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A komplexitásra 
törekszünk

Fucskár Erika 
gyerekkönyvtáros munkáját
a Pest Megyei 
Könyvtárosok Szövetsége
Nagy Ferenc-díjjal 
jutalmazta. 

9. oldal

Cristina Kahlo 
Szentendrén

Frida Kahlo húgának uno-
kája, Cristina Kahlo július
8-án Szentendrén tett láto-
gatást. A neves fotómű-
vésznek Gyürk Dorottya
kulturális alpolgármester
mutatta meg városunkat.

12. oldal

ÉS VIDÉKE

Teátrum 2018: teltházas előadások 
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közérdekű

Szentendre 
ÉS vIdÉKE

pályázat

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

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS office
• érettségi vagy felsőoktatásban szerzett szakképzett-
ség és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásai-
ról szóló 29/2012. (III.7.) korm. rendelet szerinti
közszolgálati szakképzettség, pl: személy- és vagyo-
nőr, fegyveres biztonsági őr, közterület-felügyelő, ka-
tasztrófavédelmi előadó, tűzoltó szakképesítés,
büntetés-végrehajtásban szerzett szakképzettség,
• szakképesítés hiányában tanulmányi szerződés meg-
kötése mellett közterület-felügyelői szakképzettség
megszerzése
• b kategóriás jogosítvány
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a köztiszt-
viselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy bün-
tetlen előéletű, illetve nem áll a köztisztviselői
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség

A jelentkezéshez csatolni kell:
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti szakmai
önéletrajz;
• motivációs levél;
• iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések má-
solata,
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és sze-
mélyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők meg-
ismerhetik

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

Ellátandó feladatok: 
• A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tör-
vény 1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, a helyi

önkormányzati rendeletekben meghatározott felada-
tok ellátása
• A városban működő térfigyelő kamerák kezelése
bérezés: a jogállásra a Közszolgálati tisztviselők jogál-
lásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban:
Kttv.), a köztisztviselők illetményéről, valamint a köz-
tisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támoga-
tásokról szóló 17/2010. (V.14.) Ör. vonatkozik, melyek
szerint az illetménykiegészítés felsőfokú végzettség
esetén 30%, középfokú végzettség esetén 10%, to-
vábbá a Kttv. 133. § (3) bek. szerinti +50% illetményki-
egészítés, illetve a 235. § (1) bek. alapján személyi
illetmény adható.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus
13.

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását köve-
tően azonnal.

Munkavégzés helye: Szentendrei Közös Önkormány-
zati Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pá-
lyázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy a re-
mele.antonia@szentendre.hu e-mail címre történő
megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munka-
kör megnevezését: közterület-felügyelő

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
bella Péter nyújt a 26/785-056-os telefonszámon.

Nyári igazgatási szünet

2018. július 30. és augusztus 10. között
igazgatási szünetet tart a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal, ebben az
időszakban az ügyfélfogadás szünetel.
Az igazgatási szünetet követően az első
ügyfélfogadási nap a hivatalban 2018.
augusztus 13. hétfő.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentendre
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szentendrei Közös Önkormányzati 
Hivatalban 2018. július 30 – augusztus
10. között igazgatási szünetet rendelt el,
így ezen időszak alatt a Hivatalban az
ügyfélfogadás szünetel.
Az igazgatási szünetben a Városi Ügyfél-
szolgálat munkatársai készséggel állnak
rendelkezésükre, kérdéseikkel, észrevéte-
leikkel forduljanak hozzájuk bizalommal
személyesen 
a 2000 Szentendre, Duna korzó 25. szám
alatt vagy a 
26/300-407-es telefonos és az 
ugyfelszolgalat@szentendre.hu 
e-mail elérhetőségen.

A Hivatalban az igazgatási szünetet köve-
tően az első ügyfélfogadási nap 2018. 
augusztus 13. (hétfő) 13-óra.
Szíves megértésüket köszönjük.

Dr. GErENDáS Gábor
jEGyző
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Az ünnepség közös Himnusz énekléssel kez-
dődött Lázár Enikő vezetésével, majd – Sem-
melweis Ignác születésének 200. évfordulója
alkalmából – az anyák megmentőjéről dr.
Arany Csilla főorvos, a SzEI új munkatársa
emlékezett meg. A szülész-nőgyógyász, jár-
ványügyi szakember Semmelweis tragikus
sorsát ismertetve felhívta a figyelmet arra,
hogy az egészségügyben az egyéni felelős-
ségnek ma is kiemelt szerepe van az orvos-
beteg és az orvos-orvos viszonyban egyaránt.

Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszön-
tőjében az egészségügyi dolgozók egész
éves, gyakran drámai történetek övezte mun-
kájáért mondott köszönetet, és Mikszáthot
idézve emlékeztetett arra is, hogy a gyógyító
munkát sokszor kíséri hálátlanság is. „Az
orvos valóságos bűnbak. Azt mindenért ütik.
Ha kicsibe veszi a beteg baját, megharagusz-
nak rá, hogy lelketlen kutya, ha nagyba veszi,
megharagusznak rá, hogy megrémíti a bete-
get, és még betegebbé teszi. Ha a beteg meg-
gyógyul, azt mondják, hogy magától is
meggyógyult volna, ha nem gyógyul meg, azt
mondják, hogy a doktor rontotta el. Ejh, cudar
egy pálya ez! Hálára ne számítson az ember.”
Szentendre első embere az egész város nevé-
ben fejezte ki háláját az egészségügyi dolgo-
zóknak, kitartást és jó egészséget kívánva
gyógyító hivatásuk további gyakorlásához.
Szentendre Város Semmelweis Díját 2018-
ban már negyedik alkalommal a polgármester
adta át, az elismerést a képviselő-testület idén
dr. Petrovits Adrienne szemész főorvosnak
ítélte.
A díj átadása után az elmúlt év szakmai sike-
reit dr. Pázmány Annamária intézményvezető
értékelte. Kiemelte az egészségügyi dolgozók

több lépcsős béremelésének fontosságát,
mint mondta, ami a gyógyítók körülményeit ja-
vítja, az a betegek javát szolgálja. Hangsú-
lyozta: „Hiszem, hogy a gyógyulásban a
szaktudás mellett a bizalomra épülő orvos
beteg kapcsolatnak, az emberi méltóság
messzemenő tiszteletben tartásának jelentős
szerepe van. Május 6-án nagy sikerrel zajlott
le a richter Egészségváros rendezvény, me-
lyen intézményünk dolgozói egész napos
munkájukkal 3,7 millió Ft-ot gyűjtöttek össze
egy új ultrahang-készülék vásárlására, melyet
ezúton is megköszönök.” Az intézményvezető
elmondta, szakmai munkájukért valamennyi
egészségügyi dolgozó kiegészítést kap júliusi
fizetéséhez.

Dr. Pázmány Annamária a Semmelweis nap al-
kalmából egy szentendrei aranydiplomás or-
vost is méltatott, aki nem volt a SzEI
munkatársa, de életműve érdemessé teszi az
elismerésre. Dr. Kóbor Györgyné dr. Varga Edit
1968-ban, 50 évvel ezelőtt vette át diplomáját
Pécsett. Az aneszteziológus, belgyógyász, in-
tenzív terápiás volt osztályvezető főorvost Ver-
seghi-Nagy Miklós polgármester köszöntötte.

Az ünnepségen nyugdíjba vonulása alkalmá-
ból köszöntötték dr. Dragon Pálné Herth jú-
liát, aki 2011-től ez év áprilisáig dolgozott a
SzEI recepcióján. Az igazgatói dicséretben ré-
szesülőknek, Merkly Melindának, Palkó Ildikó-
nak és Elter zsuzsának az emléklapokat
Verseghi-Nagy Miklós polgármester adta át,
Lőrinc István távollétében kapott elismerést.

Az ünnepségen közreműködött dr. Frenyó
Sándor ortopéd sebész professzor zongorán,
Elter Luca fuvolán.

Semmelweis díj 2018:
dr. Petrovits Adrienne
Dr. Petrovits Adrienne 1966-ban, budapesten
született, férjezett, 2 leánya van. 1991-ben
végzett a Semmelweis orvostudományi Egye-
temen, ahol 1996-ban szemész szakvizsgát
szerzett.
1991 októberétől a pápai Gr. Esterházy Kórház
rendelőintézet szemészeti osztályán segéd-
orvosként, majd 1996 márciusától a IV. kerü-
leti Újpesti rendelőintézet szemészeti
osztályán dolgozott. Szentendre Egészség-
ügyi Intézményeiben 1997 elejétől dolgozik,
2011 júliusa óta a szemészeti szakrendelés ki-
nevezett főorvosa.
Dr. Petrovits Adrienne nagy szakmai tapaszta-
lattal rendelkezik, folyamatosan, továbbképzé-
seken bővíti tudását, hogy az újabb ismeretek
birtokában segítsen a betegeknek. Az állandó
munkaerőhiány megoldásában – a túlterhelt-
ség ellenére is – mindig számítani lehet rá, jó
kapcsolatot tart a kollégákkal akár plusz vizs-
gálatról, akár konzíliumról legyen szó. Soha
nem tagadja meg a segítséget, ha szükség van
a munkájára, akár szabadságát is megszakítja.
Pontos, munkájában precíz, alapos, kollégák-
kal, betegekkel egyaránt kedves, segítőkész.
rendszeresen részt vesz a város és környéki
települések szervezett szűrésein.
édesapja révén, aki a szentendrei Móricz zsig-
mond Gimnázium testnevelő tanára volt, a
mozgás szeretetét örökölte. A szerb rozma-
ring Csoportban táncol, a csoport rendszere-
sen fellép külföldön is. Hagyományőrző, nagy
tiszteletben tartja a szerb népszokásokat.
Elhivatottságról és emberségről tanúságot
tevő, példaértékű orvosi munkája elismeré-
séül az 2018-as Semmelweis Díjat ő nyerte el.

SEmmElWEIS dÍj 2018: dr. PETrovITS AdrIENNE
Az idén július 11-én, a városházán rendezett ünnepség keretében adták át a Semmelweis Nap alkalmából az egészségügyben dolgozók el-
ismeréseit. A Semmelweis díjat ebben az évben dr. Petrovits Adrienne szemész főorvos kapta.
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mobil lépcsőjáró 
a fehérházban
A duna-parti fehérházban került sor a város új beszerzésének, a
mobil hernyótalpas lépcsőjárónak az ünnepélyes átadására, me-
lyen részt vettek azok a munkatársak is, akik a jövőben kezelni
fogják a járművet.

Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester beszédét azzal kezdte,
hogy bár lehet, hogy sokak számára ez a beruházás nem kapcso-
lódik a kultúrához, de ez nem így van, ugyanis a mozi közönségét
is ki fogja szolgálni a lépcsőjáró. A P’Art Moziban működő filmklu-
bok egyikének vezetője, Sergő András kerekes székes, és az ideig-
lenes rámpán való felvitele mindig problémát jelentett. „Ezzel a
beruházással régi adósságát törleszti a város, egy régi álmunk va-
lósul meg. A szerkezet nagy előnye, hogy mobil, így a város más in-
tézményeiben is tudjuk használni” – mondta az alpolgármester.

Gyürk Dorottya mindjárt ki is próbálta a japán gyártmányú lépcső-
járót. Hamvas béla (nem elírás!), a járművet forgalmazó cég ügyve-
zetője betolta a kerekes székkel együtt a járműbe, gyorsoldós
rögzítővel fixálta, majd elindította az egy személy közreműködésé-
vel kényelmesen és biztonságosan irányítható szerkezetet, majd a
kezelését bemutatta a polgármesteri hivatal, az ügyfélszolgálat és
a P’Art Mozi munkatársainak is. Az akkumulátorral működő lépcső-
járó helye a Fehérházban lesz, szükség esetén innen szállítható át
a város más helyszíneire.

új házszám alatt 
az Ügyfélszolgálat
A városi Ügyfélszolgálat épületének (fehérház), így a városi Szolgál-
tató ott  működő távfűtési, hulladékkezelési közszolgáltatási, valamint
parkolási ügyekkel foglalkozó ügyfélszolgálatnak a címe az házszá-
mok felülvizsgálata miatt megváltozott. A vSz kéri az ügyfeleket, hogy
a levelezés során figyeljenek a címzésre és az új számot használják.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Városi Ügyfélszolgálat épületében 
(Fehérház) működő távfűtési, hulladékkezelési közszolgáltatási, vala-
mint parkolási ügyekkel foglalkozó ügyfélszolgálatunk címe a házszá-
mok felülvizsgálata folytán átszámozás miatt megváltozott. Az új cím: 

2000 Szentendre, duna korzó 25.

Kérjük Önöket, hogy a továbbiakban, amennyiben levélben küldik el ne-
künk kérelmüket, akkor a borítékon a fent megadott címet tüntessék
fel.
Az ügyfélszolgálat továbbra is változatlan helyen és nyitvatartási idővel
üzemel. Továbbra is készséggel állunk rendelkezésükre.

MANDULA GErGELy
VEzérIGAzGATó

A Katasztrófavédelem
hírei
Kommunális hulladék kapott lángra július 8-án, vasárnap délután Szent-
endrén, a Szabadkai utcában. A háromszáz négyzetméteren égő lán-
gokat a szentendrei és a fővárosi hivatásos, valamint a leányfalui ön-
kéntes tűzoltók hat vízsugár és egy munkagép segítségével oltották
el, a munkájukat a Pest megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat
irányította. A tűzoltás ideje alatt a fővárosi katasztrófavédelmi mobil
labor folyamatos méréseket végezett a füst terjedésének irányában,
azonban a levegőben egészségre ártalmas koncentrációt kimutatni
nem tudott, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. 

Lesodródott az útról, kerítésnek csapódott egy személyautó július 9-
én virradóra Szentendrén, az Ady Endre úton. A gépkocsiban egyedül
a sofőr utazott, aki a roncsba szorult. A szentendrei hivatásos tűzoltók
feszítővágó segítségével a beszorult embert a roncsból kiszabadítot-
ták, a mentőknek átadták, valamint áramtalanították és átvizsgálták a
járművet. A kimentett ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szen-
vedett, a mentők kórházba szállították. 

CSáMPAI ATTILA Tű. SzázADoS
PEST MEGyEI KATASzTróFAVéDELMI IGAzGATóSáG
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rendkívüli 
testületi ülés
A július 19-én tartott rendkívüli ülésen 14 na-
pirendi pontról tárgyaltak a képviselők, a leg-
fontosabb határozatok az alábbiak voltak.

SzÉSz-módosítás
A bravos Sport Kft. bravos Arena néven több-
funkciós sportcsarnokot kíván építeni a Kalá-
szi úton. A tervezett fejlesztés szükségessé
tette Szentendre építési Szabályzatának és
Szabályozási Tervének módosítását, melynek
tervezési költségét a kft. vállalta. Idén febru-
árban partnerségi egyeztetést és lakossági
fórumot is tartottak, melynek során két véle-
mény érkezett. Ezek után megtörtént a 
tervmódosítás és államigazgatási véleménye-
zése, illetve a végső szakmai véleményezési
eljárás is, így az állami főépítész záró szakmai
véleménye alapján a SzéSz-módosítást a tes-
tület elfogadta. 

Waterfront Hotel fejlesztése
A térségi területrendezési tervek folyamatban
lévő felülvizsgálata során a hullámtéri érintett-
ségű Vt-H övezetek felülvizsgálata is megtör-
ténik. Az érintett területek között található a
Waterfront Hotel ingatlana, amelyen egy ter-

vezett szállodafejlesztés megvalósításához a
SzéSz övezetének egyedi módosítása szük-
séges. A fejlesztési elképzelések szerint a
meglévő szálloda átépül, bővül és egy 4 csil-
lagos, 120 szobával üzemelő hotellé alakul át.
Kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás esetén
a SzéSz-módosítás tárgyalásos eljárás kere-
tében történik, melynek szakmai vélemé-
nyezési szakaszának megkezdése előtt part-
nerségi véleményeztetés szükséges. 

A volt Casino hasznosítása
A volt Casino és szomszédos területének ren-
dezése érdekében az önkormányzat a Telepí-
tési Tanulmánytervet készíttetett, amely
feltárta a hullámtéri területek lehetőségeit, a
volt Casino területének hasznosíthatóságát,
összefüggésben a Postás strand feltárásával,
a gát vonalvezetésének kérdésével. A terv 
javaslatot ad a térség Szentendre építési Sza-
bályzatának módosításával történő rendezé-
sére, mely lehetővé tenné ezen a területen a
CyEb Energiakereskedő Kft. beruházásában
irodaház megvalósulását, az árvízi védmű ki-
építését és a Postás strand megközelítésének
rendezését. A testület elfogadta a Telepítési
Tanulmánytervet, amely alapján tervezetten
elindulhat a Duna-part ezen részének fejlesz-
tése. Az önkormányzat a projekt megvalósí-
tása érdekében előzetes tárgyalásokat folytat
a leendő beruházóval a településrendezési
szerződés előkészítése érdekében, melyet a
szeptemberi testületi ülésre szeretnének be-
terjeszteni. A SzéSz-módosítás ebben az
esetben is tárgyalásos eljárás keretében 
történik, melynek szakmai véleményezési
szakaszának megkezdése előtt partnerségi
véleményeztetés szükséges. 

Közszolgáltatási szerződés
módosítása 
A Szentendre Város Önkormányzatának
tulajdonában, fenntartásában álló közutak,

közterületek, hidak, valamint a pincék fenntar-
tásával, üzemeltetésével kapcsolatos igazga-
tási jellegű feladatokat 2015. szeptembere

óta az önkormányzat látja el. Ezeknek a fel-
adatoknak az ellátása idén januártól megvál-
toztak, ezért módosították a közszolgáltatási
szerződést. E szerint az igazgatási jellegű fel-
adatokat továbbra is a hivatal végzi, azonban
a szakmai-műszaki iránymutatást a Városi
Szolgáltató Nonprofit zrt. adja. 

fmC-támogatás
A Ferenczy Múzeumi Centrum és a Hungaro
Consulting Projektfejlesztő Kft. között peres
eljárás indult 8 évvel ezelőtt abból az okból,
mert az FMC jogelődje vitatta a Hungaro Con-
sulting Projektfejlesztő Kft. teljesítését több
projekt pályázati anyagának előkészítésével
kapcsolatban. Több éven át tartottak az
egyeztetések, végül az FMC elvesztette a pert,
mivel a bíróság megállapítása szerint a telje-
sítés 85%-ban jogszerű volt. A bíróság köte-
lezte az FMC-t az elmaradt díjak, a kamat,
valamint a perköltség megfizetésére.
Az FMC jelenlegi költségvetési helyzetében
nem tud helytállni olyan követelések rendezé-
sében, amelyek a jogelődei tevékenysége
során keletkeztek, ezért a képviselő-testület
jóváhagyta a Ferenczy Múzeumi Centrum szá-
mára a támogatás összegének 25,32 millió Ft-
tal való megemelését a város 2018. évi
költségvetésének általános tartalékának 
terhére.

Kulturális Kft. alapító okiratának
módosítása házszám-változás
miatt
Központi jogszabályi előírás alapján folyama-
tosan zajlik a szentendrei közterület elneve-
zések és házszámozások felülvizsgálata. A
felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy
a Dunaparti Művelődési Ház címe, vagyis a
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
székhelye megváltozik, ami miatt szüksé-
gessé vált az alapító okirat és a közművelő-
dési megállapodás módosítása. A Kulturális
Kft. címe a Duna korzó 11/A.-ról Duna korzó
18.-ra változott, a P’Art Mozi új címe pedig
Duna korzó 25. lett. 
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pályázat

Szentendre város Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására:

A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2018. szeptember 04. 9 óra 00 percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán vehető át és a www.szentendre.hu/ingatlanportal
internetes oldalról tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088
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F E L H Í V á S
VároSI KITÜNTETő DÍjAK
jAVASLATTéTELérE
Szentendre város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a városi Kitüntető díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 10/2008. (II.
20.) Önk. sz. rendeletével a helyi közügyek va-
lamely területén elért kimagasló teljesítmény
vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő
munkálkodás, életmű elismerésére kitüntető dí-
jakat alapított. 

A rendelet értelmében a kitüntető díjak minden
évben egy személynek, vagy csoportnak adomá-
nyozhatók a Képviselő-testület határozata alap-
ján. Nem adományozható díj a Képviselő-testület
vagy állandó bizottságai tagjai részére. 

Szentendre Város Önkormányzat nevében a kitün-
tetéseket a polgármester a 2018. október 23-i 
városi ünnepség keretében adja át. 

A kitüntetések bruttó 100.000 Ft támogatással,
emlékplakettel és oklevéllel járnak. Amennyiben
a kitüntető díjban közösség vagy csoport része-
sül, kétszeres összegű támogatás, egy emlék-
plakett és egy oklevél jár. 

Az alábbi kitüntetésekre lehet javaslatot tenni:

SzENTENDrE VároS SzoLGáLATáérT DÍj ado-
mányozható azon személyeknek és csoportok-
nak, akik a város közéletében köztisztviselői,
vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn
át kiemelkedő munkát végeztek, vagy valamely
jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a köz-
szolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel álta-
lános elismerést vívtak ki az ügyfelek és a
szolgáltatást igénybevevők körében. 

SzENTENDrE VároS KÖzMűVELőDéSI DÍj ado-
mányozható azoknak a személyeknek, közössé-
geknek, akik kiemelkedő eredményeket értek el a
közművelődési tevékenységükkel, az ifjúság mű-
velődéséért végzett munkában, a közművelődés
korszerű formáinak és módszerének kidolgozá-
sában és meghonosításában, s mindezek mellett
kitűnnek a közéletben való részvételükkel.

SzENTENDrE VároS KÖzEGéSzSéGÜGyI DÍj
adományozható a város egészségügyi és szoci-
ális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenysé-
get kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, ápolónak,
asszisztensnek, valamint egészségügyi vagy
szociális területen dolgozónak.

SzENTENDrE VároS TESTNEVELéSI éS SPorT
DÍj adományozható a város érdekében kifejtett
magas színvonalú sportmunkáért, országos,
vagy nemzetközi sportteljesítményért annak a
személynek, csoportnak vagy csapatnak, aki a
mérhető teljesítmény mellett magatartásával és
életmódjával is példaként állítható a város közös-
sége elé.

SzENTENDrE VároS TISzTES IPAroSA DÍj
adományozható annak a személynek és csoport-
nak, aki, illetve amely a gazdasági élet különböző
területén kiemelkedő eredményeket ért el, és
ezzel hozzájárult Szentendre város jó hírnevének
öregbítéséhez, értékeinek növeléséhez.

SzENTENDrE VároS KÖzbIzToNSáGáérT DÍj
adományozható azon személyeknek és csopor-

toknak, akik a város közbiztonsága érdekében
hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek, vagy
valamely tevékenységükkel hozzájárultak a város
közbiztonságának színvonalas emeléséhez.

SzENTENDrE 1956 EMLéKérEM – a díj minden
évben egy szentendrei polgárnak – halála esetén
hozzátartozóinak – adományozható, aki 1956-
ban részt vett a forradalom és szabadságharc
eseményeiben, illetve akit meghurcoltak, meg-
aláztak, valamilyen megtorlás érte őt a forrada-
lom leverését követően.

SzENTENDrE VároS CIVIL SzErVEzETE DÍj
adományozható azon közösségeknek, akik aktív
résztvevői a város civil életének, tevékenységük-
kel, a várost segítő kezdeményezéseikkel, javas-
lataikkal elindítják a közös gondolkodást, és
hozzájárulnak a fejlesztések megvalósításához,
tanácsaikkal, véleményükkel elősegítik az inno-
váció, a kulturális- és sport élet színvonalának
emelését, a hagyományok ápolását, más civil
szervezeteket is bevonnak a város életébe, meg-
erősítve ezzel a társadalmi megújulás, folyama-
tát. (A díjjal nem jár pénzjutalom.)

A díjakra javaslatot tehet:
a) a polgármester, a jegyző;
b) a képviselők, a bizottsági tagok;
c) szentendrei szakmai, civil szervezetek, egye-
sületek, intézmények;
d) legalább 10 állandó szentendrei lakhellyel ren-
delkező lakos.
A díjakból évente egy adományozható, azonban
kivételesen indokolt esetben a Képviselő-testület
kategóriánként több díj odaítéléséről is dönthet. 
A javaslatok beérkezési határideje: július 31. 
A javaslat beadásának helyszíne: Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal Iktatója
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)
Kérjük a javaslattevőket, hogy a méltatások szö-
vegét 10-15 gépelt sorban fogalmazzák meg, a
hivatal ügyfélszolgálatán átvehető vagy a honla-
punkról letölthető adatlapon. A javaslatokat az
adatlap kitöltése után e-mailben szkennelve is
meg lehet küldeni a fent megadott határidőre a
jegyzo@szentendre.hu e-mail címre. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak a határidőre be-
érkezett, méltatással és aláírással ellátott javas-
latokat áll módunkban elfogadni!
További felvilágosítást kérhető a Hivatal jegyzői
titkárságán a 26/785-033 telefonszámon.

Szentendrei Közös Önkormány-
zati Hivatal pályázatot hirdet 
adóügyi ügyintézői feladatok 
ellátására.

Pályázati feltételek:
o magyar állampolgárság;
o cselekvőképesség;
o büntetlen előélet;
o felhasználói szintű MS office is-
meret
o középfokú végzettség és könyve-
lői szakképzettség
o a kinevezés feltétele 90 napnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
megléte, amely igazolja, hogy a köz-
tisztviselői jogviszonyt létesíteni szán-
dékozó személy büntetlen előéletű,
illetve nem áll a köztisztviselői foglal-
kozástól eltiltás hatálya alatt
o kinevezés esetén vagyonnyilatko-
zat-tétel

A jelentkezéshez csatolni kell:
o 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet
szerinti szakmai önéletrajz; 
o motivációs levél,
o iskolai végzettségek és egyéb
szakképesítések másolata;
o nyilatkozat arról, hogy a benyújtott
pályázatot a pályázati eljárásban részt-
vevők  megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
o helyi adóhatósági területen szer-
zett szakmai tapasztalat
o közigazgatásban szerzett szakmai
tapasztalat
o szentendrei vagy kistérségi helyis-
meret

Ellátandó feladatok: 
o az építményadóval kapcsolatos
ügyintézés (adóalanyok felderítése,
bevallások kiküldése, beérkezett be-
vallások ellenőrzése, feldolgozása, ha-
tározatok készítése)

o a be nem nyújtott adóbevallások
esetén az adóalanyok hiánypótlásra
történő felszólítása, bírságolása
o vitás esetekben az ingatlanok be-
építettségének, használhatóságának,
alapterületének helyszíni ellenőrzése

bérezés: a Közszolgálati ttisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tör-
vény szerint

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű, előreláthatólag 2019.
augusztus 28. napjáig szóló közszol-
gálati jogviszony, próbaidő 6 hónap

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. augusztus 2.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. augusztus 10.

A munkakör betölthető: a pályázat el-
bírálását követően azonnal.

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

A  pályázat benyújtásának módja: sze-
mélyesen vagy postai úton a pályázat-
nak a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal címére (Szent-
endre, 2000 Városház tér 3.) vagy a 
remele.antonia@szentendre.hu e-mail
címre történő megküldéssel. Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör meg-
nevezését: „adóügyi ügyintéző”.

Pályázattal kapcsolatos szakmai infor-
mációt dr. Ligetfalvi Kinga hatósági ve-
zető nyújt a 26/785-128-as
telefonszámon.
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Szentendre város Önkormányzat (2000 Szentendre, városház tér 3.)
nyilvános, nyílt pályázatot hirdet az alábbi ingatlan értékesítésére:

Cím (Szentendre) Szentendre, Péter-Pál u. 5/b 1832 hrsz.
Terület 633 m2

Ingatlan-nyilvántartási megnevezése kivett lakóház, udvar
Övezeti besorolás Vt/K
bruttó induló (licit) ár   70.000.000 Ft
Pályázati biztosíték  1.000.000 Ft

A pályázatot a Hivatal Iktatójába 2018. július 31. 9 óra 00 percig
(Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Minden szükséges informá-
ciót a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Vagyongazdálkodási Irodán
vehető át és a szentendre.hu/ingatlanportál oldalról tölthető le.

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

pályázat

folytatódik a római sánc utca
felújítása
A római sánc utca forgalmas gyűjtőút, és a jelenlegi burkolata tel-
jesen elhasználódott. Önkormányzati beruházásban tavaly megújult
a 11-es főúttól az Acél utcáig tartó szakasz útfelülete, a felújítás idén
az Acél utcától folytatódik a Kálvária tér végéig. Az út kopóréteg-
cseréjével egyidejűleg a járda is megújul 202 méter hosszúságban,
illetve középsziget épül a Kálvária téren, a Kálvária út csatlakozásá-
nál.
A munkálatok augusztus elején kezdődnek, és előreláthatólag a
hónap legvégére, az iskolakezdés idejére be is fejeződnek A kivite-
lezés költsége 45,85 millió Ft, melyhez az önkormányzat pályázati
forrást igényelt, az eljárás még folyamatban van. Pályázati forrás hi-
ányában az önkormányzat a 2018-as költségvetésből finanszírozza
a projektet.
A kivitelezés félpályás útlezárás mellett zajlik, a javasolt elkerülő
utakról tájékoztató táblákat helyeznek ki. A buszközlekedés a felújí-
tás ideje alatt zavartalanul üzemel.

Burkolatfelújítás a Teátrum
parkolóban

július közepén az ún. IV. ütemmel kezdődik meg a Teátrum parkoló
területrendezése, burkolatának egységesítése. A jelenleg is aszfalt
burkolatú, patkó alakú részen az új kopóréteg kialakítása során meg-
erősítik az alépítményt, szegélyt építenek, az aknafedlapokat, illetve
a megsüllyedt vagy kiemelkedő részeket egy szintbe hozzák. A víz-
elvezetés érdekében az útszakasz oldalesését úgy alakítják ki, hogy
a víznyelőkbe folyjon a csapadékvíz.
A kivitelezés időszakában a szemétszállító járművek nem tudnak
bejutni a Teátrum utcába, a lakók ez idő alatt a szemeteseket a rév
utcába tudják kivinni.
A felújítás várhatóan július végén fejeződik be. A kivitelezést a város
saját forrásból finanszírozza, az éves költségvetési keretből. Kivite-
lező: Hő-stopp Mester Kft.

Karbantartás: víznyelők, 
átereszek
A Városi Szolgáltató Nzrt. tovább folytatja és ütemesen végzi a hatás-
körébe tartozó karbantartásokat, felújításokat; most került sorra a víz-
nyelők és rácsos átereszek ellenőrzése és javítása. jelenleg a Pásztor
utcai rácsos áteresz teljes felújítása van folyamatban, melynek mun-
kálatai közlekedés-biztonsági és zajszint-növekedési szempontból is
halaszthatatlanná váltak; ezen munkálatok az előkészítéssel – rácsok
legyártása stb. – és kivitelezéssel együtt egy hónapot vesznek igénybe.
Ez után következnek majd a barackos úti, boldogtanyai és – szükség
szerint – más vízelvezetők javításai is.
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BUDAPEST XI. SAVOYA PARK 3 SZOBA DUNAI PANORÁMA ÚJ ÉPÍTÉSű 29,58 MFT
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forgalomtechnikai
változások
A városfejlesztési, jogi és Pénzügyi Bizott-
ság a július 5-i rendkívüli ülésén a következő
forgalomtechnikai változtatásokról döntött.

• Kerékpározás megtiltása a Paprikabíró ut-
cában

Az egyirányú Paprikabíró utca kezdeti szaka-
sza meredek, és végig kismértékben íves 
vonalvezetésű, nehezen belátható. Az ellenirá-
nyú kerékpározás az utca szélessége, a par-
kolási igény és a rossz beláthatóság miatt
balesetveszélyes, ezért a továbbiakban a Pap-
rikabíró utcába a 11-es főút felől nem lehet ke-
rékpárral sem behajtani. 

• Pátriárka utca egyirányúsítása

A Pátriárka utcában a parkoló gépjárművek és
a gyalogos közlekedés miatt veszélyes a két-
irányú gépjármű-közlekedés a Toldi köz és a
rákóczi utca közötti szakaszon, ezért ezen a
szakaszon egyirányúsítják a forgalmi rendet a
rákóczi utca irányába augusztus 20-tól. A ter-
vek szerint a Toldi köztől kezdődően pollerek-
kel választják el a gyalogos- és a
gépjármű-felületeket. Az Alkotmány és a rá-
kóczi u. közötti szakaszon várakozni tilos
tábla kihelyezésével egy ún. K+r (kiss&ride)
rendszert alakítanak ki, ami azt jelenti, hogy a
parkoló csak a megállás és a gyerekekre való
várakozás idejére vehetők igénybe. Az ellen-
irányú kerékpáros forgalom továbbra is enge-
délyezett lenne.

• Sebességkorlátozás a vasúti villasoron és
az ún. hegyvidéki városrészekben

Tekintettel az intenzív gépjármű forgalomra,
30 km/h korlátozott sebességű övezetet ve-
zetnek be a Vasúti villasor, római sánc utca és
Pomázi út által határolt területen. A hegyvidéki
városrészben a szűk hegyi utcák indokolják a
30 km/h korlátozott sebességű övezet kiala-
kítását, melyet a lakosok több alkalommal is
kértek az utcafórumokon. A sebességkorláto-
zás mindkét területen várhatóan kora ősszel
lép életbe.

Sikeres a komposztprogram
Szentendre város Önkormányzata tizedik alkalommal rendezte meg
a Helyi Komposztálási Programot a Környezetvédelmi Alap támoga-
tásával. A programra jelentkezők július 16-án vették át a lapra szerelt
komposztládákat a városi Szolgáltató Nzrt. telephelyén. Szentendrén
már több mint 2000 háztartásban használják a környezetbarát meg-
oldást.

Szentendre helyi rendeletében módosította az égetésre vonatkozó sza-
bályokat, így az üdülőövezeteken kívül már a pénteki napokon is tilos
a kerti zöld hulladék égetése. égetés helyett a zöldjavakat érdemes
komposztálni, hiszen a szerves háztartási, kerti hulladékból (zöld ja-
vakból) saját magunk készíthetünk értékes tápanyagot, és ingyen jut-
hatunk talajjavító anyaghoz, humuszhoz, melyet a természetes
körforgásának megfelelően visszajuttathatunk a talajba. A háztartási
hulladék legalább 30 százaléka szerves, komposztálásra alkalmas
anyag. A környezettudatos megoldással nemcsak a természetet vé-
delmében tettek sokat, de pénztárcakímélő megoldást is választottak

azok a szentendreiek, akik áttértek a szelektív hulladékgyűjtésre és a
komposztálásra. évről évre egyre többen ismerik fel ennek jelentősé-
gét, idén több mint 240-en igényeltek az önkormányzattól komposzt-
ládát.

járdaépítés a jános
utcában
Elkezdődött a jános utcában a járda építése
a Deli Antal és józsef Attila utca közötti sza-
kaszon. A járda megépítését régóta tervezte
az önkormányzat, mivel ebben a városrésze-
ket összekötő utcában nagy a gyalogos forga-
lom. Nagy számban használják gyerekek és
diákok is, ezért történik az építkezés a nyári
időszakban. Az építkezést a lakosokkal való
egyeztetések és területrendezések előzték
meg, illetve a tervezés és az engedélyeztetési
folyamat.
A beruházás bruttó 9 millió Ft-ba kerül, melyet
a város saját forrásból finanszíroz. A kivite-
lező a bola 95 Kft. A befejezés várható idő-
pontja: augusztus vége.

Terelőútvonal
A kivitelezés kezdeti szakaszában még nem
kell lezárásra számítani, de az építkezés folya-
mán huzamosabb ideig útlezárásra kerül sor,
ezért ebben az időszakban a javasolt terelőút-
vonal: Deli Antal utca – Damjanich jános utca

– józsef Attila utca – jobbágy utca – György
utca útvonal. (A jobbágy utca ideiglenesen
kétirányú lesz.)
A lezárás időszakában a szemétszállító jár-
művek sem tudnak bejutni a területre, ezért a
lakóknak a szemeteseket a Deli Antal utca és
jános utca kereszteződésbe lehet kivinni.

Ideiglenes forgalmi rend
A járdaépítési munkák a 1562/13 hrsz.-ú in-
gatlantól indulnak, csatlakozva a meglévő jár-
dához. A Deli Antal utca felől a jános utca az
építés idején kívül is zsákutcaként fog üze-
melni. A munkavégzés befejezését (16.00) kö-
vetően a Deli Antal utca felőli, sárga
villogókkal ellátott terelőkorlátot eltávolítják,
majd a reggeli munkakezdéskor (8.00) vissza-
helyezik. A Deli Antal utca felől érkező forga-
lom számára oszlopra kihelyezett táblák –
„Mindkét irányból behajtani tilos”, „Kivéve épí-
tési forgalom” és „Kivéve lakók 6.30-7.30” –
biztosítják, hogy a lezárt építési területen
lakók a munkavégzés idején kívül szabadon
tudják megközelíteni ingatlanjaikat.
Az önkormányzat kéri a lakók fokozott figyel-
mét és türelmét.

Ideiglenes forgalmi
rend a fő téren
A Szentendrei Teátrum „figaro házassága”
című produkciója idején 2018. július 23-án
08.00 óra és 2018. július 31-én 20.00 óra kö-
zötti időszakban forgalmi-rend változások
lesznek a fő téren és környékén.
A rendezvény 2018. július 25-28. napokon
lesz, amely érinti a Fő tér, a Dumtsa jenő utca
Fő tér és Péter-Pál utca közötti szakasz és
Péter-Pál utca közterületeket, melyek rendez-
vény ideje alatt lezárásra kerülnek.

Ideiglenes forgalmi rend:
I. A fő tér részleges lezárása:
2018. július 23-án hétfőn 8.00 órától 2018. jú-
lius 25-én szerdán 18.30 óráig 
2018. július 26-án csütörtökön 01.00 órától
2018. július 26-án csütörtökön 18.30 óráig
2018. július 27-én pénteken 01.00 órától
2018. július 27-én pénteken 18.30 óráig

2018. július 28-án szombaton 01.00 órától
2018. július 28-án szombaton 18.30 óráig
2018. július 29-én vasárnap 01.00 órától
2018. július 29-én vasárnap 20.00 óráig

II. fő tér és Péter-Pál utca teljes lezárás
2018. július 25-én szerdán 18.30 órától 2018.
július 26-án csütörtökön 01.00 óráig 
2018. július 26-án csütörtökön 18.30 órától
2018. július 27-én pénteken 01.00 óráig
2018. július 27-én pénteken 18.30 órától 2018.
július 28-án szombaton 01.00 óráig
2018. július 28-án szombaton 18.30 órától
2018. július 29-én vasárnap 01.00 óráig

III. esőnap esetén 
07. 29. vasárnap (esőnap) 
Amennyiben az előadást a vasárnapi esőna-
pon tartják, a nézőtér és díszletbontás, szállí-
tás 07.30., hétfőre tolódik)
07.30. hétfő (esőnap) 
Amennyiben az előadást a hétfői esőnapon
tartják, a nézőtér és díszletbontás, szállítás
07.31., keddre tolódik
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mit lehet tudni a Nagy ferenc-díjról?
Nagy Ferenc a budakeszi Könyvtár és Infor-
mációs Szolgálat igazgatója, és a Pest Megyei
Könyvtárosok Szervezetének egykori elnöke
volt. Elhivatott könyvtárosként, az állandó ta-
nulás híveként nyitott volt az újítások, a mo-
dernizáció irányába. Emlékének megőrzésére
alapította a díjat az MKE Pest Megyei Szerve-
zete. A díj 50 ezer Ft-os pénzjutalommal jár,
évente adják át a 35 év alatti könyvtárosoknak
munkájuk elismeréséül és a szervezet munká-
jában való aktív részvételért. 

Hogyan vezetett utad a szentendrei könyv-
tárba?
A szakmai munkát (Somogy megyében) bar-
cson kezdtem, odavalósi vagyok, utána pedig
a Színház- és Filmművészeti Egyetem könyv-
tárában dolgoztam. Hat éve jöttem Szentend-
rére, a könyvtári munkát Magyarné Fekete
Katalintól vettem át, akitől nagyon sokat tanul-
tam. Az elmúlt időszakban több kollégával is
dolgoztam együtt, akikkel nagyon inspiráló
volt a közös munka. Szerencsére jó a viszony
a munkatársakkal, a vezetők pedig bíznak
bennünk, és lehetőséget adnak arra, hogy ki-
próbáljuk magunkat más műfajban, ami min-
denki számára előny, mert izgalmas
programok jöhetnek létre.

A pályamunkád a gyerekkönyvtári munka
összegzése az elmúlt hat évre visszatekintve.
Hogyan foglalnád össze ennek a több mint
tízoldalas írásnak a fő mondanivalóját?
A könyvtár és a könyvtári munka sokszínűsé-
gét írtam meg a pályázatomban. A nyitvatar-
tási időben zajló kölcsönzés, könyvajánlás és

tájékoztatás mögött komoly háttérmunka fo-
lyik, ami mellé az elmúlt évtizedekben számos
új tevékenység is kapcsolódott.

Konkrétan mire gondolsz?
Szeretnénk, ha az olvasóink – és a leendő ol-
vasóink is – elsősorban a szellemi töltekezés
lehetőségét látnák a könyvtárban. olyan kö-
zösségi teret, ahol a könyvtárosok személyre
szabottan tudnak nekik könyveket ajánlani. 
A gyerekkönyvtári részleg sem csupán a köte-
lező olvasmányokról szól. Hihetetlen mennyi-
ségben jelennek meg könyvek manapság, és
a könyvtárosok abban tudnak segíteni, hogy a
minőségi szépirodalmi és szakmai kiad-
ványokra hívják fel a szülők figyelmét. 
Különböző témákban van válogatásunk, 
életkorokhoz illesztve. Sokan nem is gondol-
nak arra, hogy egy történet segíthet egy élet-
szakasz problémáinak feldolgozásában. Nagy
választékunk van a szülőknek szóló, gyerek-
neveléssel kapcsolatos könyvekből is, vannak,
akik már a várandósság időszakában beirat-
koznak.

Gyerekkönyvtárosként hogyan tudjátok fel-
kelteni a gyerekeknek érdeklődését a köny-
vek iránt? Hiszen a könyveknek egyre több
„riválissal” kell megküzdeniük.
A gyerekek közvetlenül is találkozhatnak a
könyvekkel, de foglalkozások keretében is.
zenés-mondókás foglalkozásokat szervezünk
a legkisebbeknek, 0-3 éveseknek, amelyek fej-
lesztik ritmusérzésüket és segítik az egyéni
kompetenciák fejlődését. Itt is törekszünk a
komplexitásra: például ha cicás dalokat éne-
kelnek, akkor ahhoz kapcsolódó könyveket
ajánlunk. Az óvodásoknak kezdő könyvtár-
használati órát tartunk, amibe belecsempé-
szünk kézműves foglalkozást, mesét, zenét,
hogy minél jobban lekösse őket. jó viszonyt
ápolunk a helyi oktatási intézményekkel is,
sokszor már ők jelentkeznek a foglalkozá-
sokra. Az a tapasztalatunk, hogy a foglalkozá-
soknak köszönhetően mindig visszajön
egy-két gyerek.

milyen pluszt tudnak adni ezek a foglalkozá-
sok?
érzékenyítő óráink segítenek az önismeret-
ben, valamint mások elfogadására, toleranci-
ára tanítanak. olyan nyitott programjaink
vannak, amelyek során egy mesét vagy törté-
netet interaktív játék során dolgozunk fel. Va-
gyis a gyerekek nemcsak olvasás során
ismerkedhetnek meg a történetekkel, hanem
körbejárjuk a témát ügyességi játékok, fantá-
ziajátékok, kézműves foglalkozások segítsé-
gével, író- olvasó találkozók keretében. Ezeket
nagyon szeretik a gyerekek, és észre sem ve-
szik, hogy egy mese segített nekik például a
szorongásaik feloldásában. Igazából ezek 
biblioterápiás, meseterápiás módszerek, ame-
lyeket egyre gyakrabban alkalmazunk a mese-
foglalkozásaink során.

Az idősebbek, a középiskolás korosztály szá-
mára mit tudtok nyújtani?
régi vágyunk a digitális modernizáció. 
A következő év tervei között szerepel táblagé-
pek beszerzése, kifejezetten erre a korosz-
tályra gondolva. Számukra nagyobb élményt
és izgalmat jelentene, ha ilyen eszközök segít-
ségével gyakorolhatnák a keresést az interne-
ten, a különféle adatbázisokban, ami ma már
nélkülözhetetlen egy kiselőadás megtartásá-
hoz, esszé megírásához. Ebben sokat tudunk
nekik segíteni.

mondhatjuk akkor azt, hogy ezek már lé-
pések a 21. századi, modern könyvtár meg-
valósítása felé?
Egy 21. századi könyvtárnak komplex szolgál-
tatást kell nyújtania. Az újonnan épülő könyv-
táraknál erre már odafigyelnek, és többféle
közösségi teret alakítanak ki. Kell egy csendes
részleg, ahol elmélyülten lehet olvasni, de kel-
lenek a találkozási pontok is. általában az alsó
szint a szórakoztatásé, a felső szint pedig a
hagyományos könyvtár feladatait látja el. A mi
épületünk erre sajnos nem alkalmas, de apró
lépéseket tudunk tenni. 

A könyvtárban az utóbbi időben megvalósult
néhány átalakítás, fejlesztés. A meglévő inf-
rastruktúra mennyiben szolgálja a munkáto-
kat?
Örülünk, hogy folyamatosan szépül a környe-
zetünk, modernizálódik a könyvtár. Nemrégi-
ben új pultot és asztalokat kaptunk, a
baba-mama sarok két éve újult meg, ahol
most igényes környezetet biztosítunk a legki-
sebbeknek. Gondot jelent viszont, hogy a fog-
lalkozásokhoz nincs külön termünk, és mivel
ezeket nyitvatartási időben tartjuk, ilyenkor
zárva vagyunk – jó lenne, ha a kettő nem
fedné egymást. A felnőtt részlegnél is prob-
léma, hogy nem tudnak úgy író-olvasó találko-
zókat tartani, hogy közben lehetőség legyen a
kölcsönzésre is. Visszatérő, vagy mondhat-
nám folyamatos problémánk a munkaerőhi-
ány. Ketten vagyunk gyerekkönyvtárosok, és
minden feladat elvégzése – kölcsönzés, tájé-
koztatás, állományrendezés, rendezvények,
foglalkozások szervezése stb. – kettőnkre
hárul.

mire ez az interjú megjelenik, éppen a szoká-
sos évi zárás lesz a könyvtárban…
július 16-tól zárva vagyunk az olvasóközön-
ség számára, de mi még két hétig itt vagyunk,
ilyenkor van módunk a selejtezésre, leltáro-
zásra, rendrakásra, vagyis az olyan jellegű
munkákra, amelyek a későbbiekben meggyor-
sítják a munkafolyamatokat. Az olvasókat
pedig szeretettel várjuk augusztus 21-től a
szokott nyitvatartási időben: a felnőtt részleg
hétfőtől péntekig 9-től 19-ig, a gyermek rész-
leg szombaton 9-től 13 óráig.

NéMETH E.

A komplexitásra törekszünk
fucskár Erika gyerekkönyvtáros pályamunkáját, melyben a Hamvas Béla Pest megyei Könyvtárban eltöltött hat év munkáját és tapasztalatait
összegezte, a Pest megyei Könyvtárosok Szervezete (Pemeksz) Nagy ferenc-díjjal jutalmazta. Erikával a könyvtárosi munka kihívásairól, az
utóbbi évek megváltozott tendenciáiról beszélgettünk.
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(Nem is oly) felhőtlen
nyári szórakozás 
– Nóra II. Szentendrén
lucas Hnath drámáját a városháza udvarán mutatta be a Szentendrei
Teátrum és az orlai Pordukciós Iroda.

Szereplők: Kováts Adél, Csankó zoltán, bodnár Erika, László Lili
rendező: Galgóczy judit

15 éve becsapódott egy ajtó.
bűntudattal és őrjítő szabadságvággyal. Nóra menekült el a baba-
otthonból fuldokolva, rohanva egy új élet felé, bármilyen legyen is az.
Sikeres íróként érkezik vissza elhagyott otthonába, ahol közben felnőt-
tek gyermekei, romjaiból látszólag visszaépítette életét az unalmas
bankár férj, némi lakkozással eltüntetve a valóságot, a dadus segítsé-
gével (aki, mint kiderül, mindeközben elszenvedte élete legnagyobb 
privát tragédiáját).
Nóra azért tér vissza, hogy végleg pontot tegyen az „ügy” végére a 
hivatalos válás elintézésével.
Lassan felfejlik, időközben mi történt vele, a családjával, ki hogy fol-
tozgatta be, szőtte újjá ronggyá szakadt életét. Szabadság-e valóban
a szabadság? Igaz-e az, ami akkor igaznak látszott? Vajon igaz-e még
ma is? Megváltozott-e az élet, vagy csak finomabb mívűek lettek a
csapdák? 
Mi a nagyobb érték, a szeretet, a szerelem, a hűség, az önállóság, a
kapcsolatok vagy a karrier? Hogyan gondolkodnak ebben a változó-vál-
tozgató világban a generációk?
A nagyon szikár, minimalista rendezésű másfél óra alatt kiderül, hogy
minden szereplő – hazugságaival, igazságaival, sekélyességével vagy
mélységeivel – egy-egy tökéletes diagnózist ad a világról és önmagá-
ról. Valódi kérdések, megválaszolatlanul vagy megválaszolva: nőé és
férfié, apáé-anyáé-gyermeké, prioritásoké, nyereségeké, veszteségeké.
Töprengő, töprengtető színház, leplezett és leleplezhető érdekekkel, 
érzelmekkel, kétségekkel, nem befejezett múlttal, előre nem látható 
jövővel. (Nem mellesleg csodálatos színészi alakításokkal.)
Vélhetőleg Henrik Ibsen úr is élvezte volna…

H.

Az Apacuka zenekar adott vidám koncertet a gyerekeknek a DMH udvarán, július 8-án

A barcsay udvarban az Effected band játszott július 7-én

Az Aranyszamár bábszínház vásári meséje a DMH udvarán, július 15-én
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TEáTrum50 – színháztörténeti
honlap
Tisztelt Nézőink! Kedves Színházbarátok! 

Örömmel tudatjuk, hogy honlapunkon elindult a Szentendrei Teátrum
elmúlt fél évszázadát feldolgozó színháztörténeti kutatás eddigi ered-
ményeit bemutató aloldalunk, a TEáTrUM50 https://szentendreiteat-
rum.hu/teatrum50/
Az aloldal munkaverzióját idei jubileumi, 50. évadunk alkalmával indí-
tottuk és szándékaink szerint a jövőre esedékes 50. születésnapunk
alkalmával tesszük véglegessé az első fél évszázad előadásait tartal-
mazó adattárat, a fellelhető plakátok, fotók és műsorfüzetek gyűjtemé-
nyét.
A kutatás vezetője, Timár András színháztörténész vezetésével a hazai
színháztudomány jeles képviselői készítenek előadás-elemzéseket, ta-
nulmányokat és interjúkat az elmúlt időszak ikonikus alkotóival és köz-
reműködőivel. Ezeket az interjúkat és az elkészült írásokat fokozatosan
tesszük közzé, az időközben feldolgozott egyéb dokumentumokkal és
digitalizált tárgyi emlékekkel együtt.
építés alatt álló honlapunkkal kapcsolatos észrevételeiket és az eltelt
közel ötven évre vonatkozó egyéb információikat örömmel várjuk a
szentendreiteatrum50@gmail.com e-mail címre.

SzENTENDrEI TEáTrUM

Teátrum duplázás és triplázás!
A nagy érdeklődésre tekintettel a Teátrum két előadásából duplázik,
egyből triplázik! Csányi Sándor önálló estjével, a loveShake rezes
judittal és Szabó Győzővel, illetve a valódi hamisítvány Hernádi judit
és Kern András címszereplésével újabb időpontokban is a műsoron! 
jegyek kaphatók az új időpontokra: http://szentendreiteatrum.jegy.hu/  

Csányi Sándor önálló estje teltházas, így ugyanazon a napon (augusz-
tus 5.), korábbi időpontban, 18:30-kor is lesz egy előadás. Esőhelyszín:
mindkét előadásra a  Hamvas béla Pest Megyei Könyvtár  színház-
terme. 
A loveShake teltházas, így a következő napon, augusztus 12-én is tart
a Teátrum előadást. Esőnap: augusztus 13. 
A  valódi hamisítvány  teltházas, ezért még két előadást műsorra 
tűztek, ebből az augusztus 18-i szintén teltházas, jegyek az augusztus
19-i előadásra még kaphatók. Esőhelyszín: mindhárom napon a Ham-
vas béla Pest Megyei Könyvtár színházterme.

A Varsói melódia előadásunk jegyei mindkét napra elfogytak! Szintén
teltházas a Míg fekszem kiterítve és a borbély Műhely koncertje Tom-
pos Kátyával.

A Teátrum FrISS-sorozatában a Kaposvári Egyetem első évfolyamos hallgatói mutat-
koztak be a DMH udvarán. bozsik yvett rendező-koreográfus osztálya a 20-as, 30-as
évek kabarévilágát idézte fel.

Kollár-Klemencz László a Ferenczy Múzeum udvarán mutatkozott be nagy sikerrel
zenés irodalmi estjével
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Goldoni kortársa, Gozzi talán kevésbé ismert
a nézők előtt.  A kígyóasszony című művét
egyetlenegyszer vitték színre nálunk, néhány
évvel ezelőtt zsámbéki Gábor rendezésében
egy vizsgaelőadás volt. A te rendezésed
ebből indult ki?  
Nem láttam, de nem is olyan rég pár szót be-
széltem erről zsámbéki Gáborral. Az ő rende-
zése a mozgásra helyezte a hangsúlyt. A
miénk zenés előadás. Kendrey beatrix dalszö-
vegével, Kovács Adrián zenéjével saját dalok
is belekerültek az előadásunkba. 

A klasszikusabb Gozzi-szöveg s a ti nagyon
szlengesített szongjaitok hogyan tudnak egy-
mással összesimulni?
A Kígyóasszony commedia dell’arte, utcai
műfaj, aminek egyik alapfeltétele a közönség-
gel való közvetlenség. Ebből fakad, hogy mai
szófordulatokat használunk, sok az improvi-
zatív rész az előadásban, miközben a történet
és az alapanyag egyfajta „kosztümös” világot
diktál. A jelmezeket a MoME textilszakon vég-
zett divattervezői, a díszletet a képzőművé-
szetisek készítették. 

Az elmúlt évek nagyon izgalmas tendenciája
a különböző művészeti egyetemek közös
vizsgaelőadásai, a közös munkák.
Csodálatos dolog. Úgy látom, pedagógia kon-
cepció is, hogy már az egyetem alatt közös
munkák szülessenek. Nekünk vizsgafelada-
tunk is volt a Képzőművészeti Egyetem hall-
gatóival közösen elkészített munka. Egyedül
nem lehet színházat csinálni. Minél több né-
zőpontra lát rá az ember, annál teljesebb
anyag tud születni. Nagyon érdekes volt,
ahogy a divattervezőkkel rá kellett arra ébred-
nünk, egészen más terep a kifutó és a színház.
Az önmagában vett szépség esetleg kevés a
színpadon. Ami a kifutón csodálatos és extra-
vagáns, nem biztos, hogy elég pontos kifeje-
zéseket hordoz a színpadon.

varázslatos mese, mitologikus történet a
szarvasból lett lány története, aki elcsábítja
farruscad herceget. Halandók és halhatatla-
nok csodás szerelme.
A halandó herceg és a halhatatlan tündér me-
séje a mulandóságról szól, miközben az
egész történetet átitatja a szerelem. A tündér
a szerelemért még halhatatlanságáról is haj-
landó lemondani, de a herceg csak próbaté-
telek kiállása után nyerheti el a szerelmét.
Gozzit izgathatta a téma, egy másik művében,
a Turandot adaptációjában a hercegnek
ugyancsak különféle próbákat kell kiállnia. ott
is nagyon erős a mitológiai szál. A Kígyóasz-
szony témája többeket megihletett, Wagner,
kisebb változtatásokkal, Tündérek címen
komponált belőle operát. A Kígyóasszony a
szerelemről, párkapcsolatról, az egymásba
vetett bizalomról szól, hogy meg tudunk-e
bízni egymásban, akár vakon is. és mi van
akkor, ha a bizalom megtörik, és elbukik az
ember. orvosolható-e hosszú távon még a

kapcsolat, vagy maradandó sérüléseket okoz
az emberben? 

Ascher Tamás osztályában negyedéves ren-
dező szakos vagy. Sok közös munkád van a
színész hallgatókkal. Az egyetemi évek talán
még védettebb időszak, de biztos benned van
a mi lesz utána, a mi történik a barátságokkal,
a bizalommal?
Novák Eszter-Selmeczi György zenés-színész
osztályából többen is benne vannak a mostani
előadásban. Mi, zenés színházi rendezők pár-
huzamos osztály vagyunk velük, nagyon sokat
dolgozunk közösen. Közös óráink, közös vizs-
gáink vannak, össze vagyunk szokva ennek
minden jóságával és árnyoldalával. Négy év
folyamatosan együtt megterhelő is tud lenni.
De nyilván, Tarkovszkij szavaival „áldozat nél-
kül nincs ajándék”.

úgy tűnik, egyetemistaként is rengeteg lehe-
tőségetek van kipróbálni magatokat a szak-
mában. A színészhallgatókat sokszor látom
különböző színházak előadásaiban, nektek,
rendezőknek is lehetőségetek van az egyete-
men kívül is dolgozni.
érezzük, hogy hatalmas lehetőségeink van-
nak, hálásak is vagyunk. Ugyanakkor ott van
az éremnek a másik oldala, hogy meg kell fe-
lelnünk. én erről a megfelelésről írom „A szín-
ház mint árucikk” címen a szakdolgozatomat.
Mit jelent az, hogy van egy megrendelő, mit 
jelent az, hogy van egy célközönség, s ez

mennyiben befolyásolja az alkotó munkáját?
Amikor az ember kikerül innen a szakmába,
beteljesül az álma, rendező lehet, kap felada-
tokat, kiszolgál. Nagy kérdés, hogyan őrizheti
meg az ember azt, hogy ne szürküljön bele.

A commedia dell’arte nagyon szabad, nagyon
improvizatív műfaj. Ez a szabadságérzet,
annak lehetősége az egyik oka a darabválasz-
tásodnak?
Ilyen szempontból nagyon szerencsés, hogy
az előadás szabadtérre készül. Igaz, most
még zárt térben próbálunk, de folyamatosan
szem előtt kell tartanunk, hogy milyen lesz
majd Szentendrén. A szabadtéri színházban
nem lehet fenntartani annak az illúzióját, hogy
amit látunk, az a valóság. ott, a szabad ég
alatt minden színház. és ezt egy ilyen anyag,
mint A Kígyóasszony, felvállalja.

Gozzi nem lett olyan népszerű, sokat játszott
szerző, mint kortársa, Goldoni. de Gozzi sok
tekintetben szembement korával. Többek kö-
zött azt hirdette, színházat nem pénzből,
örömből kell csinálni. Egyetemistaként az
ember hisz még ezekben az ideákban?
éppen ez a jókedv, ez a játékkedv, ami elen-
gedhetetlen a színházi alkotásban. Ezért sze-
retek, és szoktam is, nem csak hivatásos
színészekkel, hanem olyan amatőrökkel dol-
gozni, akiknek van polgári foglalkozásuk, de
nagyon szeretnek játszani. Öröm nézni azt a
fajta játékkedvet. A professzionális színészek-
nél a kiszolgálás miatt fennállhat annak a ve-
szélye, hogy éppen a felhőtlen öröm vész el.
A Gozzi-darabban sok a kanavász, nincs meg-
kötött drámai forma, nem párbeszédes formá-
ban írta, csak nagyjából adja meg, mi történik
az egyes jelenetekben. Ezek olyan kapaszko-
dók a szerzőtől, amelyek arrafele visznek,
hogy ez nem rendezői színház. Színészi szín-
ház, színészi játszótér.

Ekkora színészi szabadságnál mi a rendező
feladata? Instrukciókat adsz, de engeded,
hogy ők is szőjék a mesét?
Az irányokat kell meghatározni, mederben tar-
tani az előadást. Az improvizáció nagyon jó,
de egy idő után az is bemerevedik, elfoglalja a
végleges formáját. Ez a fajta szabadság na-
gyon jó táptalaj, bízom benne, hogy jól tudjuk
majd használni.

Gozzi darabja eredetileg is zenére épült, vagy
ezt már ti tettétek hozzá?
Eredetileg az improvizatívabb részeknél hasz-
nálták a zenét, de ennyire zenés, mint a mi elő-
adásunk, biztos nem volt. Ilyen szintű
dalbetétek nem kerültek az eredeti darabba.
Kovács Adrián zeneszerzővel régóta terveztük
a közös munkát, ahhoz kerestünk anyagot.
Mindkettőnknek eszébe jutott Goldoni is, de
nem tartottuk elég zeneinek az alapanyagot.
Így keveredtünk el Gozzihoz, ami nagy öröm.

MArToN éVA

áldozat nélkül nincs ajándék
Szentendre frissít. Az idei nyáron legalábbis több olyan produkció is látható, melynek rendezői, szereplői mind fiatalok. A Szentendrei Teátrum
tavaly  indított frISS sorozatával a fiatalokat szeretné elérni. A még egyetemista varga Bence rendezésében, a Színház- és filmművészeti
Egyetem és a Szentendrei Teátrum közös produkciójában mutatják be Carlo Gozzi: A kígyóasszony című művének új, zenés változatát. varga
Bencével a darabról és a pályakezdők lehetőségeiről is beszélgettünk.
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Cristina Kahlo Szentendrén
frida Kahlo festményeiből nyílt kiállítás július 6-án a magyar Nemzeti Galériában. A mexikói művész budapesti tárlatának megnyitójára 
magyarországra látogatott frida Kahlo húgának unokája, Cristina Kahlo is, aki  július 8-án Szentendrén tett látogatást. A neves fotóművésznek
Gyürk dorottya kulturális alpolgármester mutatta meg városunkat.

A városnéző sétára elkísérte a művészt Ale-
jandro Vazquez Martinez, a Mexikói Követség
diplomatája, illetve a szintén mexikói szárma-
zású Georgina Garcia Perez és családja. A
négygyermekes család közel tizenöt éve él
Szentendrén. Georgina a Nemzeti Galériában
a Frida Kahlo kiállításban spanyol és angol
nyelvű tárlatvezetéseket tart.
Cristina Kahlo régóta készült az utazásra, és
nagy örömmel érkezett Magyarországra, mert
művészetére erős hatással voltak az általa
csodált, emblematikus magyar fotográfusok:
André Kertész, Moholy-Nagy László, brassai,

robert Capa, Martin Munkácsi. A magyar fo-
tóművészek munkásságán túl rajong Márai
Sándor prózájáért, így régóta vágyott arra,
hogy közelebbről megismerhesse országun-
kat. Úgy érezte, ezt a helyet, ami a világnak
ennyi kiváló művészt adott, mindenképp fel
kell fedeznie.
Cristina a Kahlo-családban szintén tovább viszi
a fényképészet hagyományát, dédnagyapja és
édesapja nyomán ő is hivatásos fotográfus-
ként dolgozik. A szentendrei látogatásra egy-
szerű digitális géppel érkezett, számára a
finom, apró részletek adnak inspirációt. 

A budapesti és szentendrei hatások visszakö-
szönnek majd alkotásaiban. Szívesen töltött
volna több időt a fővárosban és Szentendrén,
hogy jobban megismerhesse a helyszíneket, és
több fotót készíthessen. A Magyarországon el-
töltött négy nap kevésnek bizonyult, hiszen a
fotózás magányos műfaj, időt, teret kell hagyni
a képek megszületéséhez.
Az ismerkedést a fotóművészettel már tízéve-
sen kezdte édesapja fotólaborjában, a hagyo-
mányos analóg technikával, mely a mai napig
meghatározója művészetének. Az analóg
technika számára – ahogy ő fogalmaz – má-
gikus varázslat. bár digitális fotókat készít, a
művészi képek a fotóelőhívással kelnek önálló
életre, a kézzelfogható, hordozó anyag éppoly
fontos, mint az idő, melyet a kép előhívásával
tölt. A különleges anyagra előhívott fotográfi-
ákról lenyomatokat készít. A képek többnyire
fekete-fehérek, vagy utólag színezettek. Hogy
miért nem alkalmazza a színes, digitális képe-
ket? Mert, mint mondja, azok a színek nem
azonosak a benne élő színekkel. Csak a fe-
kete-fehér fotó ad lehetőséget arra, hogy kife-
jezze önmagát a színezéssel. Párhuzamba
állítva Frida Kahlo festményeinek harsányan
életigenlő színpompájával, Cristina képein a
pasztell, visszafogott árnyalatok és a formák
uralkodnak. Fekete-fehér portrésorozatai az
általa csodált nagy elődök rendkívül szug-
gesztív erejét idézi.
Cristina Kahlo magyarországi látogatása előtt
Svájcban járt, az Art baselen. A szentendrei ki-
rándulás után hazautazott Mexikóba, de szí-
vesen visszatérne hozzánk önálló kiállításával.

Sz. N.

Sziget 2018 – love
revolution 
2018. augusztus 8-án újra megnyitja kapuit a Sziget Fesztivál. Az előző
évekhez hasonló színes programkínálattal és a 'szerelem forradalmá-
nak' ígéretével várják az érdeklődőket. A zenei programokat tekintve
olyan nagyágyúkat sikerült hazánkba csábítani, mint a Gorillaz, Kend-
rick Lamar, Lana Del rey, Dua Lipa, Kygo, Shawn Mendes, a Mumford
and Sons, a The War on Drugs, vagy Liam Gallagher. Az Arctic Mon-
keys is visszatér Magyarországra, a Tranquility base Hotel & Casino
című hatodik nagylemezük idén májusban jelent meg, így azoknak is
érdemes kilátogatni a Szigetre, akiknek már volt szerencséjük élőben
látni őket. Szintén friss albummal érkezik az angliai blossoms is, és
kis szerencsével a The Kooks augusztusban megjelenő új albumáról
is hallhatunk majd dalokat. Az A38 színpad olyan izgalmas előadóknak
fog otthont adni, mint a Cigarettes After Sex, a Slaves, a The King Giz-
zard and the Lizard Wizard vagy a La Femme. 
Természetesen sok magyar produkcióval is találkozhatunk – például
a Nagy-Szín-Pad! 'tehetségmutató' idei jelöltjével, a szentendrei kötő-
désű Nb-vel, vagy a nyertessel, az Apey and the Pea-vel, akik a belga
oscar and the Wolf előtt izzítják majd be a Nagyszínpad közönségét.
Szintén fellép a Lóci játszik, akik idén a szentendrei Arany Tavasz
Fesztivál keretein belül városunkban is játszottak. Hosszú kihagyás
után visszatér a fesztiválra a Kistehén is, és nem maradhatott ki a 
lineup-ból a bohemian betyars, a Fran Palermo és a Kiscsillag sem. 

A kora délután érkezőknek olyan fiatal magyar formációk koncertjeire
is érdemes lehet kilátogatni, mint a black bartók vagy a Darjeeling. 
De mi az a Love revolution? Az idén huszonöt éves fesztivál mindig is
elkötelezett volt az emberi jogok és szabadságjogok védelme mellett,
a ’Szerelem forradalma’ jelmondat magába foglalja mindazt, mely 
elképzelésük szerint az ideális állam elengedhetetlen alapértékeinek
tekinthető – kiállás a nukleáris fegyverek, a kirekesztés, a rasszizmus
és a homofóbia ellen, és elhivatottság az ökológiai fenntarthatóság, 
a sokszínűség tisztelete és a békés együttélés mellett. 
Egy hét az ’álomállamban’, végtelen programkínálattal – ezzel vár a
Sziget Fesztivál 2018-ban is!                                                                  b. F.
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A vSzC Petzelt józsef Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
korszerű, munkaerőpiaci igényeknek megfelelő képzési kínálata

2018/2019. tanévben indítandó képzések

ISKoLAI rENDSzErű FELNőTToKTATáS – esti tagozat
(életkortól függetlenül a második szakképesítés megszerzése, és az érettségire való felkészítés
is ingyenes, a ráépülő szakképesítések nem számítanak második szakképesítésnek)

A szakmai és idegennyelvi képzéseket nemzetközi projektek, illetve az Európai Unió országai-
ban végezhető szakmai gyakorlatok is támogatják.

További felvilágosítás kérhető: telefon: (26) 312-167, e-mail: info@petzeltj.hu
jelentkezés: az iskola titkárságán (nyáron, szerdai napokon) 8.00–12.00 között személyesen
(római sánc köz 1.) vagy a fenti e-mail címen.

Várjuk Önöket képzéseinkre!
éNEKES rITA

IGAzGATó

TALENTUM 
ÖSzTÖNDÍj-PáLyázAT

Szentendre önkormányzata pályázatot hir-
det a város kiemelkedően tehetséges fiatal-
jainak anyagi támogatására. 

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

a nappali tagozatos tanulmányokat folytató
középiskolás pályázó tanév végi bizonyítvá-
nyával igazolja, hogy a rendelet 2. § (2) a)
pontja szerint számított átlaga 5.0,
a nappali tagozaton az első diplomája meg-
szerzése érdekében tanulmányokat folytató
főiskolai, vagy egyetemi hallgató a rendelet
§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározot-
tak szerint az előző két félév teljesítménye
alapján számított kredit-átlaga eléri a 4,5-es
szintet, vagy a tanulmányi eredménye meg-
haladja a szakos évfolyamátlag 1,5-szeres
értékét.

A középiskolás pályázónak pályázni legha-
marabb az első tanév végi, a felsőfokú tanul-
mányokat folytató pályázónak az első tanév
két félévének eredményével lehet, melyhez
csatolni kell a következő mellékleteket:
– a tanulmányok folytatásának igazolását, a
jogviszony igazolását,
– szentendrei lakcímének igazolását,
– tanulmányi eredményét igazoló dokumen-
tumot,
– amennyiben a felsőoktatási hallgató két
félév teljesítménye alapján számított kredi-
tátlaga nem éri el a 4,5-ös szintet, a mini-
mum 56 kredit teljesítése mellett, csatolni
kell az intézmény által kiállított igazolást az
előző két félév szakos évfolyamátlagáról,
– a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt
érdeklődési területeire, illetve tanulmányi el-
képzeléseire is kiterjedő részletes életrajzot,
– a pályázó elképzeléseit arról, hogy milyen
módon kívánja tanulmányai során és azt kö-
vetően tartani a kapcsolatot a várossal,
– a pályázathoz csatolni kell legalább három
olyan ajánlást, amely a pályázó kiemelkedő
tehetségét igazolja.

Az ösztöndíj havonkénti összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
30%-a a középiskolás pályázó, 70%-a a fel-
sőfokú tanulmányokat folytató pályázó ese-
tében. Az ösztöndíj a szorgalmi idő
tartamára, októbertől júliusig (10 hónap) fo-
lyósítható.

A beérkezett pályázatokról a képviselő-tes-
tület minden év szeptemberi ülésén dönt.

A pályázat benyújtásának határideje 
szeptember 15.

A „Talentum” Szentendre jövőjéért Ösztöndíj
további részleteiről Kozma Krisztina kultu-
rális és köznevelési referenstől lehet 
információt kérni a 06-26/785-085-ös tele-
fonszámon.
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A Nyitott Kör Egyesület Vészhelyzet című előadását és a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház Verona, 1301 című produkcióját a Szent András
Katolikus általános Iskola és a Templomdombi általános Iskola diákjai,
a Nyitott Kör Egyesület Social S.o.S című előadását a Móricz zsigmond
Gimnázium és a Váci Szakképzési Centrum Petzelt józsef Szakgim-
náziumának és Szakközépiskolájának diákjai láthatták. A Nézőművé-
szeti Kft. T című előadását a Szentendrei református Gimnázium
tanulói nézhették meg. A Kerekasztal Színházi nevelési Központ Kék-
sziget című programját a II. rákóczi Ferenc általános Iskola és Gim-
názium diákjaihoz vitték, Az óriás ölelése című előadást a bimbó úti
ovisok nézhették meg. A 2017/2018-as tanévben, az NKA támogatá-
sával összesen 10 alkalommal, több mint 350 diáknak tudtunk ingye-
nes, komplex színházi nevelési programot kínálni. 

A színházi nevelési előadás egy olyan komplex program, mely egyrészt
az alkotók által előadott színházi részekből áll, ahol a nézők befoga-
dókként szerepelnek, másrészt ezen helyzetek megnyitásán alapuló
foglalkozásból, melyek aktív, véleményformáló szerepet kínálnak a
résztvevőknek.
Ezek a programok olyan korspecifikus mikro- és makro társadalmi
problémákat járnak körül, melyekben veszélyeztetett a célközönség. A
programok preventív céllal jönnek létre, hiszen a gyermekek és a ka-
maszok közvetlenül vagy közvetetten érintettek a feldolgozott témák-
ban. Az idén kiválasztott előadások az alábbi problémaköröket
boncolgatták: családi konfliktusok, pályaválasztási nehézségek, kire-
kesztettség problémája, az y és z generáció bizonytalan jövőképének
dilemmája, generációs különbségek, kommunikációs akadályok, ide-
genség, kulturális másság, előítéletek, környezetszennyezés. A témák
komolyságából fakadó drámai pillanatokat az előadók gyakran oldják
fel a humor eszközével, segítve ezzel a közvetlenség, a jó hangulat
fenntartását, a résztvevők személyes tapasztalataiból adódó esetleges
szorongás kialakulásának feloldását.
A komplex programok előnye a klasszikus prevenciós előadásokkal
szemben, hogy a résztvevők (akik között nem ritka, hogy még sohasem
jártak színházban) színházi élményt élhetnek át testközelből, részt ve-
hetnek az előadás alakulásában vagy az előadás utáni feldolgozó be-
szélgetésben. Összességében ezek a programok pozitív hatással

vannak a művészeti nevelésre, a diszkriminatív attitűdök csökkenté-
sére, a személyiség fejlesztésére, a társadalmi problémákra való érzé-
kenység kialakítására. 
A Szentendrei Kulturális Központ által szervezett színházi nevelési
program ingyenes megvalósulását az NKA támogatása tette lehetővé.  

A résztvevők gondolatai…

boda Eszter tanárnő 
II. rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium
„Számomra nagyon kellemes, tanulságos előadás volt. Nagyon jó volt
nézni a gyerekeket, ahogy a játék részévé váltak. Meglepő volt, hogy egé-
szen hamar feloldódtak, és együtt játszottak a szereplőkkel. Ők még
nem voltak drámapedagógiai foglalkozáson, és nagy élmény volt szá-
mukra.”

Lipcsei Anetta jennifer 
II. rákóczi Ferenc általános Iskola és Gimnázium 9. osztályos tanulója
„Azt hiszem, a legkisebb túlzás nélkül állíthatom, hogy a legfurcsább
előadás volt, amit valaha láttam. Ennek alátámasztására szolgál, hogy
kezdés után 30 perccel döbbentem rá, hogy már javában az előadás zaj-
lik, és nem csak a színészek szórakoztatják egymást. Osztálytársaimmal
csak pislogtunk, mert nehezen értettük a jelenetek közötti összefüggé-
seket. Nagyon meglepődtünk, amikor minket is bevontak a játékba – ez
szintén nem volt szokványos. Bosszantó volt, hogy minden angolul
ment, mert sokan semmit nem értettek, a játékok viszont nagyon jók vol-
tak, kivétel nélkül mindenkinek tetszettek. Meglepő volt az is, hogy ne-
künk kellett eljátszani a végét. Bár a többiekkel ellentétben én
lehangolóan fejeztem be, mégis nagyon élveztem. Ez ötletes dolog volt.
Míg az elején nem nagyon értettünk semmit, a végére minden szálat el-
varrtak. Az előadók megértők és segítőkészek voltak. Az egész osztály
élvezte ezt a programot.
Tény, ami tény, különös előadás volt, de éppen ez teszi széppé és kie-
melkedővé. Végül is, az átlagos dolgokban semmi érdekes nincs.”

LINDENbErGEr DórI

Nevelés másképp – színházi eszközökkel! vol. 3.
A Szentendrei Kulturális Központ idén harmadik alkalommal szervezte meg színházi nevelési programját. A Kulturális Központ meghívására
ebben a tanévben négy társulat látogatott el színházi nevelési programjaival a városba. Idén nemcsak a szentendrei általános és középisko-
lákban, de az ovisok körében is sikerült népszerűsíteni a műfajt.
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Bolberitz Pál
Szentendrén

A hitszerető ember ritkán találkozik olyan em-
berrel, mint Bolberitz Pál, aki az elmúlt és az új
század során hazánk egyik legnagyobb hittu-
dósa, filozófusa, egyetemi tanára. Mint korábbi
előadásainak csodálója írok most róla, annak
kapcsán, hogy újból Szentendrére látogatott: ő
tartotta Szent Péter és Pál napján, június 29-
én az ünnepi szentmisét.
Bolberitz atya 1968-ban Szentendrén kezdte a
pályafutását, káplánként. Talán három vagy
négy évvel ezelőtt találkoztam vele a Ferences
Gimnázium kápolnájában, ahol néhányan be-
szélgettünk vele. Nagy hatással volt ránk rend-
kívüli nyitottsága, az egyház mai helyzetének
és a kereszténységellenesség mellébeszélés
nélküli tisztán látása. Óriási igazságokat tárt
fel, amelyek még ma sem nyilvánvalóak a va-
tikáni egyházpolitikában.
Bolberitz Pál óriási egyéniség, a magyar Szent
István Rend címet már régen megérdemelte,
csak a különböző politikai visszásságok ezt
megakadályozták. A szelleme most is ép, csak
a teste hagyja cserben. 
A Jóisten áldása kísérje életét!

EGy TISzTELőjE,
Dr. S. NAGy jáNoS

A Csocsek fesztivál a több hónapos előkészítő munka ellenére, előre nem látható okok miatt
idén elmarad. Nagyon sajnáljuk, hogy a balkán buli nem ezen a nyáron debütál, a megvásárolt
jegyek árát természetesen visszatérítjük, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy a jövőben egy
még nagyobb mulatsággal kárpótoljunk benneteket. – A szervezők

anyanyelvünk 

méretes nyelvhasználat
Gyerekkoromban iparosnak nevezték a
valamilyen ipart saját műhelyében végző
és keresetéből élő mesterembereket a
szabótól az asztalosig. Apám is iparos-
ember volt, asztalosmester, aki egy barát-
jával közös műhelyt vezetett, amelyet
először a szovjet hadsereg, másodszor a
rákosi-éra államosítása tett tönkre.
édesapám eljárt az iparoskörbe, ahol a
városi iparosság tagjai billiárdoztak, kár-
tyáztak, színi előadásokat rendeztek, ipa-
rosdalárda is volt. Gyerekként magam is
megismertem több iparosmestert. A sza-
bómesternél nemegyszer álldogáltam,
amíg méretet vett rólam, a cipésznél ér-
deklődve figyeltem, amint lábamat mé-
ricskélte. Az „Angol úri szabó” és a „Férfi
és női cipő – legújabb divat” cégtáblákra
máig emlékezem a mesterek neveivel
együtt.
Az 1949. évi államosítás után már effélé-
ket olvashattam: „Méretes szabóság”,
ugyanis idővel a gyári készruhák forgal-
mazása is megkezdődött. A „méretes
szabóság” a konfekcióruhákkal állt ellen-
tétben, vagyis mérték után varrták a há-
zipari szabószövetkezetben a korábbi
iparosok az női és férfi ruhákat. Ilyen te-
vékenység ma is van, bocskait, erdész-,
vadász-, bányász- és kohászöltönyöket
vagy éppen professzori talárokat lehet
varratni a méretes szabóságokban.
A méretes szót hiába keressük a Magyar
nyelv értelmező szótárában, de a 2003-
ban kiadott értelmező kéziszótár már tar-
talmazza ’méretre készült <ruha, cipő>’
jelentéssel (is). A sajtó nyelvhasználatá-
ban másféle jelentéssel is találkozhatni:
„méretes irónia, hogy a fékek és ellensú-
lyok nevében létre hozott függetlenség
létezik”; „ez kis béka méretesebb bogara-
kat is le tud nyelni”; „a távol-keleti 
piacokon státuszszimbólum a minél mé-
retesebb készülék” stb. A kéziszótár is
tartalmazza ezt a viszonylag új használa-
tot: méretes pofon, méretes adag. és rög-
zíti a méretes hal kifejezésben ’kifogható
nagyságú’ jelentést is. 
A sok méretes dolog persze kaphatna
más jelzőt, hiszen nyelvünkben számos
másik szóval is ki lehet a nagyságot fe-
jezni, például böhöm, irdatlan, hatalmas,
kiterjedt, nagy, nagyméretű, óriási, tágas,
terjedelmes, termetes. Itt azonban be kell
fejezni, mert a nyelvi rovat nagysága is
méretre van szabva: mintegy kétezer be-
tűhely adatik a szerzőnek.

bÜKy LáSzLó

múzeumi programok

2018. 07. 26. Czóbel múzeum

KUráTorI TárLATVEzETéS
a Saját éden és a Kilátás c. tárlatokon

július 26-án boroS Viola Saját éden c. ki-
állításán , illetve MáTrAI Erik Kilátás c.
munkájánál Iberhalt zsuzsa kurátor, mű-
vészettörténész tart tárlatvezetést. 

2018. 07. 26. Czóbel múzeum

GyErEKFoGLALKozáS éS KErTSéTA
az Art Capital 2018 kiállításaihoz kapcso-
lódóan

július 26-án Csillag Edina múzeumpeda-
gógus tart gyerekfoglalkozást és kertsétát
az Art Capital 2018 tárlatain. 

2018. 08. 02. Szentendrei Képtár

KUráTorI TárLATVEzETéS
Mohau MoDISAKENG átkelő c. kiállításán

Augusztus 2-án 17 órától MULADI brigitta
kurátor tart tárlatvezetést Mohau MoDI-
SAKENG átkelő c. tárlatán. 
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Programok

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

Talált pixelek
BP. SzABó GyÖrGy – PAloTAI
GáBor KIállÍTáSA
Megtekinthető szeptember 2-ig, hétfő
kivételével 10.00–18.00

MűvészetMalom
bogdányi út 32.
CSISzolATlAN GyÉmáNToK
josef bolf • joseba Eskubi • Martin Ger-
boc • Hajas Katinka • Hajdú Kinga • Fol-
kert de jong • Svätopluk Mykita •
yengibarian Mamikon • Makai Mira
Dalma • justin Mortimer • Nemes Már-
ton • Daniel Pitín • Vitaly Pushnitsky •
Siflis András • Nicola Samori • Szűcs At-
tila • johan Tahon • Tranker Kata
Megtekinthető szeptember 2-ig
AlAPÍToTT ÉdENKErT – NEmzET-
KÖzI vIdEómŰvÉSzETI SzEmlE
janet biggs • Ursula biemann • Shaun
Gladwell • Ali Kazma • Clare Langan •
Violaine Lochu • Gianluigi Maria Ma-
succi • Miguel Angel ríos • Frank Smith
Megtekinthető szeptember 2-ig

Szentendrei Képtár
áTKElŐ 
Mohau Modisakeng
Megtekinthető szeptember 2-ig

Kmetty Múzeum
yES, you!
yoko ono
Megtekinthető szeptember 2-ig

Kmetty Múzeum, belső kert
A BomláS vIráGAI
berszán zsolt 
Megtekinthető szeptember 2-ig

Kovács Margit Kerámiamúzeum
belső udvar
judITH
rabóczky judit
Megtekinthető szeptember 2-ig

Futó utca – Vastagh György utca sarok
(a Képtár mögött)
mAdArAK
Slow
Megtekinthető az épület bontásáig

barcsay Múzeum 
láTNIvAlóK Az EmBErKErTBEN
Horváth éva Mónika
rEmIx of dAmAGE
iski Kocsis Tibor – Angelika Markul
az udvaron: 
STABIl
Ionel Mihai
Mindegyik kiállítás szeptember 2-ig te-
kintető meg

Ilosvai-gyűjtemény
SAjáT ÉdEN
boros Viola
Megtekinthető szeptember 2-ig

Mank Galéria
bogdányi u. 51.
Homo ET NATurA
Válogatás a Mezőtúri Képzőművészeti
Alkotótelep gyűjteményéből: 37 kiállító
50 alkotása

Megtekinthető július 29-ig, hétfőtől pén-
tekig 9.00–17.00, hétvégén 10.00–
17.00 között

augusztus 1. szerda 18.00
ÜzENET
Szénfestmények és grafikák
Sz. Varga ágnes képzőművész kiállí-
tása
Köszöntőt mond: Matiszlovics Tibor, a

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú
NKft. szolgáltatási igazgatója
A kiállítást megnyitja: bodonyi Emőke
művészettörténész
Kurátor: bereznai Péter képzőművész
A kiállítás megtekinthető augusztus 17-
ig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra között,
hétvégén 10 és 17 óra között.

ámos Imre – Anna Margit Múzeum 
orGANIKA
Szabó Klára Petra – Szvet Tamás
HorTuS CoNCluSuS – ElzárT
KErTEK
Válogatás a Ferenczy Múzeumi Cent-
rum gyűjteményéből
ámos Imre • Anna Margit • bánáti Sve-
rák józsef • boromisza Tibor • Czóbel
béla • Deli Antal • Ferenczy béni • Fe-
renczy Károly • Ferenczy Noémi • Gálffy
Lola • Ilosvai Varga István • jávor Pi-
roska • Kandó Gyula • Kmetty jános •
Kocsis Imre • Miháltz Pál • Modok Mária
• Schubert Ernő • Szántó Piroska
Megtekinthető szeptember 2-ig

Vajda Lajos Múzeum
ÖSvÉNyEK A KErTBEN
baksai józsef – Nagy barbara
A múzeumkertben:
ÖrÖK KErT
Németh ágnes
Megtekinthető szeptember 2-ig

Czóbel Múzeum udvara 
KIláTáS
Mátrai Erik
Megtekinthető szeptember 9-ig

Szerb püspöki templom
Alkotmány utcai kőfala
vAlAmENNyI SzENTENdrE
Nádas Péter
Megtekinthető szeptember 2-ig

Erdész Galéria
bercsényi u.- 4.
áTmENETEK
Gulyás Andrea kiállítása
Megtekinthető július 31-ig

bizottság-liget
Posta előtti tér
mŰvÉSzET A SzABAdBAN
Csurka Eszter: A víz emlékezete
Nagy barbara: Kert-hálózat
Tóth Eszter: Kerti locsoló
A kiállított művek szeptember 2-ig te-
kinthetők meg

börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjte-
mény
Szob, Szent László u. 14.
AKNAy jáNoS fESTŐmŰvÉSz KIál-
lÍTáSA
Megtekinthető augusztus 31-ig, hétfő
kivételével 9.00–16.00 között

ElŐAdáS

Kacsakő bisztró
Duna-part
július 27. péntek 18.30–23.30
HoldfoGyATKozáS – TávCSÖvES
BEmuTATó
Ezen a napon az évszázad egyik leg-
hosszabb és talán leglátványosabb
holdfogyatkozása lesz – ennek apropó-

ján Vízi Péter távcsöves bemutatót tart.
A Nap pont lenyugszik, amikor a Hold
éppen felkel, és már kezdődik is az ár-
nyékba lépés (19:24-kor), majd 20:30-
kor a Föld árnyékába teljesen belemerül
a Hold, és ott is marad 22:13-ig! Az ár-
nyék 23:19-kor hagyja el a Holdat, akkor
ér véget a jelenség érdemi része. Mind-
eközben a Hold alatt fényesen, vörösen
ragyog a pont Föld-közelben lévő –
tehát a szokásos méreténél távcsőben
sokkal nagyobbnak látszó – Mars, ami
a távcsőben pompás látvány lesz annál
is inkább, mert jelenleg egy hatalmas
porvihar tombol rajta, ami jól fog lát-
szódni.
18:30-tól
Tóth Pál – aki a Fizibusszal járja az or-
szágot – látványos fizikai kísérleteket
mutat be
A program ingyenes

KoNCErT

Művész étterem és bisztró
Dumtsa u. 7. 
Művész TeraszKoncertek
július 27. péntek 19.30
GlATz TAmáS ÉS mEGlEPETÉS-
vENdÉGE
régi kedvelt slágerek
július 28. szombat 19.30
mAGyAr BorI Szóló-EST 
Amerikai és angol jazz-popzene, ír folk
feldolgozások, magyar népdalok
A koncertek díjtalanul élvezhetők!

Folt Kávézó
Kucsera u. 11.
július 27. péntek 18.00
GyáNyI TAmáS duó
jazz, blues és bossa nova sztenderdek,
valamint saját szerzemények Kovács
Tamás (gitár) és Gyányi Tamás (nagy-
bőgő) előadásában

Pótkulcs Szentendre
Fő tér 11.
augusztus 2. csütörtök 20:00
PÖrKÖlT ProjEKT
űrzenei hangzás Dragon kid és Arnold
Schwaizenegger ének, szintivel, gitárok-
kal. Nagy bence (szintetizátor, ének és
minden), Tuba Dávid (gitárok, ének és
minden), Varga bence (ének, basszusgi-
tár és minden)

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

800 Ft, felnőtt: 1000 Ft 
(A 120 percnél hosszabb filmeknél 
egységesen: 1000 Ft!)

július 26. csütörtök
14.00 HoTEL TrANSyLVANIA 3 - SzÖr-
NyEN réMES VAKáCIó (97’) (6)
15.45 MAMMA MIA! SoSE HAGyjUK
AbbA (114’) (12) szinkron
18.00 Nyár (126’)(12) - A 80-as évek…
A film rendezőjét börtönbe zárták.
20.15 MAMMA MIA! SoSE HAGyjUK
AbbA (114’) (12) szinkron

július 27. péntek
14.00 HoTEL TrANSyLVANIA 3- SzÖr-
NyEN réMES VAKáCIó (97’) (6)
15.45 MAMMA MIA! SoSE HAGyjUK
AbbA (114’)(12) szinkron
18.00 MAMMA MIA! SoSE HAGyjUK
AbbA (114’) (12) szinkron
20.05 ESCobAr (123’)(16)

július 28. szombat
14.00 HoTEL TrANSyLVANIA 3 - SzÖr-
NyEN réMES VAKáCIó (97’)(6)
15.45 A HIHETETLEN CSALáD 2. (118’)
(6)
18.00 MAMMA MIA! SoSE HAGyjUK
AbbA (114’) (12) feliratos
20.05 MAMMA MIA! SoSE HAGyjUK
AbbA (114’) (12) szinkron

július 29. vasárnap
14.00 HoTEL TrANSyLVANIA 3 - SzÖr-
NyEN réMES VAKáCIó (97’)(6)
15.45 MAMMA MIA! SoSE HAGyjUK
AbbA (114’) (12) szinkron
18.00 ESCobAr (123’)(16)
20.15 MAMMA MIA! SoSE HAGyjUK
AbbA (114’) (12) szinkron

július 30. hétfő
14.00 MAMMA MIA! SoSE HAGyjUK
AbbA (114’) (12) feliratos
16.05 rAMEN SHoP - ÍzEK A MÚLTbóL
(89’) (12)
17.45 Nyár (126’) (12)- A 80-as évek…
A film rendezőjét börtönbe zárták.
20.00 MAMMA MIA!SoSE HAGyjUK
AbbA (114’) (12) szinkron

július 31.kedd
14.00 HoTEL TrANSyLVANIA 3 - SzÖr-
NyEN réMES VAKáCIó (97’)(6)
15.45 FérFIAK FECSKébEN (97’) (12)
17.30 MAMMA MIA! SoSE HAGyjUK
AbbA (114’) (12) szinkron
19.35 SoDróDáS (99’) (12)

augusztus 1. szerda
14.00 HoTEL TrANSyLVANIA 3 - SzÖr-
NyEN réMES VAKáCIó (97’)(6)
15.45 MAMMA MIA! - SoSE HAGyjUK
AbbA (114’) (12) szinkron
18.00 SoDróDáS (99’) (12)
19.45 MAMMA MIA! - SoSE HAGyjUK
AbbA (114’) (12) feliratos

augusztus 2. csütörtök
14.40 A HIHETETLEN CSALáD 2. (118’)
(6)
16.45 bAráToM, róbErT GIDA (90’)
(6E)
18.25 ÍzLéS SzErINT FűSzErEzVE
(92’)(12)
20.00 oCEAN’S 8 – Az éVSzázAD áT-
VEréSE (110’)(15)

augusztus 3. péntek
14.00 HoTEL TrANSyLVANIA 3
- SzÖrNyEN réMES VAKáCIó (97’)(6)
15.45 bAráToM, róbErT GIDA 
(90’) (6E)
17.15 PAPáS bAbáS (98’) (16)
19.00 ESCobAr (123’) (16)

augusztus 4. szombat
14.30 bAráToM, róbErT GIDA 
(90’) (6E)
16.10 A HIHETETLEN CSALáD 2. 
(118’) (6)
18.15 EGy bUrKA, EGy NADráG
(88’)(12)
20.00 A HANGyA éS A DArázS
(109’)(12)

augusztus 5. vasárnap
14.30 bAráToM, róbErT GIDA 
(90’) (6E)
16.05 A HANGyA éS A DArázS
(109’)(12) A Marvel Studios új fimje
18.00 PAPáS bAbáS (98’) (16)
19.45 oCEAN’S 8 
– Az éVSzázAD áTVEréSE (110’)(15)
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Nyári kertmozi 
a duna korzón! 
minden csütörtökön fél 9-től mozi-élmény a megújult Barlang
kertjében, a dunaparti művelődési Ház udvarán! romantika, mű-
vészfilm, vígjáték, dráma: 07.19. Két szerető | 07. 26. Kék valentin
|08.02. Komornyik | 08.16. felhőatlasz.

Augusztusban extra mennyiségű koncert lesz a barlang kertben! A
műélvezet mellé gasztronómiai élmények is várnak: a barlang bü-
féjében frissítő smoothie-k, limonádék, csapolt, palackozott és do-
bozos sörök, finom borok, röviditalok és frissensült lepények kerti
salátával!

BArlANG programok Szentendre, Duna korzó 18.

KErTMozI: július 26. 20:30 Kék valentin
amerikai romantikus dráma (112′) (16)
A jegyár 900 Ft egységesen.

KErTMozI: augusztus 2. 20:30 Komornyik (16) 900 Ft
színes, amerikai életrajzi dráma, 132 perc 

KoNCErT: augusztus 3. ricsárdgír film Támogatói Beach Party
belépő 1000 Ft
20:00 The Keeymen
21:00 Panel Surfers
22:00 ricsárdgír

KoNCErT: augusztus 10. 20:00 NAGyEdi projekt

KErTMozI: augusztus 16. 20:30 felhőatlasz (16) 900 Ft
színes, amerikai-német fantasztikus film, 164 perc 

KoNCErT: augusztus 17. 20:00 NB koncert 800 Ft

xIII. SzENTENdrE ÉjjEl – NAPPAl NyITvA fESzTIvál

augusztus 24. péntek 
belépő 1000 Ft
18:00 NdK
20:00 jóvilágvan
22:00 BEKvArT – bánfalvi Eszter Kvartett

augusztus 25. szombat 
belépő 1000 Ft
18:00 Nunki Bay Starship
20:00 Kettő-kettő Tánczenekar 
22:00 Timo & rob vinyl selection

augusztus 26. vasárnap 
belépő 1500 Ft
18:00 Puszi
20:00 Kontroll Csoport
22:00 Korai Trancemission
21:00 Csókolom

KoNCErT: augusztus 31. 21:00 Európa Kiadó
jegyek elővételben 2000, a helyszínen 2500 Ft
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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

feladatok: 
l A mérnökség kezelésében lévő útháló-
zat kezelésével kapcsolatos feladatok el-
végzése
l országos közúton a téli tisztántartási
feladatok teljes körű ellátása, 
l téli elhárításban való részvétel, só-
szóró és hóeke adapterrel felszerelt kom-
binált gépek vezetése

A munkakör betöltéséhez szükséges 
feltételek: 
l szakirányú iskolai végzettség vagy
szakirányú oKj-s végzettség
l vagy szakmunkásképző vagy szak-
iskola vagy oKj bizonyítvány + 4 év szak-
mai 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: 
minden hónap 1-je és 15-e 

A jelentkezés határideje: folyamatosan
Szerződés: határozatlan idejű

Kérjük, ha ajánlatunk felkeltette 
az érdeklődését, jelentkezzen 
06-30-4177660 telefonszámon. 

A magyar Közút Nonprofit zrt. Pest megyei Igazgatóság, 
Szentendrei mérnöksége

úTÜzEmElTETŐ SzAKmuNKáS munkakörbe munkatársat keres.

m o S o l y   j ó G A

KEDD 10:00-11:30 vagy 18:00-19:30
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,

Szentendre, Duna-korzó 

a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért 

tel: +36-20-9727373 
www.krisztinews.com/joga
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AdáSvÉTEl

Almási Katalin készpénzért vásárol
legmagasabb áron bútorokat, fest-
ményeket, órákat, dísztárgyakat,
csillárt, hangszert, könyveket, por-
celánokat, csipkét, kitüntetést, régi
pénzt, bizsukat, borostyánt, ék-
szert, törtaranyat, ezüstöt, teljes
hagyatékot díjtalan kiszállással,
hétvégén is. Tel. 06-30-308-9148.

álláST KÍNál

építőiparban jártas, józan életű se-
gédmunkást és önállóan dolgozni
tudó kőművest keresek. Tel. 06-
30-341-3423.

EGÉSzSÉG

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

KIAdó lAKáS

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Külön bejáratú, 3 szobás lakrész-
ben 1 szoba dolgozó férfinek
kiadó. Tel, (26) 310-675.

lAKáS, INGATlAN

60 nm-es, 1+2 félszobás dunaújvá-
rosi önkormányzati lakásom cse-
rélném szentendrei vagy leányfalui
önkormányzati vagy magántulaj-
donú házra, lakásra. Tel. 06-30-
462-3985.

Szentendrén 655 nm-es erdő
eladó. Tel. 06-30-850-8591.

Pomázon 12 282 nm szántó eladó.
Tel. 06-30-850-8591.

Szentendrén 4100 nm-es rét, le-
gelő eladó. Tel. 06-30-850-8591.

oKTATáS

Matematikából magyar és német
nyelvű tankönyvekhez korrepetá-
lást vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

rÉGISÉG

Kastélyok berendezéséhez vásáro-
lok antik bútorokat, festményeket,
bronz tárgyakat, porcelánokat, Ko-
vács Margitot, régi álló-, fali-, asz-
tali díszórákat (hibásat is), csillárt,
6-12 személyes ezüst étkészletet,
tálcát stb., könyveket, régi katonai
kitüntetések tárgyait és teljes ha-
gyatékot. Első vevőként a legma-
gasabb áron. Tel. 06-20-280-0151,
herendi77@gmail.com

SzolGálTATáS

Vállaljuk modern vagy klasszi-
kus ólomüveg-ablakok készí-
tését, törött darabok cseréjét
vagy teljes felújítását, továbbá
tükrök, bútorüvegek, lámpák,
szaunaablakok tervezését, ki-
vitelezését. 06 20 317-6455,
www.czirjak-glass.hu.

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

Tetőfedő-, bádogos-, lapostetőszi-
getelés- és ácsmunkát vállalunk.
Tel. 06-70-578-1468.

burkolás, kőműves munkák, térkö-
vezés. Teraszok, járdák, kerítések
készítése, javítása. Tel. 06-30-341-
3423.

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

TáBor

jobb agyféltekés rajz- és festőtá-
bor gyerekeknek augusztus 21-től
24-ig. További információ:
www.bozsozsuzsa.hu. érd. bo-
zsografika@gmail.com, 06-30-
354-3946.

TárSKErESŐ

Férfi 50 körüli jó nőt keres. jelige:
ne legyen hülyébb, mint én. Ne ci-
gizzen. jogsija legyen, legalább, és
játsszon nála a miegyéb mást is
akarás. Tel. 06-70-399-8572.

Özvegy, nyugdíjas nő megismer-
kedne hasonló korú, magas, vé-
kony, minden káros szenvedélytől
mentes férfival! Tartós kapcsolat
reményében! Tel. 06-30-238-4952.

Hölgyet keresek 43 éves korig. Tel.
06-20-624-5440.

ÜdÜlÉS

Hévízen, a centrumban apart-
man garázzsal 2 fő részére
(3000 Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 06-
20-494-2550.

ÜzlET

Augusztus hónaptól kiadó üzlet
Szentendre belvárosában, külső
kapu bejárótól, üzletsor egyikéből,
1 hónap kaucióval (kiadó pedikű-
rös, kozmetika, masszázs, manikű-
rös – 3 az 1-ben + tetováló szalon).
A tulajdonos telefonszáma: 06-20-
418-5597.




