoni
Egyetem, a Kaliforniai Egyetem és a Lipcsei Egyetem voltak” – mondja
Virág.
Szakmai pályafutása legnagyobb eredményének tartja, hogy a British
Museum zászlóshajójának, az Iraq Emergency Heritage Management
Training Scheme-nek volt ásatásvezető régésze és tanára, ahol kurd
és iraki régészeket tanítottak, hogy az ISIS rombolása után el tudják
végezni a szükséges régészeti feladatokat. A héliopoliszi régész iskola
vezetőjeként pedig a kulturális örökségvédelem területén dolgozó
egyiptomiakat oktatta a régészet alapelveire.
2017 októberétől a Holland-Flamand Kairói Intézet óraadó tanára és
doktorandusza. Doktori tanulmányait a leideni és leuveni egyetemek
közös programján végzi, emellett pedig BA és MA szakos holland és
belga diákokat tanít. Mindez nagy váltás volt számára, hiszen korábban
rengeteget utazott, és sokszor nehéz körülmények között kellett dol-
goznia. Volt, hogy hónapokon keresztül élt a sivatagban élt, vagy a föl-
dön aludt egy-egy expedíció ideje alatt.
„Nagy változás az életemben, hogy a tanítás és a doktori írása miatt
nem lehetek annyit terepen, és nem utazom új országba minden har-
madik hónapban. Időnként hiányzik az az adrenalin, amit az expedíciók
jelentettek, ugyanakkor szeretek esténként vízipipázni a Nílusra néző
teraszomon egy jó könyvvel a kezemben. A doktori írása szükséges
ahhoz, hogy hosszú távon a szakmában maradhassak, így most ennek
van itt az ideje. A tanítási lehetőségnek pedig nagyon örültem, hiszen

már régészként is tanítottam a terepi iskolákban. A kurzusaim fő té-
mája egyébként az etikus régészet.”
Virág szerint a régészetben vagy az egyiptológiában nehéz tervezni, in-
kább lépésről lépésre érdemes haladni. A legnagyobb kihívás számára
most, hogy befejezze a doktoriját, és ezt sikerüljön összehangolnia a
magánéletével, amit nagyon fontosnak tart, mert a kettő kiegyensúlyo-
zottsága jelenti számára a boldog életet. Szerencsére olyan társa van,
aki nem csak elfogadta, hanem kifejezetten támogatta, hogy éljen a
kairói lehetőséggel, így Virág élete jó példa arra, hogyan lehet egy nő
boldog egy férfi oldalán önmaga feladása nélkül. 

2018 a Családok Éve
szentendrén
Dr. Csókay András és felesége, Altay Daniella előadásával kezdődött
Szentendrén a Családok éve az Offline Centerben. A teltházas előadás
után februárban a Házasság Hetével folytatódnak a programok. A Csa-
ládok éve részét képező Házasság hete február 13-i, keddi meghívottja
dr. Papp Miklós görögkatolikus lelkész. Szakterülete a morálteológia.
Nős, három kislány édesapja. Az előadás a Városház Dísztermében
lesz (Városház tér 3.). 
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Regisztráció:
https://goo.gl/forms/HxUlRp0hsCEtwkJi1
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szentenDre VárosI JelMezBál
2018. február 3. szombat, 18:00 – 02:00 
– Móricz zsigmond Gimnázium tornaterme

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre február 3-án a népszerű
Szentendre Városi Jelmezbál! Az egykori purger, azaz polgárbálokon
a 18. században minden rendű és rangú szentendrei lakos – a keres-
kedőtől a szatócsig – részt vett. Ezen bálok hangulatát idézi a Városi
Jelmezbál, ötvözve a Művésztelep régi, vidám és kötetlen jelmezbál-
jaival. Az ismerkedésre és kapcsolatteremtésre alkalmat adó bál ka-
puja mindenki számára nyitva áll!
A korábbi évekhez hasonlóan a programok mellett jelmezverseny is
lesz egyéni, páros és csoportos kategóriában. A versenyre a helyszínen
lehet majd nevezni. (Azoknak a jelentkezőknek, akik műsort is szeret-
nének adni, maximum 5 perc áll rendelkezésükre.) A bálozóknak lehe-
tősége lesz portréfotózásra is, akár párosan, vagy csoportosan. Az
elkészült képeket a város honlapjáról (szentendre.hu) lehet letölteni.
A remek zenét a 10 tagú Sunny Dance Band biztosítja színes reperto-
árjával a swingtől a funkyig.
Az est fővédnöke: Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere.
Jegyek a Tourinform Irodában válthatók. A jegyvásárlás során az asz-
talfoglalást is lehet intézni (a bálon 10 fős asztalok lesznek).
A tombolajegyek bevételét a Szentendrei Gondozási Központ javára
ajánlja fel a szervező, a Szentendrei Kulturális Központ.
Jegyár: 8.500 Ft / fő, ami tartalmazza a svédasztalos vacsorát italfo-
gyasztással (kivéve a röviditalt). A rendezvény teljes körű catering szol-
gáltatását a La Fiesta Party Service biztosítja.
Parkolás a gimnázium melletti zárt parkolóban, illetve a gimnázium
mögötti futballpályán.

Jegyvásárlás és asztalfoglalás: Tourinform Iroda (Dumtsa Jenő u. 22.)

szentenDreI KArneVál – 
fArsAnGfArKA fesztIVál
2018. február 10-11. – szentendre, fő tér

A február 10-11-i hétvégén Szentendre fergeteges karneváli hangulattal
búcsúztatja a telet. A második Szentendrei Karnevál – Farsangfarka
Fesztiválon lesz minden, ami elengedhetetlen a farsangoláshoz: mas-
karások, szoboremberek, farsangi fánk-különlegességek, koncertek,
fáklyás-álarcos felvonulás, gyerekprogramok, gasztronómiai vásár. A
Fő téri nagyszínpadon első este Holdviola lép fel, vasárnap a Besh o
droM koncertje zárja a karnevált a téren felállított tűzkosarak, hőgom-
bák és a fényfestés kíséretében. 
Szentendre történelmi belvárosának utcáit a velencei karnevál hangu-
latát idéző maskarások és szoboremberek lepik majd el. A Fő téren fel-
állított színpadon két napon át egymást követik a népzenei, világzenei,
könnyűzenei produkciók, gyermekkoncertek. Sötétedés után a farsangi
fénybe öltözött téren szombaton Holdviola, vasárnap a Besh o droM
koncertezik. 
A rendezvény legnépszerűbb és leglátványosabb programeleme a fák-
lyás – álarcos felvonulás, melynek keretében pazar, látványos tűzzsong-
lőr produkciót láthatnak az érdeklődők.
A gyerekek sem fognak unatkozni: álarckészítés, gyerekkoncertek, gye-
rekműsorok, a szentendrei óvodások farsangoló műsora várja őket.
A Dumtsa sétálóutca átalakul karneváli hangulatú gasztronómiai vá-
sárrá, ahol a látogatók megízlelhetik a farsangi időszakra jellemző íze-
ket: ropogós sülteket, a farsangi fánk káprázatos variációit (mint
például lyukacsos, gömbölyű, hosszúkás, színes, lekváros, csokis, cuk-
ros...). Gazdag pálinkakínálat és jótékonysági malac -és báránysütés is
várja a látogatókat.

Az esemény Facebook-oldala: Szentendrei Karnevál
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50 éves lesz a teátrum
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 Szent-
endrei Kulturális Központ 2018. évi előadásaira és koncertjeire.

Adventi néptáncgála
Ismét fergeteges hangulatban ünnepelt a Szentendre Táncegyüttes 
advent második hétvégéjén a hagyományos Néptánc Gálán, december
9-én. A táncegyüttes csoportjai az idén mint egy nagy család, együtt
léptek fel, a kicsik, a nagyokkal felváltva a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár színháztermének nemrég felújított színpadán.
Kocsis Enikő  és Fitos Dezső, a táncegyüttes vezető-koreográfusainak
produkcióiból a közönség színes összeállítást láthatott. Az első rész-
ben többek között a Gubbantós, Egy kis malac, Tüzet viszek, Figurás,
Sillandri, az előadás második részében mezőségi, kalotaszegi táncok
mellett az Irgalom! című, Arany-balladák nyomán alkotott, megrázó
erejű táncjátékból láthatott részletet a közönség. A talpalávalót a Ba-
zseva Zenekar húzta, közreműködött Bősze Tamás és Mihó Attila.
A táncosokat és az együttes vezetőit Verseghi-Nagy Miklós polgármes-
ter köszöntötte, külön Kocsis Enikőt, aki csak amiatt nem vett részt a
bemutatón, mert nemrég született meg Rozi lányának a kistestvére,
Fitos Gáspár Dezső. Szeretettel gratulálunk nekik és a táncegyüttes
minden tagjának!

A fény művészei 1.
Aknay Csaba és Kotschy Gábor fotóművészek
The First Show című kiállítása január 26-án,
pénteken 18 órakor nyílik a Barcsay Iskola Ga-
lériában (Kálvária út 18.). A kiállításon közre-
működnek a Barcsay iskola diákjai és a
Vujicsics Tihamér Zeneiskola szaxofonkvar-
tettje. A kiállítás megtekinthető február 9-ig.
Az Orbital Strangers projekt két professzioná-
lis fotográfus, Aknay Csaba és Kotschy Gábor
együttműködése. Ez az alkalmazott fotográfi-
ában tapasztalt és keresett alkotópáros első
közös művészeti bemutatkozása. A kiállítás
koncepciója a markánsan különböző, de szá-
mos gondolati egybecsengést tartalmazó
egyéni fotográfiák képpárba rendezésén 
alapul.
Kotschy Gábor az Egyesült Államok nyugati
partját, míg Aknay Csaba Londont választotta
az önkifejezés színteréül. Mindkettőjüket sze-
mélyes érintettség motiválta sorozatuk hely-

színeinek kiválasztásában, és a személyes él-
mények párosulva karakteres képi világukkal
létrehozták ezt a kivételes fotóanyagot, amely
nem csupán az egyénileg bejárt útjaik, hanem
művészeti megújulásuk előtt is tiszteleg.
(www.orbitalstangers.com)

„Új Kossuth-díjasok”
Aknay János festőművész „Új Kossuth-díja-
sok” – Válogatás a Horváth & Lukács gyűjte-
mény anyagából című kiállítása január 21-én,
vasárnap 11:00 órakor nyílik a Művészetek
Házában (Szekszárd, Szent István tér 28.). A
kiállítást megnyitja: Baky Péter festőművész.
Közreműködik: Erős Edina (fuvola) és Lozsá-
nyi Tamás (orgona). Műsorközlő: Horgász
Dezső. Megtekinthető február 25-ig, keddtől
vasárnapig 9.00-17.00 között.

Iparművészeti kiállítás 
a MAnK-ban
Január 5-én nyílt az Arany – Kodály című kiál-
lítás a MANK Galériában (Bogdányi út 51.). Kö-
szöntőt mondott dr. Hóvári János, a MANK
főigazgatója és Aknay János Kossuth-díjas
festőművész, a MAOE elnöke. A kiállítást
megnyitotta D. Udvary Ildikó művészettörté-
nész.
Megtekinthető január 18-ig, hétfőtől péntekig
9.00-17.00, hétvégén 10.00-17.00 óra között.

Volt egyszer egy vízesés…

Képek egy Szentendre környéki kedvelt kirán-
dulóhelyről. Kamarakiállítás a Hamvas Béla
Pest Megyei Könyvtár kölcsönzőterében a
Dömör-kapui vízesésről és környezetéről ké-
szült régi fényképekből, képeslapokból.
A Bükkös- (Bucsina-) patak, a Dömör-kapui víz-
esés és a kőbánya történetéről Beck László
természetjáró vetített képes előadást tart
január 17-én, szerdán 18 órakor az olvasóte-
remben.
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PROLAN Irányítástechnikai Zrt. 

sAJtÓKÖzleMÉny
OKOS VÁROSI SZOLGÁLTATÁSOK KIFEJLESZTéSE

A ProlAn Irányítástechnikai zrt. az európai unió által finanszírozott,
a „Vállalatok K+f+I tevékenységének támogatása” program keretében
a VeKoP-2.1.1-15-2016-00022 azonosítószámú pályázatával 198,47
millió ft vissza nem térítendő támogatást nyert, amely célul tűzte ki,
hogy az okos város rendszerével az adaptív köz- és térvilágítási rend-
szer alapinfrastruktúráját használva új okos szolgáltatások beveze-
tését tegye lehetővé. A kis költségvetésű alapelemek kifejlesztésével
és külső, speciális szenzorok integrálásával a meglévő közvilágítási
hálózatot egy olyan új infrastruktúrává alakította, amely szolgáltatásai
révén különböző kommunális rendszerek felügyeletének biztosítása
mellett segít javítani a bűnüldözési statisztikát és növeli a városlakók
életszínvonalát.

Az okos város rendszer az adaptív köz- és térvilágítási rendszer alap-
infrastruktúráját használva új okos szolgáltatások bevezetését teszi
lehetővé. Ezáltal a közvilágítási rendszer mellett egyéb kommunális
rendszerek is felügyelhetők, illetve speciális szenzorokkal további köz-
biztonsági és életminőséget javító funkciók jelennek meg. Az adaptív
köz- és térvilágítási rendszer így egy okos település felügyeleti rend-
szerré válik. A rendszer egyik központi eleme az okos vezérlőegység,
amely alkalmas adaptív közvilágítási rendszer intelligens lámpáinak
felügyeletére és vezérlésére, minden releváns kommunális intelligens
egység érzékelő jeleinek, jelzéseinek fogadására, feldolgozására és to-
vábbítására, továbbá külső rendszerekből érkező vezérlések fogadá-
sára és feldolgozására. Moduláris kialakításának köszönhetően
költséghatékony, az adott igényekhez szabottan telepíthető.
Az okos LED meghajtóegység nemcsak egy új termék, de egy új ter-

méktípus is, amely a köz- és térvilágítási terméklistát egészíti ki, illetve
egyes elemeit váltja ki egy magasabb szintű megoldással. Az okos LED
meghajtó önmagában két egységet, egy lámpavezérlőt és egy LED
meghajtót helyettesít költséghatékony, energiahatékony és magasabb
szolgáltatási színvonalat biztosító módon. A meghajtóhoz külső szen-
zorok, intelligens eszközök, vagy akár vezérlő kimenet is kapcsolható,
ennek köszönhetően alkalmas arra is, hogy a központi rendszert össze-
kösse a lámpaoszlopon vagy oszlop közelében található szenzorokkal,
intelligens eszközökkel.
A fejlesztés várható befejezésének időpontja: 2018. április 30. 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, és 4 fő
számára teremt új munkahelyet. 
A projektről bővebb információt http://prolan.hu/oldal/Smart_City 
oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Jeney Gabriella, sajtóreferens
T: +36 20 954-3100; jeney.gabriella@prolan.hu

Minden program egy kattintással a városi honlapon!

Ha Szentendre városi honlapját böngészi, próbálja ki a programnaptárat, ahonnan egy kattintással elérhető a Szentendrei Kulturális Központ 
valamennyi eseménye, híre. 
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Programok
Kiállítás

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

lÉleKVánDorlásAIM
Péreli Zsuzsa gobelinművész kiállítása
Megtekinthető február 25-ig, keddtől va-
sárnapig 10.00–18.00

Szentendre-terem
reJteKerDŐ
Csíkszentmihályi Róbert szobrászmű-
vész kiállítása
Megtekinthető február 25-ig, keddtől va-
sárnapig 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 ki-
állítása
Megtekinthető a hivatal ügyfélfogadási
idejében

MANK Galéria
Bogdányi u. 51.
ArAny – KoDály
Iparművészeti kiállítás
Megtekinthető január 18-ig, hétfőtől
péntekig 9.00-17.00, hétvégén 10.00-
17.00 óra között.

Barcsay Iskola Galéria
Kálvária út 18.
január 26. péntek 18.00
tHe fIrst sHow
Aknay Csaba és Kotschy Gábor fotómű-
vészek közös kiállítása
Közreműködnek a Barcsay iskola diák-
jai és a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
szaxofonkvartettje
A kiállítás megtekinthető február 9-ig.

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
Volt eGyszer eGy VÍzesÉs…
Kamarakiállítás a Dömör-kapui vízesés-
ről és környezetéről készült régi fényké-
pekből, képeslapokból

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APátI ABKAroVICs BÉlA festŐ-
MŰVÉsz eMlÉKKIállÍtásA
A kiállítás megtekinthető hétköznapon-
ként 9.00-17.00 között

Művészetek Háza
Szekszárd, Szent István tér 28.
január 21. vasárnap 11:00
„ÚJ KossutH-DÍJAsoK”
Válogatás a Horváth & Lukács gyűjte-
mény anyagából
Aknay János festőművész kiállítása
Megnyitja: Baky Péter festőművész,
közreműködik: Erős Edina (fuvola) és
Lozsányi Tamás (orgona). Megtekint-
hető február 25-ig, keddtől vasárnapig
9.00-17.00 között

elŐADás

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
január 17. szerda 18.00
Volt eGyszer eGy VÍzesÉs
A Bükkös- (Bucsina-) patak, a Dömör-
kapui vízesés és a kőbánya történetéről
Beck László természetjáró vetített
képes előadása
január 30. kedd 19.30
CseVeJ
Vendég: Schwartz Dávid

Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
Január 19. péntek 18.00
Mátyás KIrály – loVAGKIrályoK
sorozAt
Kiss Mao-Tun István vetítettképes elő-
adása
Január 26. péntek 18.00
VÍz És táJ, VÍzGAzDálKoDásI 
HAGyoMányoK MAGyArorszá-
Gon – KárPát-MeDenCe 
táJtÖrtÉnete I.
Balogh Péter gazdálkodó, geográfus ve-
títettképes előadása

Frangipani Studió
Bartók B. 5/B.
Január 19. péntek 18.00.
IDeáloK® – tAlálKozásoK-Élet-
utAK
A békától a piócákig. Egy holisztikus
fogorvos életútja. Beszélgető partne-
rünk dr. Papp Huba antropozófus fog-
szakorvos, homeopata orvos,
hipnodonta
Január 27-től
12 lépés mindannyiunk megismerésé-
nek útján. Archetípusok, karakterstruk-
túrák, személyiségrészek és energetikai
alkatok megismerésének útja a hétköz-
napi megjelenési formák, életfeladatok,
fejlődési utak szempontjából. Alaptan-
folyam, 12 alkalom dr. Mátyók Györgyi
és Varga Katalin vezetésével. Havi egy
alkalom, szombaton 9-19.30-ig. Részvé-
teli díj: 15.000 Ft / alkalom
A programokra előzetes bejelentkezés
szükséges: studio@frangipani.hu

Offline Center
Ady E. út 6.
január 26. péntek 19.00
BorstÍlusoK – MInDenKI Más-
KÉPP CsInálJA
Winetrek (4/4)

V-8 Uszoda és Szabadidőközpont
január 21. vasárnap 16.00
IDentItás-neHÉzsÉGeK A tÖBB-
sÉGI társADAloM GyŰrŰJÉBen
Hogyan lettem és hogyan vagyok zsidó?
Vendég: Zágon Judit pszichológus

KonCert

Offline Center
Ady u. 6.
január 27. szombat 19.00
JAM sessIon
Házigazda Ország Eszti
feat. MC Masters

Folt Kávézó
Kucsera u. 11.
január 20. szombat 19.00
DrAMAtIC AustIC KonCert
Pecze Juci&Cathyn kiállítás

szÍnHáz

Barcsay J. Általános Iskola
Kálvária út 18.
január 27. szombat 18.00
IsABelle le nouVel: sKÓt MáMor
vígjáték
Az Ivancsics Társulat előadása

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

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

január 15. hétfő
16.30 VISZLÁT CHRITOPHER ROBIN
(107’)(12) – A.A. Milne életrajzi filmje
18.30 APAVADÁSZAT (113’)(16) f.:
Owen Wilson, Glenn Close, Ed Helms, 
J.K. Simmons
20.30 DOKTOR KNOCK (113’)(12) – 
romantikus vígjáték főszereplő: Omar
Sy és Ana Girardot
január 16. kedd
16.30 FORTUNATA (103’)(16) – az egyik
legjobb kortárs olaszfilm
18.30 SZERETFÖLD (109’)(16) CINE-
BOOK SOROZAT DunaP’Art Filmklub
20.30 PRINCE: SIGN O’THE TIMES
(85’)(?) – Prince kultikus koncertfilmje
január 17. szerda
16.30 APAVADÁSZAT (113’)(16) f.:
Owen Wilson, Glenn Close,Ed Helms,
J.K.Simmons
18.30 FORTUNATA (103’)(16) – az egyik
legjobb kortárs olasz film
20.20 THE COMMUTER-NINCS KISZÁL-
LÁS (105’)(16) f.: Liam Neeson,Vera
Farmiga
január 18. csütörtök
15.00 TÖKéLETES HANG 3 (94’) (12) f.:
Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee
Steinfeld
16.40 KICSINyÍTéS (135’)(12) f.: Matt
Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz
19.00 VISZLÁT, CHRITOPHER ROBIN
(107’)(12) - NyISD KI A SZEMED!
DunaP’Art Fimklub
január 19. péntek
16.00 TÖKéLETES HANG 3 (94’) (12) f.:
Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee
Steinfeld
18.00 APAVADÁSZAT (113’)(16) f.:
Owen Wilson, Glenn Close,Ed Helms,
J.K.Simmons
20.00 GENGSZTERZSARUK (140’)(16E)
f.: Gerard Butler
január 20. szombat
13.00 TAD, AZ UTOLSÓ FELFEDEZő
(86’)(6)
14.30 JUMANJI-VÁR A DZSUNGEL
(112’) (12) f.: Dwayne Johnson és Karen
Gillan
16.30 FLORIDAI ÁLOM (111’) (16) Wil-
lem Dafoe, Brooklynn Prince, Valeria
Cotto
18.30 GENGSZTERZSARUK (140’)(16 E)
f.: Gerard Butler
20.30 KICSINyíTéS (135’)(12) f.: Matt
Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz
január 21. vasárnap
14.00 TAD, AZ UTOLSÓ FELFEDEZŐ
(86’)(6)
15.30 JUMANJI-VÁR A DZSUNGEL
(112’) (12) f.: Dwayne Johnson és Karen
Gillan
17.30 KICSINyÍTéS (135’)(12) f.: Matt
Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz
20.00 FLORIDAI ÁLOM (111’) (16) Wil-
lem Dafoe, Brooklynn Prince, Valeria
Cotto

január 22. hétfő
16.00 KICSINyÍTéS (135’)(12) f.: Matt
Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz
18.20 THELMA (116’)(16) - norvég 
erotikus thriller
20.20 GENGSZTERZSARUK (140’)(16 E)
f.: Gerard Butler
január 23. kedd
16.30 THELMA (116’)(16) - norvég 
erotikus thriller
18.30 FLORIDAI ÁLOM (111’) (16) Lé-
LEKMOZI SOROZAT DunaP’Art Filmklub
20.30 KICSINyÍTéS (135’)(12) f.: Matt
Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz
január 24. szerda
16.00 FLORIDAI ÁLOM (111’) (16) 
Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Valeria
Cotto
18.00 GENGSZTERZSARUK (140’)(16E)
f.: Gerard Butler
20.25 THELMA (116’)(16) - norvég 
erotikus thriller
január 25. csütörtök
16.15 A HENTES, A KURVA éS A FéL-
SZEMŰ (110’)(18) Szász János filmje
18.15 HÁROM ÓRIÁSPLAKÁT EBBING
HATÁRÁBAN (115’)(16E) amerikai-angol
vígjáték
20.15 A LEGSÖTéTEBB ÓRA (125’)(12)
– Churchill a miniszterelnöksége előtti
órában
január 26. péntek
16.00 A LEGSÖTéTEBB ÓRA (125’)(12)
– Churchill a miniszterelnöksége előtti
órában
18.15 A HENTES, A KURVA éS A FéL-
SZEMŰ (110’)(18) Szász János filmje
– utána közönségtalálkozó Réz András
közreműködésével
20.20 HÁROM ÓRIÁSPLAKÁT EBBING
HATÁRÁBAN (115’)(16E) amerikai-angol
vígjáték
január 27. szombat
14.00 FLORIDAI ÁLOM (111’) (16) Wil-
lem Dafoe, Brooklynn Prince, Valeria
Cotto
16.00 HÁROM ÓRIÁSPLAKÁT EBBING
HATÁRÁBAN (115’)(16E) amerikai-angol
vígjáték
18.00 A VILÁG ÖSSZES PéNZE
(132’)(16) f.: Christopher Plummer, Mark
Wahlberg
20.20 A LEGSÖTéTEBB ÓRA (125’)(12)
– Churchill a miniszterelnöksége előtti
órában
január 28. vasárnap
14.00 TAD, AZ UTOLSÓ FELFEDEZŐ
(86’)(6)
15.30 A LEGSÖTéTEBB ÓRA (125’)(12)
– Churchill a miniszterelnöksége előtti
órában
17.40 A HENTES, A KURVA éS A FéL-
SZEMŰ (110’)(18) Szász János filmje
19.40 A VILÁG ÖSSZES PéNZE (132’)
(16) f.: Christopher Plummer, Mark
Wahlberg
EUROWOOD FILMHéT: január 29-feb-
ruár 4-ig
január 29. hétfő
16.45 WONDER WHEEL (101’)(16)
Woody Allen filmje
18.30 FRANTZ (113’)(12) Francois Ozon
fimje
20.30 TEJBEN, VAJBAN, SZERELEM-
BEN (125’)(16) Emir Kusturica filmje
január 30. kedd
16.00 A NéGyZET (151’)(16) Ruben Öst-
lund filmje
18.35 HAPPy END (107’)(16) LéLEK-
MOZI SOROZAT DunaP’Art Filmklub
20.30 LADy MACBETH (89’)(16) f.: Flo-
rence Pugh
január 31. szerda
16.00 HAPPy END (107’)(16) f.: Isabelle
Huppert, Jean-Louis Trintignant
18.00 ŐRÜLT BOLDOGSÁG (118’)(16) –
Paolo Virzi filmje
20.05 DUPLA SZERETŐ (107’)(18) Fran-
cois Ozon filmje
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AKusztIKus, AutentIKus
tímár sára lemezbemutató koncertje január 21-én, vasárnap
19.00 órakor a zeneakadémián

Fellépnek: Sebő Ferenc, Dúcz Erzsébet, Enyedi Ágnes, égető
Emese, Horváth Sára, Orbán Johanna, Paár Julianna, Soós Réka
(ének); Kalász Máté, Mihó Attila (hegedű); Fekete Márton (brácsa);
Lelkes András (bőgő); Szabó Dániel (cimbalom, ének); Juhász Zol-
tán (furulya); Halászi Lehel (furulya, kaval, tánc); András Orsolya
(ütőgardon, ének);
Tázló együttes: Draskóczi Lídia (hegedű); Sófalvi Kiss Csaba (furu-
lya); Németh László (koboz); Benke Félix (dob)
Jegyár: 1600 Ft

Az év szopránszaxofonosa: Borbély Mihály

A JazzMa.hu jazz zenei portál Zenészi Szavazólistájának ösz-
szesített eredménye alapján Borbély Mihály az év szoprán-
szaxofonosa. A kiváló muzsikus és zenekara, a Borbély Műhely
havonta egyre népesebb, lelkes közönséget vonz a Dunaparti
Művelődési Ház Barlangjába. Az idei évtől a Borbély Műhely for-
mációban Baló Istvántól a sokoldalú zenész, G. Szabó Hunor
vette át a stafétát, azaz a dobverőket.
A jazzklub minden hónap első keddjén, fél 8-tól várja a jazz-
rajongókat.
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Országh Adél (ifjúsági korcsp.): 2. hely 30 mp gyorsasági, 5. hely össze-
tett versenyszám
Hilbert Petra (ifjúsági korcsp.):  3. hely 30 mp gyorsasági
Dévényi Nikoletta (ifjúsági korcsp.): 4. hely 30 mp gyorsasági
Dévényi Dorottya (felnőtt korcsp.): 3. hely 180 mp gyorsasági, összetett
versenyszám
Szőllősi Júlia (felnőtt korcsp.): 5. hely szabadon választott gyakorlat
Dévényi Dorottya kiemelkedő teljesítményt nyújtott a 180 mp-es gyor-
sasági versenyszámban, ahol őt csupán az idei Európa-bajnokság első
és harmadik helyezettje előzte meg. Az összetett versenyszám alapján
az ország második legjobb felnőtt kötélugrólánya lett!
Gratulálunk egyesületünk kötélugró lányainak kimagasló teljesítményé-
hez. Köszönjük a szülők támogató segítségét.

LENGyEL IBOLyA EDZŐ

szentendrei úszósikerek

A Honvéd Kossuth Lajos Sport Egyesület (HKLSE) 13 fős versenyző
csapata 2017 őszére 27 főre bővült létszámmal kezdte a szeptemberi
felkészülést. Nem a legkedvezőbb körülmények között (kevés pálya és
szárazföldi edzés lehetősége nélkül), de jó hangulatban és várakozá-
sokkal tekintettünk az év hajrájára, ahol esélyt kaptak váltós reménye-
ink is, kicsiknél és nagyoknál egyaránt. Egy jó váltó (négy hasonló
képességű, erős versenyző) összeállítása jelzi az egyesület erejét.
Kevés ilyen kicsi egyesület tud egyáltalán versenyeken váltót kiállítani.
Csapatunk legnagyobb sikere a novemberben megrendezett Felnőtt Rö-
vidpályás Országos Bajnokság rangos mezőnyében elért 8. helyezés,
Bak Ádám, Szabó Álmos, Varsányi Viktória, Szabó Inez összeállítású,
4x50 m-es mix vegyes váltóval.
Természetesen a 2017-es korosztályos Országos Bajnokságokon sem
maradtak el a sikerek. 
Abonyi-Tóth Glenda aranyérem 200 pillangón, s még 2 bronzot is szer-
zett e mellé (100 pillangó, 800 gyors), valamint Szabó Inez 2 ezüst (100
pillangó, 200 gyors) és egy bronz (400 gyors) érmeikkel voltak a leg-
eredményesebbek.
Két versenyzőnk a Magyar Úszó Szövetség Utánpótlás válogatottjának
tagja a Pest megyei régióban: Abonyi-Tóth Glenda és Abonyi-Tóth
Gréta. Ebben az évben is a magyar válogatott színeiben versenyzett
Szabó Inez.
22 versenyzőnknek összesen 27 arany, 29 ezüst, és 31 bronz jelvénye
van. Ezen jelvények az utánpótlás korosztályban elért időeredmények
alapján történő minősítést jelentik, számuk nagysága is jelzi az elvég-
zett munka eredményességét.

Új kondigépek a tűzoltóknak
Január 2-án adták át a szentendrei Hivatásos tűzoltó-parancsnokság
konditermének új eszközeit, melyeknek megvásárlását 1 millió ft-tal
támogatta az önkormányzat.

Az átadáson Verseghi-Nagy Miklós polgármester elmondta, hogy na-
gyon örülnek annak, hogy sikerült bővíteni a konditerem felszereltsé-
gét. Hozzátette, hogy a város vezetésének fontos, hogy a tűzoltók jó
körülmények között készülhessenek fel feladataikra, és hogy továbbra
is megmaradjon a jó együttműködés. „Hálásak vagyunk, hogy tűzoltó-
ink a kritikus helyzetekben helytállnak, ezért a magunk eszközeivel tá-
mogatjuk a munkájukat, és a továbbiakban is segítjük Önöket a jó
munka, az eredményes felkészülés érdekében.” 

Meskó László tűzoltó ezredes, kirendeltségvezető a katasztrófavéde-
lem nevében megköszönte a támogatást. Mint mondta, fontos szá-
mukra az egészség és a jó fizikum megőrzése, mert munkájuk komoly
állóképességet kíván. Egészségmegőrző programot is indítottak, mely-
nek jó kiegészítése a korszerű konditerem, ahol a tűzoltóknak módjuk
van a testépítésre és a fizikumuk erősítésére is. 
Az átadás hivatalos részét követően a polgármester rögtön ki is pró-
bálta az új futópadot, majd a vendéglátók körbekísérték őt és Petricskó
Zoltán alpolgármestert az épületben. Megtekintették a gépjárműparkot,
az oktatótermet és a híradó-ügyeleti helyiséget. Kiderült, hogy a tűzol-
tóknak a bejövő riasztástól két perc áll rendelkezésre az elindulásig,
napszaktól függetlenül, tehát éjszaka is. A kirendeltségvezető el-
mondta, hogy a korábban önkormányzati támogatásból vásárolt kame-
rát rendszeresen használják, nagy segítséget jelent a füsttel elborított
helyiségekben, mert alkalmazásával rövid időn belül megtalálják a bent
tartózkodókat.
A kötetlen beszélgetésen szóba került, hogy sokan a helyi rendelet til-
tása ellenére égetnek zöldhulladékot, ezért javasolták egy felvilágosító
kampányt indítását a lakosok tájékoztatásra, ugyanis, ha ők kivonulnak,
akkor bírságot kell kiszabniuk. Panaszolták, hogy az Ipar utcában lévő
cégek nem takarítják az utat maguk után, ami komoly problémát jelent
a számukra. Végül szóba került a 11-es főúton decemberben történt
baleset, ahol komoly kár érte a tűzoltóságot: egyrészt kollégájuk sérü-
lése miatt, másrészt a gépjárművük totálkáros lett, amelynek pótlása
százmilliós nagyságrendű költséget jelent.

A kenguruk ismét dobogóra ugrottak
A Szentendrei Kenguru Kötélugró DSK ugróköteles lányai ismét kivá-
lóan szerepeltek a Szentesen megrendezett Országos Egyéni és Dup-
laköteles Bajnokságon.
Duplaköteles versenyszámok
DD3 gyorsasági versenyszám: 3. hely: Dévényi Dorottya, Dévényi Niko-
letta és Szőllősi Júlia
DD4 versenyszám: 2. hely (szabadon választott gyakorlat): Dévényi Do-
rottya, Dévényi Nikoletta, Országh Adél, Szőllősi Júlia)
3. hely (összetett versenyszám): Dévényi Dorottya, Dévényi Nikoletta,
Hilbert Petra, Országh Adél, Szőllősi Júlia
Egyéni eredmények
Pálmai Laura (gyerek korcsoport): 5. hely 180 mp, 7. hely 30 mp gyor-
sasági versenyszám

Hilbert Petra, Dévényi Nikoletta, Országh Adél, Szőllősi Júlia, Dévényi Dorottya, Meré-
nyi Luca
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száznál is több 
vaddisznót fogtak be 
A főváros melletti erdőterületen hatékonyan
működik a Pilisi Parkerdő Zrt. vaddisznó be-
fogási programja: 2018. január 11-én hajnal-
ban újabb öt állatot szállítottak el az egyik
kihelyezett eszközből, ezzel már 100 fölé
emelkedett a befogott állatok száma az elmúlt
egy évben. Az állatorvosok bevonásával kidol-
gozott módszer célja, hogy a lakott területhez
közeli erdőkben is biztonságosan, az állatvé-
delmi szempontokat szem előtt tartva lehes-
sen csökkenteni a rendkívül jól alkalmazkodó
vadfaj létszámát. A befogott példányokat a fő-
várostól és a lakott területtől távol lévő erdő-
ségekben engedik szabadon, legtöbbször a
Gödöllői-dombságban vagy a Budai-hegység
félreeső, zárt erdőtömbjeiben. 
A befogás kutatási célokat is szolgál: a napok-
ban egy újabb egyedet jelöltek meg GPS-
nyomkövető nyakörvvel, aminek segítségével
feltérképezhető az állatok élettere és moz-
gása. 

A gödöllői Szent István Egyetem Vadvilág
Megőrzési Intézetével három éve közösen
folytatott kutatás eddigi eredményei azt mu-
tatják, hogy létezik egy olyan vaddisznó popu-
láció, amely már nem hagyja el a belterületet,
mivel megfelelő mennyiségű vizet és táplálé-
kot, továbbá elegendő búvóhelyet is talál a
házak között. Ezért egyre több önkormányzat-
nak kell foglalkoznia a vaddisznók létszámá-
nak szabályozásával, amihez a Pilisi Parkerdő
szakemberei az eredményes befogási mód-
szer bemutatásával segítséget nyújtanak. Saj-
nos az utóbbi időszakban egyre gyakrabban
fordul elő, hogy ismeretlenek megrongálják a
csapdákat. Elég, ha valaki becsukja az élesí-
tett csapda ajtaját, és máris hetek munkája ve-
szett kárba. Van, amikor konkrét anyagi kárt
is okoznak a rongálók, akik szétszedik a ket-
rec elemeit vagy tönkreteszik az ajtó zárszer-
kezetét. A befogás szempontjából komoly
nehézséget jelent még a felelőtlen kutyatartás
is, ugyanis a póráz nélkül szabadon engedett
kutyák gyorsan megtalálják a befogóban lévő
vaddisznókat, és támadásukkal, ugatásukkal
komoly stresszt okoznak az egyébként is szo-
katlan helyzetben lévő állatoknak. 
A szakemberek ezért kérik az erdőjárókat, ha
9-10 négyzetméteres, 1 méter magas ketrecet
találnak, aminek a környékén többnyire kuko-
ricát szórtak a földre, akkor kerüljék el a hely-
színt, hogy ne riasszák el az állatokat.
Ugyanezért fontos, hogy a kutyákat az erdőte-
rületen pórázon sétáltassák.

rendőrségi hírek
Volt élettársához kívánt bejutni 
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati
Osztálya eljárást folytatott V. Imre 47 éves po-
mázi lakos ellen magánlaksértés bűntett elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt. A
pomázi férfi december 16-án az esti órákban
összevitatkozott a volt élettársával, melynek
hatására a nő azt kérte tőle, hogy hagyja el a
tulajdonát képező házát. Mivel a férfi nem
ment el, a hölgy segítséget kért a rendőröktől,
aki a kiérkező járőrök megérkezését követően
elment a sértett ingatlanjából. 
V. Imre ezt követően, másnap éjszaka ismétel-
ten megjelent a volt élettársa lakásán, az ud-
varára jogtalanul bement, majd ott a bejárati
ajtón dörömbölt, és kiabált. A hölgy az ajtót
nem nyitotta ki, ezért a férfi ököllel betörte a
bejárati ajtó mellett található egyik ablak-
üveget. A szentendrei rendőrök a férfit gyanú-
sítottként hallgatták ki, az ellene magánlak-
sértés bűntett miatt folytatott eljárást
befejezték, és az iratokat vádemelési javaslat-
tal megküldték az illetékes ügyészségnek. 

láncfűrészt lopott 
A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati
Osztálya eljárást folytatott H. Renáta 31 éves
pomázi lakos ellen lopás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt. 
A rendelkezésre álló adatok szerint a 31 éves
nő 2017. november 29-én a késő délutáni
órákban egy pomázi ingatlan udvarára a kerí-
tésén átmászva bement, majd a nyitott kazán-
házból eltulajdonított egy benzines lánc-
fűrészt.  
A szentendrei vizsgálók H. Renátát gyanúsí-
tottként hallgatták ki, az ellene lopás vétség
miatt folytatott eljárást a napokban befejezték
és az iratokat vádemelési javaslattal megküld-
ték az illetékes ügyészségnek. 

zárjuk az ajtókat!
Az elmúlt napokban a Szentendrei Rendőrka-
pitányság illetékességi területén előfordult,
hogy gépkocsiból tulajdonítottak el értékeket.
A gépjármű utasterében hagyott táska, pénz-
tárca, mobiltelefon vagy más elektronikai esz-
köz kedvelt célpontja az elkövetőknek.

A Szentendrei Rendőrkapitányság kéri a la-
kosságot, hogy értékeiket ne hagyják őrizetle-
nül a gépkocsi utasterében, hanem lehetőleg
vigyék magukkal, vagy helyezzék el a csomag-
tartóban. Így elkerülhetik, hogy gépjárművei-
ket az értékek eltulajdonítása érdekében
feltörjék, megrongálják.
Fokozottan ügyeljenek arra is, hogy a járművet
zárják be még akkor is, ha rövid időre vagy

csak kis távolságra hagyják el gépkocsijukat.
Az ajtókat nem elegendő a kulcs vagy távirá-
nyító használatával bezárni, hanem ellenőrizni
is szükséges, hogy ténylegesen valamennyi
ajtó bezáródott-e. Ügyeljenek arra is, hogy az
ablakok felhúzott állapotban vannak-e. A tás-
kát, telefont akkor se hagyják az autó nyitott
utasterében, ha épp a csomagtartóban pakol-
nak, mert egy óvatlan pillanat is elegendő
ahhoz, hogy eltulajdonítsák az elöl hagyott ér-
tékeket. 
A családi házak tulajdonosai pedig fokozottan
ügyeljenek arra, hogy a kertben, udvaron le-
parkolt gépkocsit zárják le, továbbá a kerék-
párokat, kerti munkagépeket se hagyják
éjszakára lezáratlanul az udvarban. 

Közlekedjünk az időjárásnak
megfelelően! 
Az időjárásváltozásokra a legtöbb ember ér-
zékeny. A melegfrontra érzékenyek alapve-
tően ingerlékenyek, fáradékonyak, magasabb
a pulzusszámuk, emelkedhet a vérnyomásuk,
s ez a közúti balesetek gyakoriságára is 
hatással van (önuralom elvesztése, illetve
meggondolatlan, agresszív, durva szabály-
szegések elkövetése stb.). Ezért melegfront
idején az átlagosnál nagyobb türelemre, óva-
tosságra, s az önuralom megtartására van
szükség a balesetek elkerülése érdekében.
Ezzel szemben a hidegfront megérkezése
nyugodtabbá, feszültségmentessé teszi az
emberi pszichét, csökken az ingerlékenység,
lelassulnak a reflexek, s az állandó álmosság-
érzet, valamint a fejfájás, nehézkes gondol-
kodás is gyakori jellemzők. Mindezek
következtében hidegfront esetén gyakoribbak
azok a közúti balesetek, melyek az emberi fi-
gyelmetlenségre, a hibás helyzetfelismerésre,
a késedelmes reakciókra vezethetők vissza.
A közlekedési balesetek elkerülése érdekében
nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az idő-
járási változások, a meleg- és hidegfront ha-
tásaival, s mindenkor ennek tudatában
közlekedjünk. A passzív biztonsági eszközök
– alapvetően a biztonsági öv és a gyermekbiz-
tonsági rendszer, bukósisak, védősisak stb. –
használata kiemelten fontos a közúti tragé-
diák megelőzése céljából.

tűzoltósági hírek
Családi ház alsó szintjében kialakított garázs-
ban keletkezett tűz 2018. január 3-án délelőtt
Leányfalun, a Fenyő utcában. A helyiségben
könyvek, felhalmozott tűzifa kapott lángra, a
tűz a lakrészre nem terjedt át. A helyi önkén-
tes és a szentendrei hivatásos tűzoltók két 
vízsugár segítségével oltották el a lángokat,
majd vizsgálták át az épületet. A nagy hőter-
helés következtében az alsó szint betonfö-
démje berobbant, a fölötte lévő helyiségek
falai megrepedtek, így az ingatlan ideiglene-
sen lakhatatlanná vált. A tűz keletkezésekor a
családi házban két ember tartózkodott, ők idő-
ben, sérülések nélkül elhagyták a házat, vala-
mint az épület átvizsgálásáig rokonokhoz
költöztek, így lakosságvédelmi intézkedésre
nem volt szükség – adta hírül Csámpai Attila,
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság szóvivője. 
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ADásVÉtel

Garázsvásár Szentendrén: szék ágy,
szekrény. Tel. (26) 300-419, 06-30-949-
6456.

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeg-
gyűjteményeket, régi képeslapokat, ki-
tüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26)
385-387.

állást KÍnál

A szentendrei Tourinform iroda idegen
nyelve(ke)t beszélő kisegítő munkatár-
sakat keres idegenvezetői és irodai
munkákhoz. Az önéletrajzokat a fizetési
elképzelések (óradíj vagy napidíj) meg-
jelölésével a tdm@szentendre.hu e-mail
címre várjuk február 15-ig. További in-
formáció ugyanezen az e-mail címen,
vagy személyesen a Tourinform irodá-
ban (Dumtsa u. 22.) kérhető.

Szentendrei ékszerüzletbe keresek heti
2-3 napra szakképzett, gyakorlattal ren-
delkező ékszerbolti eladót vagy ékszer-
becsüst. Jelentkezés önéletrajzzal:
mariapek87@gmail.com.

Szentendrei, belvárosi hamburgerező
keres megbízható szakácsot kiemelt
bérezéssel. Tel. 06-20-483-6617.

építőiparban járta, józan életű segéd-
munkást és önállóan dolgozni tudó kő-
művest keresek. Tel. 06-30-341-3423.

Szentendrei cukrászdába mosolygós,
kedves, magával szemben igényes pul-
tos hölgyet keresünk. Tel. 06-30-952-
8603.

Kereskedelmi érdeklődésű kollé-
gát keresünk szentendrei irodába.
Elvárások: műszaki affinitás, B-ka-
tegóriás jogosítvány, kiváló kom-
munikációs készség,
magabiztosság. Az önéletrajzokat
az alábbi e-mail címre várjuk:
info@alukov.hu.

állást Keres

Leinformálható, pedáns, nyugdíjas
értelmiségi nő háztartás-vezetést,
takarítást, gyermek vagy idős
hölgy/úr gondozását vállalná. Tel.
06-30-210-7647.

eGÉszsÉG

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

KIADÓ lAKás

Belvárosi tanár kiadó albérletet keres
feleségével, kispulival a belvárosban.
Tel: 06-20-217-9743, Zoltán.

Szentendrén kiadó külön bejáratú, össz-
komfortos garzonlakás. Tel. 06-20-935-
5129.

lAKás, InGAtlAn

Szentendre belvárosában 70 nm-es ház
garázzsal eladó. Kívül-belül szigetelt,
amerikai konyhás-nappali + 2 háló gard-
róbbal. Irányár: 42 millió Ft. Tel. 06-20-
517-6977.

Szentendrén, a Barackvirág utcában 55
nm-es családi ház garázzsal eladó.

Konyha ebédlővel, nappali + 1 háló-
szoba, terasz gyönyörű kilátással. Irá-
nyár: 22 millió Ft. Tel. 06-20-542-2660.

oKtAtás

Képzőművész tanár – óriási tapaszta-
lattal – saját műtermében rajz-festés és
művészettörténet oktatását vállalja. Tel.
06-30-617-6750.

rÉGIsÉG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margi-
tot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hi-
básat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmaga-
sabb áron. Tel. 06-20-280-0151, he-
rendi77@gmail.com

Készpénzért veszek bútorokat, festmé-
nyeket, porcelánokat, dísztárgyakat,
órákat, csillárt, hangszert, könyveket,
szobrokat, csipkét, bizsukat, szőrmét,
varrógépet. régi pénzt, kitüntetést, teljes
hagyatékot. Díjtalan kiszállássál, hétvé-
gén is! Tel. 06-30-308-9148.

szolGáltAtás

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

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

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

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

Lomtalanítást, telektisztítást, bontást,
átalakítást, felújítást vállalunk. Tel. 06-
20-523-0253.

ÜDÜlÉs

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

Üzlet

Kutyakozmetikusnak üzlethelyiség
kiadó a belvárosban, kedvező feltételek-
kel. Tel. 06-20-326-4669.GyermeksebészetimagánrendelésSZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebészRendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,péntek 17:00 – 19:002000 Szentendre, Kanonok utca 1.Bejelentkezés:

06-70-677-1178
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feladatok: 
l A mérnökség kezelésében lévő útháló-

zat kezelésével kapcsolatos feladatok
elvégzése

l országos közúton a téli tisztántartási
feladatok teljes körű ellátása, 

l téli elhárításban való részvétel, sószóró
és hóeke adapterrel felszerelt kombi-
nált gépek vezetése

A munkakör betöltéséhez szükséges 
feltételek: 
l szakirányú iskolai végzettség vagy

szakirányú OKJ-s végzettség
l vagy szakmunkásképző vagy 

szakiskola vagy OKJ bizonyítvány 
+ 4 év szakmai tapasztalat 
l B és/vagy C kategóriájú jogosítvány

Az elbírálásnál előnyt jelent:
l útépítő, karbantartógép-kezelő OKJ-s

bizonyítvány
l NKH jogosítvány – 5631 gépcsoportra
A munkakör betöltésének kezdete: 
legkorábban 2017. december 18.
A jelentkezés határideje: folyamatosan
Szerződés: határozatlan idejű
Kérjük, ha ajánlatunk felkeltette 
az érdeklődését, jelentkezzen a 
06-30-4177660 telefonszámon. 

A Magyar Közút nonprofit zrt. Pest Megyei Igazgatóság, 
szentendrei mérnöksége ÚtÜzeMeltetŐ szAKMunKás 
munkakörbe munkatársat keres.

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.




