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Zászkaliczky Tamás
orgonaművész

A molinón:
dr. Zelena András

3-5. oldal

14-15. oldal

Augusztus 20-án, a városi
ünnepség keretében adták
át az idei Díszolgár és Pro
Urbe-díjakat.

Dr. Zelena András a trauma,
hiány és veszteségtapasztalat témában szerzett
Ph.D.-doktori fokozatot.
2017-ben kutatói ösztöndíjas lett A nemzet tehetségeiért ösztöndíj-program
keretében.
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Napvitorlák a ﬁttness parkban

A Károly utcai ﬁttnessparkba augusztus 23-án szerelték fel a napvitorlákat, a lakossági fórumon
elhangzott kéréseknek megfelelően.
A napvitorlák telepítését, a hozzá tartozó oszlopok kivitelezése bruttó 1.09 millió Ft-ba került,
melyet az önkormányzat az éves költségvetési keretből ﬁnanszíroz. Kivitelező a Dr. Marketing
Kft.
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Téli rezsicsökkentés

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri, természetbeni támogatásban részesülhetnek.
A támogatás 2018. október 15-ig igényelhető az önkormányzatnál, elektronikusan vagy írásban,
a honlapról letölthető vagy a hivatalban és az ügyfélszolgálaton átvehető igénybejelentővel.

folytatódik a szúnyoggyérítés

Augusztus utolsó napjaiban mintegy kétszáz településen és nyolc fővárosi kerületben zajlik a
szúnyoggyérítés, amennyiben az időjárás ezt lehetővé teszi. A szakemberek csaknem hatvanezer hektáron tervezik a vérszívók számának csökkentését.
A katasztrófavédelem által irányított központi szúnyoggyérítés április végétől augusztus elejéig
968 települést érintett, összesen 550 ezer hektáron permeteztek a szakemberek.
Augusztus második felében a hőségriadó, a kérészrajzás és az ünnepi hosszú hétvége programjai miatt is több helyen későbbre halasztották a tervezett légi gyérítéseket.
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vasárnap a Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
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Tel.: +36 26 311-964
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Hétköznap este 7 órától reggel 7 óráig
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+36 30 662 6849, éjjel-nappal: +36 30 415 9060
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Szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442
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Az államalapítás és Szent István király ünnepe

A fő téren igényes, szép műsor keretében ünnepelte városunk 2018.
augusztus 20-án Szent István király és az Új kenyér ünnepét. Hagyományosan az ünnepségen adják át a városi kitüntetéseket. Az idei díjazottak: Szentendre Város Díszpolgára 2018: Zászkalicky Tamás
orgonaművész, pro urbe emlékérem 2018: dr. Haulisch lenke művészettörténész, Krizbainé Szabó Éva, a ferenczy múzeum nyugalmazott munkatársa, a magyar Honvédség Altiszti Akadémiája helyőrségi
zenekara és posztumusz pro urbe emlékérem 2018: Koller Katalin
táncművész.

Az ünnepi programok délelőtt kezdődtek a Fő téren, a Kenyérsütő Játszóházban; a nagyszínpadon az Apnoé zenekar Kincskereső kisködmön mesekoncertje után a Kecskés Együttes, a Magyar Honvédség
Altiszti Akadémia (MHAA) helyőrségi zenekara adott koncertet, majd
délután 5 órakor kezdetét vette a városi ünnepség.
verseghi-Nagy Miklós polgármester ünnepi beszédében Tamási áront
idézte: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”
– hiszen, mint mondta – „augusztus 20-a az oTTHoN-ról szól. Arról,
hogy megtaláljuk, megtaláltuk a helyünket a világban, és otthon vagyunk benne. Elsősorban ezt köszönhetjük az államalapító Szent Istvánnak, aki a magyar állam megalapításával arra tanított bennünket,
hogyan teremthetünk magunknak otthont Európában. (…) Legfontosabbnak – ahogy ezt Imre herceghez írt intelmeiben is írta – a katolikus
hit megőrzését tartotta, majd az egyházi rendet, a papok tiszteletét és

ne felejtsük a tiszteletet és a türelmet. És az erős gyökereknek köszönhetően máig működő, erős oTTHoNT épített a népe számára. otthont,
amely védelmet és biztonságot ad. otthont, amely bár képes változni
velünk az időben, mégis állandó. olyannyira működő és erős otthont,
hogy balsors ugyan tépett bennünket, de túlélésünk, történelmi sikerünk záloga, hogy volt és mindig lesz a földnek egy szeglete, egy önálló
európai állam, amelyre minden magyar a hazájaként gondol, amelynek
neve: Magyarország. Számunkra állandóság. Tudjuk, hogy a nagyvilágon e kívül nincsen számunkra hely. (…) Itt állunk egy új kor kezdetén,
Európa, a világ egy új kor küszöbéhez érkezett. A régi világ válságban
van, és az új világ most van születőben. Ma ismét hasonló kérdések
merülnek fel, mint 1000 éve: hogyan maradhat fenn a magyarság, milyen új alapokra kell helyezni hazánk jövőjét, meg kell találjuk saját
utunkat. Mert azok a nemzetek lesznek a 21. század nyertesei, akik képesek erre. Mi, magyarok pedig a vérünkben hordozzuk a tudást. (…)
Köszönjük Szent Istvánnak az útmutatást, köszönjük Deáknak, Széchenyinek és minden bölcs politikusnak az éleslátást, köszönjük a minden
helyzetből felállni képes őseinknek a példát, és ünnepeljük ma itt együtt
mindannyian, hogy mi, magyarok itthon vagyunk egy olyan hazában,
amely ma lassacskán egyedülálló Európában. otthon vagyunk.”

A polgármesteri beszéd után átadták az idei városi kitüntetéseket.
Folytatás a 4-5. oldalon
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Fehér Dávid, Koller Katalin táncművész férje, Krizbainé Szabó Éva muzeológus, Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Zászkaliczky Tamás orgonaművész és Rixer Krisztián
karnagy a díjátadás utáni pillanatokban

Szentendre Város Díszpolgára 2018:
Zászkaliczky Tamás orgonaművész

1995. január 29. Szentendrei Ferences Gimnázium, 2013. október 19.
Szentendrei református Gimnázium, 2017. október 31. Szentendrei
Evangélikus Templom. Három jelentős dátum, melyet egy hasonló alkalom köt össze: orgonaavatás. A hangszerek nem csak a három felekezet, hanem egész Szentendre életében fontos szerepet játszanak.
Mindhárom orgonát pro bono, szeretetből és elhivatottságból Zászkaliczky Tamás orgonaművész tervezte, aki diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerezte, majd tanulmányokat folytatott
Helsinkiben a Sibelius Akadémián. Életre szóló feladatának tartja, hogy
megfejtse korabeli zeneszerzők elmosódó kéziratainak titkait. 50 éves
hangversenyező tevékenysége során Európa számos rangos templomában és koncerttermében orgonált, de ugyanúgy szeretettel játszik
kis templomok régi hangszerein, hogy közvetíthesse mindazt az értéket, amelyet eleink ránk hagytak. Nemzetközi elismerést okozott számára legjelentősebb munkái közül J.S Bach összes orgonaművének
kiadása 11 kötetben, valamint a mester összes csembalóműveinek kiadása 13 kötetben. 2008-ban jelent meg a rózsavölgyi és Társa Kiadónál: Az orgona képes krónikája című könyve, amely a hangszer
kétezeréves történetének összefoglalása. Alapító tagja és első elnöke
volt a Magyar Bach Társaságnak. Élete 1982-től szorosan kötődik
Szentendréhez. Felesége ekkortól tanított 37 éven át a vujicsics Tihamér Zeneiskolában. Itt telepedtek le, ide jártak gyermekeik iskolába.
Koncertező művészként rendszeresen jelen van Szentendre kulturális
és zenei életében. (Szentendrei Tavaszi Fesztivál, Nyári orgonazenés
Esték, augusztus 20-i ünnepélyek, adventi és karácsonyi ünnepkör, kiállítás-megnyitók, Skanzen-koncert, városi, zeneiskolai és egyházi alkalmak.) 1987-ben indította útjára a nagysikerű Szentendrei régizenei
Napokat. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenetanára, liturgikus
orgonajátékot tanít. Fontosnak érezte, hogy a ﬁatalabb nemzedéket is
felkészítse az egyházzenei szolgálatra, ezért közel 20 éven keresztül
volt a vujicsics Tihamér Zeneiskola orgona-egyházzenei tanszakának
alapító tanára. A Szentendrei Hírlap 1986-ban így ír róla: „Zászkaliczky
Tamás a múltat kutatja, a jelennek játszik, s a jövőnek épít hangszert.”
Múlt-jelen-jövő. Alapos tudás, áldozatkészség és megbízhatóság a
mindennapokban, Istenbe vetett hit. Zászkaliczky Tamás élete és munkássága mindannyiunk számára példaértékű, ezért jelölték Szentendre
város Díszpolgári Címére a következők: Zakar Katalin a vujicsics Tihamér Zeneiskola tantestülete nevében, Szentendrei református Lelkészi Hivatal, Szentendrei Evangélikus Egyházközség, Szentendrei
Ferences Gimnázium és Ferences rendház.

pro urbe emlékérem 2018:
dr. Haulisch lenke művészettörténész

(a díjat unokája, Bordács Zsuzsanna vette át)
Dr. Haulisch Lenke (Salgótarján 1930. jan. 28.) az ELTE Bölcsésztudományi Kar művészettörténet és muzeológiai szakán végzett. 1958-tól
a Magyar Nemzeti Galéria munkatársa. 1972-1990. között tudományos
főmunkatárs. 1968-ban CrUSS ösztöndíjas Franciaországban. 1972től a művészettörténeti tudományok kandidátusa a szentendrei festészet történetének feldolgozásáért. 1990-től független igazságügyi
szakértő, 1994-ben megalapította a SErPENT képzőművészeti tanácsadó és kiadó egyéni vállalkozást. 1998-tól a Magyar Művészeti
Fórum szerkesztőbizottságának tagja. Fő területe a XIX–XX. századi
magyar festészet és annak egyetemes vonatkozásai. Több szentendrei
művész munkásságának publikálója (pl. ámos Imre, Paizs Goebel
Jenő, Boromisza Tibor). A Szentendrei Festészet című könyve forrásmunka számos további kutatás és tanulmány számára. Több magyar
és európai kortárs művész első hazai publikálója. 60 év kiváló művészettörténeti kutatásaiért megkapta a Gyémánt Diplomát.

pro urbe emlékérem 2018:
Krizbainé Szabó Éva, a ferenczy múzeum
nyugalmazott munkatársa

Krizbainé Szabó Éva több mint 40 évig dolgozott Szentendre múzeumaiban, kb. 2000 tárlatvezetést és több mint 1000 foglalkozást tartott,
példamutató népművelő. A helyi múzeumpedagógiai tevékenység kitalálója és bevezetője. Kiállítások és programok, táborok fáradhatatlan
szervezője. 2003-tól intézte a megyei múzeumi szervezet pályázatainak gondozását, később a Kulturális Kft., illetve Szentendre város pályázatainak elkészítésében is közreműködött. 2006-ban megkapta a
Pest Megye Közművelődéséért díjat. „Civilben“ is aktív: 1981-83 között
egyszemélyi szervezője volt a Szentendrei Templomdombi Sokadalomnak. A Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete tagjaként 2002-től nélkülözhetetlen szerepe van Szentendre Testvérvárosi
hálózatba kapcsolódásában.
„Szabadidejében“ a művészeti egyesületek (vajda Lajos Stúdió, Barcsay Alapítvány) munkáját segíti, a művészet elkötelezett pártolója.
Szentendre város történetének hiteles ismerője, városismereti séták
vezetője, idegenvezetőnek is kiváló. részt vett a négy, gyermekek számára készült városismereti könyv elkészítésében. A Szentendrei városfejlesztő Egyesület vezetőségi tagja, a Szentendrei Értéktár
gondozója. Három gyermek édesanyja, Krizbai Sándor Munkácsy-díjas
festő felesége.
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posztumusz pro urbe emlékérem 2018:
Koller Katalin, táncművész

(a díjat férje, Fehér Dávid vette át)
Koller Katalin hatszoros magyar bajnok, négyszeres Európa-bajnok és
háromszoros világbajnok táncművész. versenyzései során mindig
szentendreiként, a város színeit képviselve lépett a közönség elé.
Szentendreiségét tudásával, tehetségével és szépségével számos fórumon, hazai és nemzetközi színtéren számtalan alkalommal hirdette.
Betegségét méltósággal viselte, ﬁatalon szakadt félbe egy nagyszerű
életút.
A családdal egyetértésben a városvezetés az édesapa, Koller György
szavaival egyetértésben úgy gondolja: „Ezzel a gesztussal a város szeretettel öleli magához a ﬁataljait, és reményt ad nekik, hogy a saját útjukat járva szép eredményeket érjenek el a mi örömünkre is. átlépünk
a múltba merengés határán, a jövő felé tekintünk, mert célok nélkül
nem érdemes élni”.
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pro urbe emlékérem 2018: a magyar Honvédség Altiszti Akadémiája helyőrségi zenekara

(a díjat rixer Krisztián karnagy vette át)
Szentendre helyőrségi zenekara 2005. november 1-jén alakult a Kalocsai majd a Tapolcai Kiképző Központ diszlokációját követően. A zenekar magas szintű előadóművészi kvalitással bíró, konzervatóriumi,
főiskolai, egyetemi zenei végzettségű zenészekkel áll nap mint nap a
közönség elé, honvédségi és civil rendezvényeken egyaránt. A zenekar
karmestere: rixer Krisztián őrnagy, karmester-helyettes: Grünvald
László hadnagy. A zenekar létszáma 25 fő. Fő tevékenységük az Altiszti Akadémia zenei kiszolgálása, valamint a szakmai elöljáró által
rábízott feladatok ellátása, közreműködés katonai és civil ünnepeken,
rendezvényeken. A zenekar rendszeres résztvevője a hazai és nemzetközi katonazenekari fesztiváloknak egyaránt. A klasszikus értelemben
vett fúvószenén kívül, a zenekar létszámából, hangszerösszetételéből
adódóan egy másik műfaj, a „BIG BAND” művelői is egyben. Az MHAA
zenekara hosszú évek óta elmaradhatatlan résztvevője Szentendre
város önkormányzat rendezvényeinek. A várossal kötött Együttműködési Megállapodás alapján nem csak a nemzeti ünnepeken vesznek
részt, hanem egyéb programokon is a szervezők rendelkezésére állnak,
illetve a Fő téren tartott térzenékkel színesítik a város életét.

A díjak átadása után az MHAA képviseletében Bozó Tibor dandártábornok mondott beszédet, kiemelve a város és az Akadémia nagyszerű
együttműködését, a honvédség megújult szerepét a város életében.
Ezek után következett a szintén hagyományos ökumenikus újkenyérszentelés Szentendre felekezeteinek vezetőivel. A kenyeret, melyet
idén a Szilágyi Pékség sütött meg és ajánlott fel a városnak,
Blanckenstein György katolikus plébános, dr. Harmathy András református lelkész, Horváth-Hegyi olivér evangélikus lelkész és Antal László
baptista presbiter áldotta meg. A megszentelt kenyeret az ünnepség
után a hajléktalanszállóra vitték, és az ott élők fogyaszthatták el.

A program az Új Szentendrei Kamarazenekar varázslatos koncertjével
folytatódott, a koncertmester Hutás Gergely volt, majd a zsúfolásig
megtelt téren a közönség a Szentendre Táncegyüttes Falusi színek
című, világszínvonalú előadását láthatta.
Este a református Gimnázium kápolnájában a város új díszpolgára,
Zászkaliczky Tamás orgonaművész játszott, majd az ünnepi programokat tűzijáték és koncert zárta. Szabó Balázs Bandája fergeteges
hangulattal koronázta meg az államalapítás idei ünnepségét.

Szentendrei díjazottak nemzeti
ünnepünkön

Fotók: Deim Balázs

Fotó: Dusa Gábor

rétvári Bence, az emmI miniszterhelyettese és fekete
péter, kultúráért felelős államtitkár augusztus 20-a alkalmából magyar Arany
Érdemkereszt, magyar ezüst
Érdemkereszt, magyar Bronz
Érdemkereszt állami kitüntetéseket, valamint móra ferenc-, pauler gyula-, Szinnyei
József-díjakat adott át a pesti
Vigadóban.
Kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat
kitüntetésben részesült: véghPozsár Kitti Éva, Harangozó
Végh-Pozsár Kitti férjével, Végh TamásGyula-díjas táncművész, a
sal, aki 2017-ben kapta meg a Magyar
Duna Művészegyüttes táncos
Ezüst Érdemkeresztet
szólistája.
Levéltárosi szakterületen végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Pauler Gyula-díjban részesült: Tyekvicska árpád, a
szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum Muzeológiai osztály osztályvezetője.
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pályázat

Szentendre Város önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására:
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába 2018. szeptember 4. 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

Szentendre Város önkormányzat tulajdonában álló, Szentendre 1825 hrsz-ú Dumtsa Jenő u. 12. fszt. 3. ajtószám alatti, 37 m2 alapterületű
teljes körűen felújított bérlakás piaci alapon történő bérbeadásának pályázati felhívásáról és elbírálásáról
*A bérleti díj nem tartalmazza a közös költséget, valamint a közüzemi szolgáltatások díját.
**A lakbér mértéke évente, az inﬂáció mértékével emelkedik. Első emelés időpontja: 2019. március 01.

A lakás a jelenlegi, megtekintett állapotában kerül bérbeadásra.
Jelenleg lakott, várható megüresedés időpontja 2018. szeptember 3.

A pályázatokat a megjelölt helyre 1 db zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 példányban (1db eredeti, 1db másolat), kötve vagy fűzve, számozott lapokkal magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:
„Pályázat – Dumtsa Jenő u. 12. fszt. 3. 37 m2 alapterületű lakásra"

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 30. 9:00 óra

A pályázat benyújtásának helye: Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal
Iktató, Szentendre, városház tér 3. I. emelet
Ügyfélfogadási időben: Hétfő 13-17, Szerda 8-12, 13-17, Péntek 8-12-ig

A pályázati kiírás a Szentendrei Közös önkormányzati Hivatal vagyongazdálkodási Irodáján, a városi Ügyfélszolgálati Irodán (Duna korzó 18.)
vehető át, vagy a www.szentendre.hu/ingatlanportal-ról letölthető.

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. szeptember 6. 9.00 óráig
(városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a vagyongazdálkodási Irodán
vehető át és a szentendre.hu/ingatlanportál oldalról tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Nyári szünet után ismét utcafórumok
2018 | augusztus 27.

VÁROS

2018-ban áprilistól októberig húsz alkalomból álló konzultációsorozattal folytatódnak az utcafórumok. A 2015-ben elkezdett párbeszéd Szentendréért sorozat tavaly a párbeszéd a városrészekért konzultációsorozattal folytatódott. Célja, hogy a város vezetői feltérképezzék a városrészek sajátos igényeit annak érdekében, hogy a lehetséges fejlesztésekből a területenként legfontosabbnak tartott beruházások valósuljanak
meg.
Idén a húsz alkalomból álló fórumsorozat 2018. április 23-án kezdődött, és a nyári szünet után, augusztus végétől október 15-ig tart. A városrészekben megszervezett fórumokon verseghi-Nagy Miklós polgármester, valamint a körzet önkormányzati képviselője és más városvezetők a
lakókkal személyesen, kötetlen formában beszélgetnek arról, hogy milyen fejlesztési igényeik vannak, milyen problémákkal küzdenek területükön.
Szeretettel várja a lakókat a polgármester és a körzet önkormányzati képviselője a 17-től 19 óráig tartó találkozókra, melyekbe a később érkezők
is zavartalanul bekapcsolódhatnak.

Szentendre Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

PáRBeSzéd A VáRoSRéSzekéRT
konzultációsorozat következő eseményeire:

augusztus 29. szerda 17:00:
szeptember 10. hétfő 17:00:
szeptember 17. hétfő 17:00:
szeptember 24. hétfő 17:00:
szeptember 26. szerda 17:00:
október 8. hétfő 17:00:
október 10. szerda 17:00:
október 15. hétfő 17:00:

Szentendre jövője
közös ügyünk,
csatlakozzon Ön is!

Rózsakert, Rózsakert, sorompó mellett
Belváros II., Apor-híd
Alsó-Pismány, Pismány ABC parkoló
Szarvashegy, Forrás utcai buszforduló
Boldogtanya, Ilona pihenő – Boldogtanya és Kis-Boldogtanya
Pismány, Barackos alsó buszforduló
Petyina-Tyúkosdűlő környéke, Barackvirág u.
Pismány-csúcs környéke, Czóbel park – Északi-Belváros,
Pismány-csúcs és a Pap-sziget környéke

Verseghi-Nagy Miklós
polgármester
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álláspályázatok

Szentendre Város egészségügyi Intézményei pályázatot hirdet
műszaki ügyintéző
munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szentendre város Egészségügyi Intézményei, Szentendre, Kanonok utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk épület és kórházi berendezések karbantartásában jártas szakembert keres.
Elkészíti a műszaki egység működési rendjét. Műszaki
tevékenység szervezése, szakmai felügyelete, irányítása. összeállítja az Intézmény karbantartási, valamint
az orvosi műszerek kötelező ellenőrzési tervét és gondoskodik a végrehajtásukról. Adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. Ellenőrzi a munkavédelmi,
tűzvédelmi, vagyon – és környezetvédelmi előírások
betartását.
Pályázati feltételek:
főiskola vagy egyetem, műszaki szakirányú végzettség
felhasználói szintű számítógépes ismeretek (World,
Excel, levelező program kezelése)
Pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai
önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok
Nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályázat
során kezelhetjük, valamint, hogy a pályázó a pályázati
dokumentációt az elbírálás után visszakéri, vagy kéri a
megsemmisítést, vagy hozzájárul, hogy az elbírálást
követően maximum 6 hónapig Intézményünk megőrzi.
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Szentendre város Egészségügyi Intézményei címére
történő megküldésével ( 2000 Szentendre, Kanonok
utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 8 /2018 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését:
műszaki ügyintéző
Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

Szeptemberben is tart ügyfélfogadást Szentendrén az Egyenlő
Bánásmód Hatóság Pest megyei
egyenlőbánásmód-referense,
feladata a diszkriminációval okozott
jogsértések kivizsgálása
és megszüntetése.

forduljon az egyenlő Bánásmód
Hatóság pest megyei
ügyfélszolgálatához, ha
• neme,
• életkora,
• bőrszíne vagy nemzetisége,
• vagyoni helyzete,
• egészségi állapota,
• szexuális irányultsága, nemi
identitása,
• faji hovatartozása
• vallási, vagy világnézeti
meggyőződése,
• politikai vagy más véleménye,
• anyanyelve,
• fogyatékossága,
• családi állapota, anyasága vagy
apasága,
• vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri!

röntgen asszisztens

szonográfus szakasszisztens

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra
A munkavégzés helye: Szentendre város Egészségügyi intézményei, Szentendre, Kanonok utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk röntgen-ultrahang szakrendelésén röntgen aszszisztensi tevékenység és az ehhez kapcsolódó
adminisztrációs feladatok ellátása. Számítógépes gyakorlat szükséges.
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra
A munkavégzés helye: Szentendre város Egészségügyi intézményei, Szentendre, Kanonok utca 1.

munkakör betöltésére

A munkakör legkorábban
2018. szeptember 24. napjától tölthető be.
Pályázati feltételek: röntgen vagy képi diagnosztikai
asszisztensi végzettség
Pályázat részeként benyújtandó iratok: motivációs
levél, szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképesítést
igazoló dokumentumok másolata, MESZK tagság igazolása, működési engedély.
Nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályázat
során kezelhetjük, valamint, hogy a pályázó a pályázati
dokumentációt az elbírálás után visszakéri, vagy kéri a
megsemmisítést, vagy hozzájárul, hogy az elbírálást
követően maximum 6 hónapig Intézményünk megőrzi.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető nyújt, a
0626/501-440-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Szentendre város Egészségügyi Intézményei címére
történő megküldésével ( 2000 Szentendre, Kanonok
utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 10/2018 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését:
röntgen asszisztens
Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság
feladata a diszkriminációval okozott
jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmódreferens ügyfélfogadását:
06 30/960-2657
eva.drszatmari@gmail.com

Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, városház u. 7.
(tel: +36 1/485-6957)
2018.09.03. hétfő 11:30-15:30
2018.09.10. hétfő 11:30-15:30

Gödöllő város önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Ügyfélfogadási Iroda
2100 Gödöllő Petőﬁ tér
(tel: +36 28/529-100)
2018.09.17. hétfő 11:30-15:30

Szentendre Közös önkormányzati
Hivatal kis házasságkötő terem
2000 Szentendre, városház tér 3.
(tel: +36 26/300 407)
2018.09.24. hétfő 11:30-15:30

EGyENLő BáNáSMóD – MINDENKIT MEGILLET!

munkakör betöltésére

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk röntgen-uh rendelésén szonográfus szakaszszisztensi tevékenység ellátása. röntgenfelvételek
készítése, ultrahang vizsgálatok kivitelezésében segédkezés. A betegekkel kapcsolatos adminisztrációs
tevékenység ellátása. Számítógépes gyakorlat szükséges.
Pályázati feltételek: középfokú képesítés, szonográfus
szakasszisztens
Előnyt jelent: emelt szintű szakképesítés, szonográfus
szakasszisztens

Pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai
önéletrajz, végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok, működési engedély, MESZK tagság igazolása.
Nyilatkozat, hogy a személyes adatokat a pályázat
során kezelhetjük, valamint, hogy a pályázó a pályázati
dokumentációt az elbírálás után visszakéri, vagy kéri a
megsemmisítést, vagy hozzájárul, hogy az elbírálást
követően maximum 6 hónapig Intézményünk megőrzi.
A munkakör legkorábban
2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadóak.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a
Szentendre város Egészségügyi Intézményei címére
történő megküldésével ( 2000 Szentendre, Kanonok
utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 9/2018 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: szonográfus szakasszisztens
Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.
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Balesetveszélyes nyárfákat
vágnak ki

Tíz elöregedett, balesetveszélyes nyárfát vágnak ki hamarosan a
Kőzúzó utcai sportpálya mellett. A munka augusztus utolsó napjaiban
zajlik, és a tervek szerint szeptember elejére elkészül.

VÁROS

1+1 programban újul meg
a Wolf gedeon utca

megkezdődött a pannónia-telepi Wolf gedeon utca felújítása lakossági és önkormányzati összefogással. Az utca, amely fontos szerepet
tölt be a város árvízvédelmi védekezési munkálatainak biztonságos
végrehajtásában is, megerősített alapot és aszfaltréteget kap, illetve
a járda felújítására is sor kerül.
A kivitelezés útlezárás mellett zajlik, melyről az érintett lakókat folyamatosan tájékoztatják. Az építkezés a tervek szerint augusztus 31-re
befejeződik. Kivitelező a vM Konstrukt Kft. A projekt költsége bruttó
6,08 millió Ft.

egyirányúsítás a pátriárka
utcában

Tíz elöregedett, balesetveszélyes és allergén nyárfa kivágását készítik
elő szakemberek a Dunakanyar SE megbízásából. A fák kivágását utcafórumon is kérték a lakók.
A fák minden évben ápolásra szorultak idős koruk miatt, idén azonban
már legyengült állapotuk, nagy arányban elhalt részeik miatt elkerülhetetlen teljes kivágásuk, mivel a sportpályát használókra és a környéken közlekedőkre balesetveszélyt jelentenek.
A szakemberek augusztus 22-én kezdik meg az előkészületeket a területen, a lezárásokkal járó tényleges fakivágási munkák augusztus 27től kezdődnek és várhatóan 6 napig tartanak. A munka során
szakaszosan félpályás lezárásokra lehet számítani.
A fák pótlására – a város más közterületein – az ősz folyamán kerül
majd sor.

megújul a galamb
és a pipiske utca

Augusztus 16-án, csütörtökön kezdődtek a galamb és a pipiske utcák
burkolatfelújítási munkálatai. A két utcát, ha a munkafázisok lehetővé
teszik, párhuzamosan építik. A galamb utca teljes hosszában meg-

újul, a pipiske utcának pedig a felső – galamb és Őszapó utca közötti
– szakasza. A lakosok összefogásának köszönhetően az utcák mart
aszfaltborítás helyett hengerelt aszfaltréteget kapnak, melynek keretében sor kerül padkarendezésre és szegélyépítésre, illetve a közmű
fedlapok szintbe emelésére. A munkát a pipiske utca felső szakaszán
az ároképítéssel, a galamb utcában a szegélyépítéssel kezdik.

A kivitelezés várhatóan három hetet vesznek igénybe, mely időszakban
a közlekedés folyamatosságát a kivitelezők biztosítják. Az építkezés
ideje alatt viszont a szemétszállító járművek nem tudnak minden esetben (főként az aszfaltozás során) bejutni az utcákba, ezért az önkormányzat kéri, hogy a hulladéktároló edényeket a Galamb utcában lakók
a Fürj utca – Galamb utca sarkára vigyék ki, a Pipiske utcában lakók
pedig az őszapó utca sarkára.

A Pátriárka utcában a parkoló gépjárművek és a gyalogos közlekedés
miatt veszélyes a kétirányú gépjármű-közlekedés a Toldi köz és a rákóczi utca közötti szakaszon, ezért ezen a szakaszon egyirányúsítják
a forgalmi rendet a rákóczi utca irányába. Az új forgalmi rend augusztus 24-én, délutántól lép érvénybe. Az ellenirányú kerékpáros forgalom
továbbra is engedélyezett.

Befejeződött a Nádastavi zsilip
teljes felújítása

Augusztus elejére elkészültek a Nádastói-csatorna Dera-pataki torkolati zsilipjének átépítési munkálatai, valamint a felújításhoz kapcsolódó kotrási munkák.

A zsilip állapota a több éve tartó rendkívüli időjárási körülmények miatt
folyamatosan romlott, a vasbeton szerkezet megrogyott, a zsilip mechanikája megszorult, így használhatatlanná vált. A rendeltetésszerű
védekezés évekig nem volt lehetséges, ezért 2016-ban a műtárgyat teljesen felújították, akkor még az eredeti kialakítást megtartva. A rekonstrukció mostani, második ütemében – a környezeti adottságok
ﬁgyelembe vételével – a zsilip méretét megnövelték (közelítve a MáSZ
+ 1,0 m előírt magassághoz), illetve a zsilipkaput dupla biztosítással
látták el. A felújítás során megszüntették a pangó víz jelenlétét is a zsilipben és a Nádastavi csatornában, összekötötték a zsilipet és a töltést
egy szervizhíddal, helyreállították a zsilip előtti meder folyásfenékszintjét és kikövezték az árok környezetét.
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Nosztalgiamozdonnyal Szentendrére!
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A Máv Nosztalgia Kft. a Máv-HÉv Zrt. közreműködésével egynapos, különvonatos kirándulást
szervez Budapest-Nyugati pályaudvarról 2018. szeptember 8-án. A kirándulóvonatot a vasút
kedvelői körében nagy népszerűségnek örvendő M61 NoHAB típusú dízelmozdony vontatja. A
szerelvény óbuda állomásig a Máv, majd átállást követően Kaszásdűlőtől a Szentendrei HÉv
vonalán éri el városunkat.
A 150 éves Máv és a 25 éves Máv Nosztalgia közös „születésnapi” rendezvénye, a Nemzetközi
Járműparádé. A vasúttörténeti Parkba érkező külföldi vendégmozdonyokkal most utazni is
lehet. A nosztalgia-vonatozás mellett Szentendrén különböző fakultatív programokat is kínálnak
a vendégeknek, ezek között szerepel városnéző séta és Skanzen-látogatás.
Jegyárak: Felnőtt teljes árú – standard osztályon: 3.990 Ft/fő
Gyermek – standard osztályon (4-14 éves korig): 2.990 Ft/fő
Gyermek (0-4 éves korig): díjmentes (ülőhely nélkül)
részletes leírás és jegyvásárlás: http://www.mavnosztalgia.hu/hu/programs/show/926,
Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1873039279672494/

Helyesbítés

Nekem Szentendre

A Szentendre és Térsége TDM kiadásában jelent meg a Nekem Szentendre kiadvány és vele
párhuzamosan a https://nekemszentendre.hu/ valamint a https://www.facebook.com/nekemszentendre/ oldal. A kezdeményezés célja, hogy minél több személyes történetet oszthassanak
meg azokkal, akik valójában kíváncsiak arra, miért jó Szentendrén élni vagy ellátogatni ide.
A személyes történeteket tartalmazó, igényes füzet cikkeit Gálﬁ Sarolta írta, főszerkesztő:
Hidegkuti Dorottya, layout: Kolozs Anna.

Legutóbbi lapszámunkban köszöntöttük Szentendre legidősebb polgárát, Pásztor Jánosnét
105. születésnapja alkalmából. A köszöntőben véletlenül elírtuk leánykori nevét. A hibáért elnézést kérünk, és még egyszer: Isten
éltesse, jó egészséget kívánunk Pásztor Jánosné Iván Ilona néninek!

Szentendrén is
víztakarékos program

A víztakarékos Program országos szinten nyújt lehetőséget az intézmények és egyéb létesítmények vízfelhasználásának csökkentésére,
egyszerű és költséghatékony módon. A program keretében a meglévő
csapokat, zuhanyzókat alakítják át, melynek hatására a csapoknál 60-

80%-kal, a zuhanyoknál pedig 30-60%-kal is csökkenhet az átfolyó víz
mennyisége a komfortérzet megtartása mellett. Egy átlagos csap 12–
18 liter vízmennyiséget enged át percenként, a víztakarékos csapok is
8,3–12 litert, ezzel szemben az átfolyásszabályzók 1,7–8 literre csökkentik vízáteresztést. Ennek köszönhetően a víz- és csatornaszámla
összességében átlagosan 20-40%-kal csökkenhet, és ugyanilyen mértékben a víz melegítésére felhasznált energia költsége is.

Napjainkban a szélsőséges időjárás, illetve a globálisan és országosan
is jelentkező vízhiánnyal kapcsolatos problémák is megmutatják, hogy
minden csepp víz számít a Földünk kincseivel való gazdálkodásban. A
program lényege, hogy a vízfogyasztás mérséklésével, vízadagolók beszereltetésével nagyon sok vizet takaríthatunk meg a város intézményeiben, mely megtakarítás jelentős része meleg víz, ezáltal a meleg
víz előállításánál is spórolunk energiát, és csökkentjük a Co2 kibocsátást.
A projektet első lépésben a Szentendrén működő óvodák és a bölcsőde
épületében kezdik el: a munka folyamán a kilenc intézményben összesen 372 vízfogyasztást csökkentő eszközt szerelnek fel. A tervek szerint a város további intézményeiben is folytatják az akciót az ivóvíz
megtakarítás érdekében.
A kivitelezés előreláthatólag a 2018. augusztus 20-i héten kezdődik
meg, és szeptember közepéig tart. Kivitelező a vízinnovációs Kft. A
program költsége nettó 1,18 millió Ft, melyet a Környezetvédelmi Alap
ﬁnanszíroz.

Szentendrei botlatókövek
2018 | augusztus 27.
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Találkoztak már valahol botlatókövekkel?
olyan, kis réztáblákkal borított emlékező
macskakövekkel, amelyek a fasizmus áldozataira, a haláltáborokban vagy munkaszolgálatban elpusztított emberekre emlékeztetik az
arra járókat Európa-szerte. Azokra, akiket törvények tettek fokozatosan másodrangú polgárokká, akiknek megkülönböztetésül sárga
csillagot kellett ruhájukra varrniuk, majd gettókba zártan élniük, míg végül 1944 nyarán
marhavagonokba zsúfolva el nem hurcolták
őket a náci haláltáborokba, életük végső állomására. Akit pedig munkaszolgálatra köteleztek, kevés eséllyel maradt életben.

Néhány napja Szentendrén is láthatnak botlatóköveket a Fő téren és a Bercsényi utca elején. Ennek a városnak is van kire emlékeznie:
147 zsidó polgárára, akik között ügyvéd, kereskedő, orvos, tanító, hivatalnok, fényképész,
hentes, kisiparos, HÉv-állomásfőnök, hivatásos katona, asztalos és pék egyaránt volt.
A Weisz-, a Perlusz-, a Lichtenstein-, a Falk-, a
Fischer-, a Szántó-, a Löbl-, a Krausz- és a
többi zsidó család tagjai köztiszteletben álló,

adóﬁzető polgárok voltak, akik jelentős szerepet játszottak a város életében és fejlődésében. Ahogy a korabeli képeslapokon is látható,
a nevüket viselő cégtáblák hozzá tartoztak a
múlt század fordulójának városképéhez. 1945
után a koncentrációs táborokból, munkaszolgálatból csak páran jöttek haza. A város zsidó
közössége megszűnt.
Emléküket azonban jónéhányan próbálják
megőrizni. Az elhagyott zsidó temető sírköveit Kertész Péter Pulitzer-emlékdíjas újságíró
kezdeményezésére hozták rendbe. A szentendrei születésű Szántó György úgy határozott, hogy szülei egykori lakóházában zsidó
emlékhelyet hoz létre. A Szántó Emlék- és
Imaházban gyűjtötték össze a megmaradt fotókat és tárgyi emlékeket, itt rendezik meg
minden évben a Holokauszt ünnepséget –
ezen városlakók olvassák fel az elpusztított
szentendrei és környékbeli zsidók neveit.
2011-ben megalakult a Magyar-Izraeli Baráti
Társaság Kulturális Egyesület, amely sokat
tesz azért, hogy az egykor jelentős zsidó közösség emléke fennmaradjon. Az egyesület
kezdeményezésére és Szentendre önkor-

mányzata segítségével került augusztus 10én négy botlatókő a belvárosba.
A világban immár 69
ezer névvel, foglalkozással, születési és halálozási hellyel és
dátummal ellátott, tízszer tíz centiméteres
rézlap jelöli egykori
lakhelyük előtt a nácik
által meggyilkolt személyeket – zsidókat,
romákat, homoszexuálisokat, az ellenállási
mozgalmak tagjait, Jehova tanúit és fogyatékkal élőket. Az ötlet
Gunter Demnig német
szobrászé, aki ezzel a
nagyszerű
művészi
projekttel küzd a felejtés ellen. Az 1990-es
évek eleje óta archívumokban gyűjti az adatokat az áldozatokról, elkészíti, majd saját kezüleg helyezi el a

különböző helyszíneken az emlékező macskaköveket. Tervei szerint a folyamatosan növekvő botlatókövek hálója a jövőben hatalmas
emlékművet hoz majd létre.
Gunter Demnig Szentendrére is eljött, és az emlékező közönség előtt süllyesztette be a többi
macskakő közé a Bercsényi utca 1. alatti egykori házuk előtt az Auschwitzban meggyilkolt
dr. vas István és felesége botlatóköveit, majd a
Fő téren folytatta, a Képtár Futó utcai sarkánál.
Itt Perlusz Aladárra és feleségére emlékező,
réztáblával fedett köveket helyezett el.
Ahogy Gyürk Dorottya, a város kulturális alpolgármestere a botlatókövek ünnepélyes elhelyezésénél hangsúlyozta, ezek az emléklapok
is hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szentendréről
elhurcolt zsidók neve ne kerüljön a feledés homályába.
Ha belebotlik ezekbe, vagy csak egyszerűen
odatéved a szeme a csillogó rézlapokra, álljon
meg, akár csak egy pillanatra, hajtson fejet
mindazok előtt, akik elmentek és többé nem
tértek vissza. Hiszen a mondás szerint „az
ember addig él, amíg emlékeznek rá”.
rAPPAI ZSUZSA
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2018. JÚNIUS 29. – JÚLIUS 16., HAMILToN

A Szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola
immár másfél évtizedes múltra visszatekintő,
fülemüle Vonós Zenekara Domoszlai orsolya
vezetésével idén a kanadai Hamiltonba utazott, egy ottani ifjúsági zenekar, a Cricket
Chamber orchestra meghívására. Az utazás
az előző évben Szentendrén tartott közös
zenei tábor folytatása volt. Az ötlet, hogy a
két zenekar közösen muzsikáljon, a zeneiskolánk hajdani tanítványától, Szigeti mátétól
és feleségétöl, Hiripi Anitától származik, akik
közel tíz éve Kanadában élnek, és vezetik
magán zeneiskolájukat és zenekarukat. Az
elmúlt nyári közös élmények, a sikeres koncertek felcsillantották a reményt, hogy a magyar gyerekek is eljuthatnak Kanadába.

rengeteg munka, sok-sok szervezés, egyeztetés, a zenekaros gyerekek szülei, a zeneiskolai alapítvány, valamint a szentendrei és a
tahitótfalui önkormányzat segítségével, ezen
kívül két sikeres NKA pályázat eredményeként
júliusban megvalósult az álomutazás.
25 fős zenekarral, 6 zenetanárral és 10 kísérővel érkeztünk Kanadába. A vendéglátó kanadai családok gondoskodtak rólunk nagy
szeretettel két héten át.
odaérkezésünk másnapján volt Kanada nemzeti ünnepe, a Canada Day. Tűzijátékkal és hatalmas partikkal ünnepelték ezt a napot.
Többek között ennek is a részesei lehettünk
vendéglátóink jóvoltából.
Az első hét a munka jegyében telt: zenekari tábort tartottunk, ami napi hat órás intenzív
zenei foglalkozást jelentett mindkét zenekar
tagjai számára. Egy balettiskola épületében
voltak a próbák, ahol az ifjú muzsikusok sok
új darabot megismerve, egymásra ﬁgyelve,
idegen nyelvet használva váltak egyre inkább
igazi alkotó közösséggé. Mindeközben a magyar gyerekek hősiesen viselték a hatórányi
időeltolódással járó fáradtságot.
A tábor ideje alatt főképpen magyar zeneszerzők ifjúsági zenekarra írt darabjait tanultuk, de
helyet kaptak a gyerekek körében népszerű ﬁlmek kísérőzenéi is. Pap Angéla és Marosi
ágnes tanárnők szakmai tapasztalatukkal segítették a közel 50 fős zenekar felkészülését.
A csoporttal tartott Dömény Krisztián, iskolánk tanára, aki magával ragadó lelkesedéssel
mutatta be a kanadai közönségnek a magyar
népzene hagyományos hangszerét, a citerát.
Krisztián tanította is a kanadai gyerekeket citerázni, sőt világpremierként két darabot is írt
citerára és vonószenekarra, amit nagy sikerrel
be is mutattunk.
A zenekari darabok között néhány szólódarab
is elhangzott: Dalos Margit Bartók: román
táncok című darabját, Déri György Weiner: románcát, Szigeti Máté Farkas: Bihari táncok
című darabját játszotta richter Annamária
zongorakíséretével, aki egyben Sugár: rondó
című művének zongoraszólóját is előadta.
Grimaldi Giulio Benedek, hegedűsként zenekarunk tagja, aki éppen az utazás alatt lett a

Szokolay InspirArt Zeneszerzői verseny közönségdíjasa és 2. helyezettje, szintén előadta
Kisvasút című nyertes darabját a koncerteken.
A tábor lezárásaként három nagysikerű hangversenyünk volt, kettő Hamiltonban és egy Torontóban.
Élmény volt találkozni a kint élő magyarokkal,
akik őrzik itthoni hagyományainkat, és felemelő érzés volt az ottani magyar templomokban nekik játszani.
A sikeres koncertek után igyekeztünk felfedezni az ontarió-tó környékét. Természetesen
az elsődleges úticél nem lehetett más, mint a
Niagara-vízesés. Az időjárással nagy szerencsénk volt, gyönyörű nyári időnk volt végig az
ott tartózkodásunk alatt. A Niagarához is ragyogó napsütésben mentünk, ráadásul külön
kuriózumként egy ottani, eddig csak ﬁlmekben látott iskolabusszal. A vízesés fantasztikus volt és méltó a nevéhez (Mennydörgő víz).
vendéglátóink révén részt vehetttünk a hajókiránduláson, ami egészen közel viszi az embereket a vízeséshez, szinte benne voltunk a
sistergő párafüggönyben. Nagy öröm volt látni
a piros esőkabátba öltözött gyerekek boldogságát.

Másnap Torontóba mentünk, ahová egy kétszintes vonat vitt bennünket. Ahogy kiszálltunk, rögtön a felhőkarcolók között találtuk
magunkat. Először az ridley’s Aquariumba
mentünk, ahol cápákat, rájákat simogathattunk, és lenyűgözve ﬁgyeltük az óceán egy
idetelepített apró részletét az üvegfalakon és
-alagúton keresztül.
A következő látnivaló Torontó jelképe, a CN
Tower volt, ahol 553 méter magasból, akár
üvegpadlón keresztül, lehetett letekinteni a
nyüzsgő metropoliszra. A torony tetején egy
360 fokban körbeforgó étterem is található.
A torony után egy hajótúra következett a Princess Serendipity fedélzetén, ahol az ontarió
tavon hajókázva csodálhattuk meg a várost és

a környező szigeteket. A hajóról leszállva
emeletes városnéző buszra szálltunk. Sajnos
kifogtuk a délutáni csúcsforgalmat, ezért a
busz csak lassan haladt, ami a melegben nem
volt épp kellemes. De így is láttuk Torontó pár
jellegzetes épületét, és benyomást szerezhettünk a kanadai nagyváros hangulatából.
A következő közös kirándulásunk helyszíne a
Canada Wonderland, egy igazi amerikai stílusú vidámpark volt. Itt minden képzeletet felülmúló, változatos hullámvasutak, valamint
számtalan más, izgalmas és lélegzetelállító
játék volt. Mellette volt egy vízi vidámpark is,
ami a nagy melegben igencsak jólesett.
A közös programok mellett a családok egyénileg is elvitték a gyerekeket kirándulni, a
vízesésekhez, az ontario-tó partjára és természetesen vásárolni. Hazatérve minden
bőröndből piros juharfalevéllel díszített emléktárgyak kerültek elő.
Ez az utazás meghatározó emlék marad minden növendékünk számára. Ez alatt a két hét
alatt kicsit kipróbálhattuk, milyen kanadainak
lenni, együtt muzsikáltunk kanadai gyermekekkel, és sikeres közös koncerteket tartottunk. Gyakoroltuk az angol nyelvet, és számos
barátságot kötöttünk. Növendékeink megtapasztalhatták a közös muzsikálás élményének erejét, és megismerkedhettek egy tőlünk
nagyon távol lévő ország kultúrájával, életritmusával.
Hálásan köszönjük Anitának és Máténak,
hogy megálmodták ezt a testvérkapcsolatot a
két zenekar között, és általuk létrejöhetett ez
a fantasztikus kanadai kaland.
A kiutazó ifjú muzsikusok névsora:
Király réka, Pálffy Zsuzsanna, Elefánty Borbála, Trombitás Norbert, vörös vilmos, Cseresnyés Dorottya, Dalos Margit, Kiss Bálint,
Lang Marcell, Kuknyó Guidó, Bor Sára, Dorn
Linda, Turay Balázs, Grimaldi Giulio Benedek,
Biró Anna, Jámbor Keve, Mérges Márton, Kovács Jázmin, Kapi Kincső, Daru veronika,
Turay Barnabás, Csíkszentmihályi Emma,
Néda Júlia, Czinger orsolya, Töreky Borbála.
Tanár kísérőik:
Domoszlai orsolya, richter Annamária, Pap
Angéla, Dömény Krisztián, Marosi ágnes és
Déri György.
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W. Faulkner Míg fekszem kiterítve című regénye nyomán született a Sztalker Csoport
elementáris erejű előadása ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében.

Szikra projekt! Fantasztikus örömzenével lepte meg a közönséget a Söndörgő és az Amsterdam Klezmer Band 12
fős supergroupja a MűvészetMalom udvarán.

Fotó: Demeter Anett

Florian Zeller: A kulisszák mögött. A Szentendrei Teátrum és a Rózsavölgyi Szalon
közös produkciójának karaktereit Kardos Róbert, Spolarics Andrea, Sztarenki Dóra és
Vasvári Csaba alakításában láthattuk.

Fotók: Deim Balázs

Nagy sikerrel, teltházas dupla- és triplaelőadásokkal zajlott az idei Szentendrei Teátrum programsorozata. A nyári színházidénynek ugyan
vége, de a fesztiválszezon egész évben tart, lapzártánk után zajlott a Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva fesztivál hétvégéje, s a következő fesztivál
szeptember végén vár mindenkit városunkban. Találkozunk legközelebb a Szentendrei Jazz- és Borfesztiválon!

Stephen Sachs: Valódi hamisítvány. Az Orlai Produkció
Hernádi Judit és Kern András címszereplésével három
teltházas előadással aratott zajos sikert a Városháza
udvarán.
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A molinón:
dr. Zelena
András

Dr. Zelena András a trauma, hiány és veszteségtapasztalat témában szerzett ph.D.doktori fokozatot. Szakterülete az online
gyászmunka, a prae- és perinatális veszteség, valamint a halálhír közlése. 2017-ben
kutatói ösztöndíjas lett A nemzet ﬁatal
tehetségeiért ösztöndíj-program keretében.
A gyöngyösi születésű 34 éves kutató 2016
óta él családjával Szentendrén, kislánya,
Diána bölcsődés.

Jelenleg milyen szakterülettel foglalkozik?
Két intézetben dolgozom: a szegedi orvosegyetem Magatartástudományi Intézetben
működő Tanatológia Team-ben, a BGE Társadalomtudományi Intézetében egyetemi adjunktusként, itt végzem a kutatások legjavát.
Emellett a Magyar Tudományos Akadémia
testületi tagja vagyok. Tulajdonképpen a kutatási programom gyakorlati megvalósításával
foglalkozom, mert határozottan azt gondolom, hogy akkor lehet valaki sikeres a tudományos pályán, ha gyakorlati tapasztalata is van.

milyen élmény, tapasztalat hatására kezdett
el éppen ezzel a témával foglalkozni?
Két doktori témavezetőm halt meg a pályám
elején, talán ez is hozzájárult. Eredetileg azt
kutattam, hogy az anya elvesztése és hiánya
mennyire traumatogén (ehhez József Attila
Mama-traumáját vizsgáltam). Ez fordult később abba az irányba, hogy a családnak mit
jelent a gyermeke elvesztése. Jelenleg kifejezetten azokkal foglalkozom, akiknek praenatalis vagy perinatális veszteség következtében halt meg a gyermekük. A „Korábban
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Érkeztem Alapítvánnyal” együtt segítek a
gyermeküket elvesztő szülőpároknak.

ezek szerint fontosnak tartja az édesapák jelenlétét is…
Igen, szándékosan fogalmaztam így. Annak
vagyok a híve, hogy ők is jelen legyenek, mert
egyébként egyenes az út a legkülönfélébb
szenvedélybetegségek és számos esetben a
család széthullásának, a válásnak az irányába. Annál nagyobb tragédia talán nincs is,
amikor az élet kezdete és vége, azaz a születés és a halál ér össze. A Nemzet Fiatal Tehetségeiért ösztöndíj az információátadás miatt
is nagyon hasznos volt, mert ﬁgyelmet kapott,
hogy léteznek ilyen gyászcsoportok. S talán
az is fontos, hogy ezekhez az érintettek térítésmentesen csatlakozhatnak.

A korábbi halottkultuszokhoz képest mi változott meg a 20. és a 21. századra?
régen az emberek gyászruhát hordtak, és a
gyászruha viselésének időtartamból a környezet már tudta, hogy mennyire állt hozzá közel
az elvesztett személy. A gyászév lényege,
hogy minden ünnep elteljen az elhunyt nélkül,
s hogy a hozzátartozó felkészülhessen arra,
hogy elvesztett hozzátartozója nélküli sajnos
a jövő. A halotti tor nem csak a távoli rokonokkal szembeni udvariassági gesztus volt, de
hasznos volt abból a szempontból is, hogy a
közösség ereje a gyászoló mellett volt. Az ismerősök, rokonok biztosították a veszteséget
átélt családot a támogatásukról.
A halottkultusz ugyanúgy változik, mint pl. a
nyelvünk. Folyamatosan és visszafordíthatatlanul, a változás útjába lépni botorság volna.
De bizonyos állandóságra mindenképpen
szükség van, és nagyon sokat tudunk meríteni
eleink gyászrítusaiból. Mára megváltoztak a
temetőlátogatási és a temetkezési szokások
is. Például ha meghal egy ﬁatal, a szülők
gyakorta hazaviszik a hamvakat. Az osztálytársak, barátok pedig nem tudják őt meggyászolni a korábbi sémákkal, ezért – nagyon
okosan – virtuális sírtemléket, emlékoldalt

csinálnak, ugyanis a ﬁatalok általában baleset
vagy ﬁatalok körében magas előfordulási gyakoriságú súlyos, olykor daganatos betegség
következtében találkoznak a halállal. Ezt ki
kell írni magukból, emlékezővideót készítenek
vagy feketére cserélik a proﬁlképeiket a közösségi portálon. Mindez radikális fordulat a
halottkultusz terén.

Nem ért egyet a hamvak hazavitelével?
Aki mindenáron szeretné, az vigye haza, de
ekkor a jogszabályokban hosszasan részletezett kegyeletgyakorlási jogokat biztosítani kell
más családtagok, ismerősök vagy barátok
számára, erről hivatalos formában nyilatkozni
kell. De csak rövid időre javaslom az otthoni
őrzést. Hat hónapra vagy egy évre, de utána
temessék el. A „mauzóleumlakás” vagy otthoni eltemetés örökösen a halálra emlékezteti
a családot. Az élettér pedig nem alkalmas a
temetőfunkciót, emlékezés helyét betöltő térnek. Ennek traumatizáló hatása is van, megrekesztheti a gyászmunkát. általában nem
szeretik a gyászolók azt a kifejezést, hogy
gyászmunka, pedig ez valóban munka, ezt
minden hozzám fordulónak el szoktam mondani. Foglalkozni kell a gyásszal és veszteséggel ahhoz, hogy emlékezéssé váljon, ne pedig
gyászteherré a szeretett személy elvesztése.

Tapasztalatai szerint könnyebb a gyász feldolgozása csoportban?
A sorstársi státusz a legnagyobb segítség a
gyászolóknak. Pedig minden gyász egyéni,
még az azonos kapcsolódási pontnál vagy rokoni szálnál sem ugyanazok az érzések. Egyik
sikerélményem, amikor egy hölgy – aki
családorvosa javallatára érkezett, hiszen alapszükségleteit sem akarta kielégíteni fájdalmában, súlyos depresszióval küzdött – a hatodik
alkalom után pogácsát sütött a többieknek.
Szemmel látható tehát a fejlődés, a csoportmunka ereje, ugyanis a gyászcsoportok előnye, hogy közösségbe helyezik a magányos
gyászolót. A fővárosban, megyei jogú városokban nagyon sokan társasházakban élnek,
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ﬁzikálisan tehát több száz szomszédjuk van,
de valójában olyan magányosnak érezhetik
magukat, mintha a tanyavilágban élnének elszigetelten.

A közösségi média segíthet az elszemélytelenedés feloldásában?
Sokat tud segíteni például a hazai legnagyobb
népszerűségű közösségi oldal, a Facebook,
ahol csoportok alakulhatnak a hasonló veszteséget átélőkből. Nagy előnye, hogy a segítség itt akkor áll a rendelkezésre, amikor
akarjuk, nincs konkrét időponthoz kötve, mint
mondjuk egy terápia kétheti ﬁx időpontja. Az
online térben tehát az egyéni veszteséget közösségi veszteséggé tágítjuk, és a közösség
tud segíteni, ha ennek érzi szükségét a gyászoló.
A vallás milyen segítséget adhat?
Minden gyászolónak elmondom, hogy felekezeti hozzátartozástól függetlenül ne lepődjön
meg, ha meginog hitében. Nem meglepő, ha
egy materialista világnézetű ember istenkereső lesz, vagy egy mély hitű meginog Istenképében. Szeretem, ha egy gyászcsoportban
különféle világnézetűek vannak, mert a többféle szemlélet segíthet, a vélemény- és nézetkülönbség gyakran katalizátorként működik.

Sokszor a rokonok, barátok és ismerősök is
bajban vannak, mert nem tudják eldönteni,
mi a jobb megoldás: ha békén hagyják a gyászolót, vagy ha keresik vele a kapcsolatot.
Nekik mit tanácsol?
A lehetőséget meg kell adni a gyászolónak
arra, hogy válasszon: a társaságnak része
lenni, vagy inkább egyedül maradni. Jelentkezzünk, hogy ő dönthesse el, mit szeretne.
El is utasíthat, de akkor az az ő döntése. Az
viszont nagyon fájdalmas, amikor a temetésen ott vagyunk sok százan, utána pedig
senki sem keresi, nyitja rá az ajtót vagy hívja
föl.

magánéletére milyen hatással van a foglalkozása?
Társaságban általában nem szoktam hosszasan ecsetelni, hogy kisbabájukat elvesztett
szülőkkel és gyászmunkával foglalkozom.
Tabu ez sokaknak, nem egy könnyed összejövetel ideális témája. Pedig mindenki ismer valakit, aki ilyen veszteséget élt át. Nagy
könnyebbség, hogy feleségem orvos, aki napi,
heti rendszerességgel találkozik a halállal,
egy orvosi lapban közös cikkünk is van. Amikor a kislányom megszületett, eldöntöttem:
újszülöttek elvesztésével nem foglalkozom
egy ideig. Hiszen a friss apuka nagyon könynyen bevonódik, és ezt a munkát nem szabad
hazavinni. Úgy gondolom egyébként, hogy a
gyerekeknek az ő nyelvükön mindent el lehet
mondani, hogy ne legyen ismeretlen, a megtörténés után pedig sokkoló a halál. Aki súlyos beteg vagy nagyon idős, az meghalhat.
Kedves emlék számomra, amikor halottak
napján a sok-sok gyertyát látva a keresztlányom megkérdezte: itt ma mindenkinek születésnapja van? Nos éppen ilyen kérdések
kapcsán kell az ő nyelvi szintjüknek megfelelően elmondani, hogy bizony az élet része a
halál, a méltó búcsú és az emlékezés.
N. E.

avagy református Tábor Szarvason

Forró nyárban képes vagyok komoly szellemi
utazásra és lélekformáló gondolkodásra is? A
szentendrei reformátusok szarvasi gyülekezeti táborának szervezői nem kevesebbre hívtak. ott megértettem, hogy nem lehetünk
langyosak: olyan életbevágó témákkal foglalkoztunk a lelkészi előadásokon és a kiscsoportos beszélgetésekben, mint például
elköteleződés, individualizmus, közösség,
globalizáció, hitvallás, amelyek világnézetem
gyökereinek tudatosítására sarkallnak.
Mi alapján hozom meg mindennapi döntéseimet? Az Isten nélküli világ egy „rejtett hitvallást” követve él. Én kinek a követője vagyok?
Ezekre a kérdésekre segít folyamatosan keresni a választ, ha az előadásokról magamban
és társaimmal beszélgetve együtt is gondolkodom. Útravalót bőven kaptam.
Mit adott még a tábor? Nagy élmény volt megélni, hogy 69-en örömmel tudunk együtt lenni.
Az idősebbek tapasztalata, a ﬁatalabb felnőttek gyakorlatiassága, a kamaszok éleslátása
és a kicsik lendületes vidámsága egyaránt
színesítette a tábort. A Szarvasi Arborétumban a fákban gyönyörködve, a Holt-Körösön
kenuzva vagy a kézműves fagylaltot kóstolva
is azt éreztem, csak akkor lehet egyre több bi-

Jó tanácsok iskolakezdésre

Szeptember 3-án minden iskolában becsengetnek. Új tanév, van, akinek új az iskola, a barátok, a közösség. Azonban az odaﬁgyelés, az
óvatosság, a biztonság fontossága a régi!
Néhány jótanács annak érdekében, hogy a
tanév sikeres, örömteli és biztonságos legyen:
Iskolába menet, illetve hazafelé a közlekedési
szabályokat minden esetben be kell tartani!
olyan útvonalon közlekedj, melyet a szüleiddel
már bejártál, és amely lehetőleg nem elhagyatott, kihalt. Minden esetben a jól kivilágított, ismert és biztonságos útvonalakat használd!
Értékeidet (pl.: mobiltelefon, készpénz stb.)
soha ne tartsd jól látható helyen, hiszen ez
szemet szúrhat rossz szándékú embereknek!
Ismerd szüleid elérhetőségét, telefonszámát,
hogy gond esetén el tudd érni őket! Amennyiben később indulsz haza az iskolából, vagy

zalmunk egymáshoz, ha találkozunk, ismerjük
egymást, együtt vagyunk.
Fájdalmas, személyes kérdésekről is tudtunk
szót váltani. Az esti társasjátékban a máskor
komoly felnőttekből egy perc alatt gyerekek
lettek, és ott csak az volt az érdekes, hogyan
mutogassuk el és fejtse meg a csapatunk
gyorsan a lehetetlenebbnél lehetetlenebb feladványokat.
Jól mulattunk, mert életünk legnagyobb kérdéseit forgattuk a fejünkben és a szívünkben.
KUZMA MárTA

És mit gondoltak a különböző korosztályú táborozók?
„Most annyira haragszom a barátomra, hogy
nem szólt korábban, hogy ez ilyen jó.” (Bube,
20 éves)
„Azt gondolom, hogy a tábor alatt a változatos
programok segítségével közelebb kerültünk
egymáshoz.” (Attila, 29 éves)
„A tanítás, a közös program, a játék új értelmet nyer: a szívek megnyílnak, a Szentlélek
betölt, összefog, egybeszerkeszt bennünket.
Sokkal könnyebb úgy létezni, ahogy mindig is
szeretnénk.” (Éva, 61 éves)
programot szervezel magadnak, értesítsd szüleidet, hiszen ők időre várnak haza.
Soha ne szállj be idegen ember autójába, lehetőleg idegen emberrel szóba se állj!
Az interneten nem minden az, aminek látszik.
Légy óvatos a közösségi oldalak használatával!
Ne tedd nyilvánossá címed, telefonszámod,
személyes adataidat a közösségi oldalakon,
mert ezzel visszaélhetnek, akár zaklathatnak.
Fontos tudnotok, hogy az általános iskolák
többségének ( és néhány középiskolának is )
van iskolarendőre, aki rendszeres kapcsolatot
tart az intézmény vezetőségével, a diákokkal.
Meghívás esetén jelen lesz a jelentősebb rendezvényeken (tanévnyitó, tanévzáró, fogadóóra, szülői értekezlet). Az iskolarendőr nevét,
elérhetőségét a programban résztvevő iskolákban plakáton teszik közzé. Ha problémátok,
kérdésetek van, bátran forduljatok hozzá!
SZENTENDrEI rENDőrKAPITáNySáG
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BÜKKÖS HOTEL Kft. keres

Szállodai recepcióst
(éjszakai)

BÜKKÖS HOTEL Kft. keres

Szállodai recepcióst
(nappali)

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
• Check-in
• Check-out
• Számlázás
• Pénzkezelés
• Vendégek fogadása, tájékoztatása
• Ajánlatkérések megválaszolása
• Online foglalási rendszerek kezelése
• Telefonok fogadása
• Spa részleg üzemeltetése
• Egyéb tevékenységek a szálloda működésének
segítésére.
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
• Angol nyelvismeret
• Ügyfélcentrikus gondolkodás
• Magas motiváltság
• Átlagon felüli kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
• Önálló munkavégzésre való képesség
• Rugalmasság

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
• Szállodai tapasztalat
• Vendéglátási ismeretek
• Szállodához közeli lakhely
• Hostware vagy egyéb szállodai rendszer ismerete
• További nyelvismeret
• Felsőfokú szakirányú végzettség

AMIT KÍNÁLUNK:
• Családias boutique jellegű szálloda üzemeltetésében való lehetőség
• Fiatalos és dinamikus csapat, gyors döntéshozatal
• Versenyképes jövedelem
• Szakmai fejlődési lehetőség
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
2000 SZENTENDRE, BÜKKÖSPART 16.

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
• Előny: hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat,
• Előny: hostware vagy más szállodai program ismerete
• Jó kommunikációs készség
• Kedves, mosolygós személyiség
• Pontos, igényes munkavégzés
• Jó problémamegoldó képesség
• Magára és környezetére igényes személy

AMIT KÍNÁLUNK:
• Kellemes környezetben történő munkavégzés,
korrekt feltételek szerint, egy családias boutique
jellegű szállodában
• Fejlődési és továbblépési lehetőség,
• Professzionális csapat
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
2000 SZENTENDRE, BÜKKÖSPART 16.

Várjuk a fényképes önéletrajzát az info@bukkoshotel.hu e-mail címre, vagy személyesen a szállodában Szentendre, Bükköspart 16. szám alatt.

BÜKKÖS HOTEL Kft. keres

Felszolgáló-pincért

Keresünk önmagára és munkájára igényes munkatársat a Bükkös Hotel vendéglátó részlegébe. Nem
klasszikus a’la carte pincért keresünk!
Lehetsz pályakezdő, pályát elhagyó, egy a lényeg
akarj dolgozni, és legyél alázatos a munka iránt és
legyen elképzelésed arról, mit is akarsz valójában.
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
az étteremben és a lobby Bárban
• Asztalok terítése
• Büfépult felkészítése
• Az éttermi eszközök tisztántartása, folyamatos
ellenőrzése
• A vendégek ételkiszolgálása jellemzően büféjellegű kiszolgálással, esetenként tányér szervizzel.

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I):
• Szakmunka
• Felszolgáló, Pincér, Pultos
• Teljes munkaidő

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT:
• Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot
SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS:
• Angol - Alapfok/társalgási szint

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
2000 SZENTENDRE, BÜKKÖSPART 16.

Várjuk a fényképes önéletrajzát az info@bukkoshotel.hu e-mail címre, vagy személyesen a szállodában Szentendre, Bükköspart 16. szám alatt.

BÜKKÖS HOTEL Kft. keres

Szobaasszonyt

FELADATOK:
• a szállodaszobák takarítása, tisztaságának,
műszaki állapotának és felszereltségének
biztosítása

ELVÁRÁSOK:
• minimum 8 általános iskolai végzettség
• jó kommunikációs képesség
• jó teherbírás és stressztűrés
• udvarias magatartás a vendégekkel dolgozókkal
• magára és környezetésre igényes személy
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
• szentendrei vagy közvetlen környéki lakhely
ELŐNYÖK:
• középfokú végzettség
• hasonló területen szerzett munkatapasztalat
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
2000 SZENTENDRE, BÜKKÖSPART 16.

Várjuk a fényképes önéletrajzát az info@bukkoshotel.hu e-mail címre, vagy személyesen a szállodában Szentendre, Bükköspart 16. szám alatt.
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Várjuk a fényképes önéletrajzát az info@bukkoshotel.hu e-mail címre, vagy személyesen a szállodában Szentendre, Bükköspart 16. szám alatt.

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
• Recepciós feladatok ellátása éjszakai műszakban
• Vendégek zavartalan, biztonságos és színvonalas
tartózkodásának biztosítása
• Vendégek fogadása, tájékoztatása
• Telefonok fogadása
• Alapvető adminisztratív és adatfeldolgozási feladatok elvégzése

• A vendégeknek italfelszolgálás rendelésfelvétellel, külön pultos nincs
• Kávéféleségek és egyszerűbb kevert italok elkészítése
• Számlázó program, kártyaleolvasó és pénztárgép
kezelése
• Napi nyitási és zárási feladatok
• Kapcsolattartás az egyéb (recepció, konyha)
részleggel
• Az italpult rendben tartása, napi büfémenü szerkesztése
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Barcsay mester és tanítványai című
szitanyomat vándorkiállítást ezúttal
Kézdivásárhelyen, az Incze lászló
Céhtörténeti múzeumban rendezik
meg szeptember elsején, szombaton
12 órakor az augusztus 30-tól szeptember 2-ig tartó Őszi Sokadalom elvnevezésű városünnep programjaként.
Köszöntőt mond dr. Dimány Attila múzeumvezető, megnyitja dr. Deák ferenc magyartanár, közreműködik Jánó
Kinga népdalénekes. A kiállítás védnöke Tóth lászló főkonzul (magyar
Köztársaság Csíkszeredai főkonzulátusa).

A Kónya Márta és Kónya Ferenc Barcsay jogörökösök támogatásával létrejött, a négy művész – Barcsay Jenő,
Deim Pál, Balogh László, Konok Tamás
– 41 alkotását bemutató kiállítás már
a 33. a Kárpát-medencében.
A kiállítás keretében kerül sor a
Barcsay könyvcsomagok átadására
hat oktatási intézet (Szamosújvár, Dés,
Brassó és Kézdivásárhely), illetve a
kézdivásárhelyi és a kovásznai könyvtár részére, a kiadványokat a Kónya házaspár személyesen viszi el az
intézményekbe. A könyvcsomag tartalmazza az ez idáig 1,5 millió példányban és 15 nyelven
megjelent Művészeti anatómia című kötetet is.
A vándorkiállítás következő állomása 2019-ben – március 20-tól április 21-ig – Pesterzsébeten
lesz.

párhuzamosok találkozása

Augusztus 17-én nyílt meg a Párhuzamosok találkozása – A magyar népi kerámia emlékei két
magángyűjteményben című kiállítás a debreceni Déri Múzeumban, melyet a Néprajzi Múzeum
főigazgatója nyitott meg. A két gyűjtő nevében – dr. Bódi István és dr. Sipos József – bemutatkozó előadást tartott a Szentendrén élő dr. Sipos József orvos, gyűjtő, szobrász. A kiállítás megtekinthető december 31-ig.

TALENTUM
öSZTöNDÍJ-PáLyáZAT

Szentendre önkormányzata pályázatot hirdet a város kiemelkedően tehetséges ﬁataljainak anyagi támogatására.

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

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

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

Az ösztöndíj havonkénti összege az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
30%-a a középiskolás pályázó, 70%-a a felsőfokú tanulmányokat folytató pályázó esetében. Az ösztöndíj a szorgalmi idő
tartamára, októbertől júliusig (10 hónap) folyósítható.

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

A pályázat benyújtásának határideje
szeptember 15.

A „Talentum” Szentendre Jövőjéért ösztöndíj
további részleteiről Kozma Krisztina kulturális és köznevelési referenstől lehet
információt kérni a 06-26/785-085-ös telefonszámon.
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programok
KIállíTáS

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

Ferenczy-terem
uTAT NyITNIA A SZABADSágHoZ
Ferenczy Béni művészete
Megtekinthető szeptember 4-ig

Szentendre-terem
A SZereTeT emlÉKe
Sam Havadtőy kiállítása
Megtekinthető szeptember 30-.ig

Barcsay-terem
TAlálT pIxeleK
Bp. Szabó György – Palotai Gábor kiállítása
Megtekinthető szeptember 2-ig
MűvészetMalom
Bogdányi út 32.

Északi szárny
CSISZolATlAN gyÉmáNToK
Josef Bolf • Joseba Eskubi • Martin Gerboc • Hajas Katinka • Hajdú Kinga • Folkert de Jong • Svätopluk Mykita •
yengibarian Mamikon • Makai Mira
Dalma • Justin Mortimer • Nemes Márton • Daniel Pitín • vitaly Pushnitsky •
Siﬂis András • Nicola Samori • Szűcs Attila • Johan Tahon • Tranker Kata
Megtekinthető szeptember 2-ig

Középső szárny
AlApíToTT ÉDeNKerT
Nemzetközi videóművészeti szemle
Megtekinthető szeptember 2-ig

Középső szárny, földszint
ASpHyxIA – AZ uTolSÓ leHeleT
Zarko Baseski kiállítása
Megtekinthető szeptember 2-ig

Déli szárny
NINCS TöBB TIToK
válogatás Gerő László gyűjteményéből
Megtekinthető szeptember 9-ig
Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
áTKelŐ
Mohau Modisakeng kiállítása
Megtekinthető szeptember 2-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00–18.00
Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
yeS, you!
yoko ono kiállítása
Megtekinthető szeptember 2-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00–18.00
belső udvar:
A BomláS VIrágAI
Berszán Zsolt installáció
Megtekinthető szeptember 2-ig
Kovács Margit Múzeum
vastagh György u. 1.
állandó kiállítás
belső udvar:

JuDITH
rabóczky Judit installációja
Megtekinthető szeptember 2-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00–18.00

Futó utca – vastagh György utca sarok
(a Képtár mögött)
Nyitva tartás: szabadon látogatható
mADArAK
Slow
Megtekinthető szeptember 2-ig

Barcsay Múzeum
Dumtsa u. 10.
remIx of DAmAge
iski Kocsis Tibor – Angelika Markul kiállítása
láTNIVAlÓK AZ emBerKerTBeN
Horváth Éva Mónika kiállítása

belső udvar:
STABIl
Ionel Mihai installációja
Mindegyik kiállítás szeptember 2-ig tekintető meg, hétfő kivételével naponta
10.00–18.00
Ilosvay Gyűjtemény
Templomdomb 1.
SAJáT ÉDeN
Boros viola kiállítása
Megtekinthető szeptember 2-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00–18.00
ámos Imre – Anna Margit Múzeum
Bogdányi u. 12.
orgANIKA
Szabó Klára Petra – Szvet Tamás kiállítása
HorTuS CoNCluSuS – elZárT
KerTeK
válogatás a Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményéből
Megtekinthető szeptember 2-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00–18.00
vajda Lajos Emlékmúzeum
Hunyadi u. 1.
öSVÉNyeK A KerTBeN
Baksai József és Nagy Barbara kiállítása

belső udvar:
öröK KerT
Németh ágnes installációja
Megtekinthető szeptember 2-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00–18.00

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ÚJrAgoNDolT CZÓBel
Fókuszban Czóbel impresszionizmusa
Megtekinthető 2019. április 7-ig, hétfő
kivételével naponta 10.00–18.00
belső udvar:
KIláTáS
Mátrai Erik installációja
Megtekinthető szeptember 9-ig

Alkotmány utcai kőfal
Nyitva tartás: szabadon látogatható
VAlAmeNNyI SZeNTeNDre
Nádas Péter installáció
Megtekinthető szeptember 2-ig
Apáti Galéria
Kertész u. 10.
ApáTI ABKAroVICS BÉlA feSTŐmŰVÉSZ emlÉKKIállíTáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között
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Bizottság-liget
Kossuth u. 20.
Nyitva tartás: szabadon látogatható
A VíZ emlÉKeZeTe – Csurka Eszter
installációja
KerT-HálÓZAToK – Nagy Barbara
installációja
KerTI loCSolÓ – Tóth Eszter installációja
A kiállított művek szeptember 2-ig tekinthetők meg
Börzsöny Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény
Szob
Szent László u. 14.
AKNAy JáNoS feSTŐmŰVÉSZ
KIállíTáSA
Megtekinthető augusztus 31-ig, hétfő
kivételével 9.00–16.00 között

KoNCerT

DMH Barlang
Duna korzó 11/A.
szeptember 7. péntek 20.00
Dep’ArT KoNCerT VeTŐ JáNoSSAl
2011-ben állt össze a Dep’art zenekar.
Tagjai Csányi viktor, efZámbó István,
Horváth Dani, Kiszeljov Andrej, Pénzes
olivér és Török Péter több éves zenei tapasztalatainak köszönhetően a kortársalternatív-punk-indie dallamaik és
eredeti szövegeik már széles rajongótábort tudhatnak magukénak! Az est
sztárvendége vető János, a Balaton és
a Trabant alapító tagja, aki huzamosabb
ideje Dániában él, de rövid magyarországi tartózkodása alatt vendégünk
lesz!
A koncert után DJ buli éjfélig!
A belépés ingyenes!
Szeptember 11. kedd 19.30
CITerA JAZZKluB premIer
Közreműködők:
Sasvári Bori – ének
Debreczeni-Kis Helga – citera, hegedű
Krizbai Domokos – gitár
Dömény Krisztián – citera
…és még mások is!
vendég: Bolya Mátyás zenész, tanár,
PhD egyetemi docens (Zeneakadémia)

Szeptember 22. szombat 20.00
TuDÓSoK
A Tudósok a magyar underground állandó bástyája, amely három évtizedes
fennállása során számtalanszor újult
meg. Budapest mellett Londonban,
Moszkvában és Ljubljanában is kiadták
egy-egy lemezüket, emellett felléptek
olyan patinás klubokban, mint a New
york-i Knitting Factory, az amszterdami
Paradiso, a moszkvai Dom, a berlini Supamolly, a londoni Bull’n’Gate, a párizsi
Instants Chavirés.
Felállás
drMáriás: ének, alt szaxofon, trombita
Dezső Antal: bariton szaxofon
Gulyás Levente: gitár
Endrei Dávid: basszusgitár
Jeli Gergely: dob

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!)

augusztus 27. hétfő
16.00 EGy BUrKA, EGy NADráG (88’)
(12) francia vígjáték
17.30 A KÉM, AKI DoBoTT ENGEM
(116’)(16) f: Mila Kunis, Kate Mckinnon
19.30 A vÉDELMEZő 2. (121’) (16E)
f: Denzel Washington
augusztus 28. kedd
16.15 A KUTyáM NÉLKÜL SEHovA (98’) (12)
18.00 SZoBA GyErEKKEL KIADó (105’)
(12E) francia vígjáték
20.00 KALIForNIAI rÉMáLoM (139’)
(12E) amerikai krimi
augusztus 29. szerda
17.30 KöNyvESBoLT A TENGErPArToN (113’) (12E) f: Emily Mortimer
19.30 A KÉM, AKI DoBoTT ENGEM
(116’) (16) f: Mila Kunis, Kate Mckinnon
augusztus 30. csütörtök
15.30 A JELENÉS (144’)(12) – A vatikán
oknyomozó újságírójának nyomozása
18.00 KöNyvESBoLT A TENGErPArToN (113’) (12E) f: Emily Mortimer
20.00 FELELSZ vAGy MErSZ? (105’)
(16) f:Tyler Posey, Lucy Hale
augusztus 31. péntek
16.00 A KIMÉLETLEN (116’) (16E) Billy
Moore igaz története
18.00 KöNyvESBoLT A TENGErPArToN (113’) (12E) f: Emily Mortimer
20.00 FELELSZ vAGy MErSZ? (105’)
(16) f:Tyler Posey, Lucy Hale
szeptember 1. szombat
14.00 BAráToM, róBErT GIDA (110’) (6E)
16.00 AZ ÉN HőSöM (90’) (12) franciabelga vígjáték
17.35 BűBáJoSoK (100’) (12E) francia
vígjáték
19.30 A vÉDELMEZő 2. (121’) (16E) f:
Denzel Washington
szeptember 2. vasárnap
14.00 HoTEL TrANSyLvANIA 3- SZörNyEN rÉMES vAKáCIó (97’)(6)
15.45 BűBáJoSoK (100’)(12) francia
vígjáték
17.30 FELELSZ vAGy MErSZ ?
(105’)(16) f:Tyler Posey, Lucy Hale
19.20 KALIForNIAI rÉMáLoM
(139’)(12E) amerikai krimi
szeptember 3. hétfő
16.30 ESCoBAr (123’)(16) f: Penélope
Cruz és Javier Bardem
18.40 öTvEN TAvASZ (89’)(16) - Aurore újrakezdése
20.15 KöNyvESBoLT A TENGErPArToN (113’)(12E) f: Emily Mortimer
szeptember 4. kedd
17.00 ELDoráDó (90’)(12E) svájcinémet dokumentumﬁlm
18.35 EGy FANTASZTIKUS Nő
(104’)(16)- LÉLEKMoZI SoroZAT –
oscar díj 2018.
20.35 BűBáJoSoK (100’)(12) francia
vígjáték
szeptember 5. szerda
17.00 öTvEN TAvASZ (89’)(16) - Aurore
újrakezdése
18.35 A JELENÉS (144’)(12) – A vatikán
oknyomozó újságírójának nyomozása
szeptember 6. csütörtök
16.00 JoNAS KAUFMANN: CSILLAGoK
ALATT-WALDBÜHNE (120’) -koncertﬁlm
18.30 TEGNAP (118’) (12) Kenyeres Bálint ﬁlmje – közönségtalálkozóval ??
20.30 vÉGáLLoMáS :ESKÜvő (90’)
(12)-francia romantikus komédia
Budapest International Documentary
festival, díjnyertes ﬁlmjeinek vetítése
szeptember 7. péntek- szeptember
12-ig
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transzformálódott ember ﬁguráihoz kapcsolódóan

2018. 08. 31. – 09. 02.

ProGrAMoK

2018. 08. 31. – 09. 02. nyitvatartási időben │
Ferenczy Múzeum
ﬁlmvetítés a MoME Animáció Tanszék hallgatóinak munkáiból

08. 31. 17:00 │ Kmetty Múzeum udvara
A Kmetty udvarát idegen lények foglalták el! –
földöntúli kalandok kicsiknek és nagyoknak
Berszán Zsolt A bomlás virágai kiállításán –
múzeumpedagógiai foglalkozás

08. 31. 18:00 │ Ferenczy Múzeum
Tárlatvezetés a Talált Pixelek kiállításon a művésszel, Bp. Szabó Györggyel és a kurátorral,
Kigyós Fruzsinával
09. 01. 16:00–18:00 │ Szentendrei Képtár
Forog a szerencsekerék – Art Capital ajándékok sorsolása fél óránként

09. 01. 17:00–20:00 │ ámos Imre – Anna
Margit Múzeum
Tudomány a művészetben – Camera obscura,
pixel-történet és közös rajzolás, valamint optikai illúziók várják az érdeklődőket 3–99 éves
korig Szabó Klára Petra és Szvet Tamás művészekkel az organika kiállításon

programok a Barlangban

09. 01. 16:00 │ Czóbel Múzeum – Ilosvai
terem
Délutáni kerti ízek – Saját Éden – beszélgetés
Boros viola képzőművésszel és Bordács Andrea kurátorral

09. 01. 17:00–20:00 │ vajda Lajos Múzeum
Paradicsomi étkek – főzés, tárlatvezetés Baksai József és Nagy Barbara képzőművészekkel, valamint Bodonyi Emőke kurátorral az
ösvények a kertben tárlathoz kapcsolódóan

09. 02. 16:00–18:00 │ Szentendrei Képtár
Forog a szerencsekerék – Art Capital ajándékok sorsolása fél óránként

09. 02. 16:00 │ Barcsay Múzeum udvara
vesszőcsalád készítés – múzeumpedagógiai
foglalkozás Ionel Mihai műveihez, a fákká

fotógyűjtő akció

van szép emléked a Barlangról? Esetleg kép is lapul erről otthon valamelyik ﬁókban? oszd meg velünk! Képeket keresünk a Barlang bármelyik korszakából, amelyhez a ti segítségeteket kérjük! Az összegyűjtött
fotókból állandó installáció készül a Barlangban. A bescannelt vagy
digitális képeket e-mailben a revesz.timea@szentendre.hu címre várjuk. Köszönjük a segítséget!

ruhaCsere

Szeptember 9-én 14:00 órától ruhaCsere a Barlangban! Amennyit
hozol, annyit vihetsz!

Bringabörze

Szeptember 23-án újra Bringabörze a Barlang udvarán! Bicikli adásvétel, ingyenes tanácsadás.

A p’Art mozi bemutatja:

2018. szeptember 7-én
pénteken este fél 7 órakor

A moNoSTor gyermeKeI
A Zsigmond vilmos ﬁlmfesztivál fődíjas ﬁlmje
bhutáni-magyar-holland dokumentumﬁlm (74')
rendező: Zurbo Dorka

A vetítést követően beszélgetés a ﬁlmről.
vendégünk: valcsicsák Zoltán (Magyar-Bhutáni Baráti
Társasági Elnöke)

09. 02. 16:00 – 18:00 │ Fő tér – MűvészetMalom
Az Édenkert nyomában – Art Capital 2018
séta muladi Brigittával, az átkelő, a Nincs
több titok! – válogatás a Gerő-gyűjteményből
és a Csiszolatlan gyémántok kiállítások kurátorával. Indulás: Fő tér – érkezés: MűvészetMalom

09. 02. 17:00 │ Ferenczy Múzeum
Tárlatvezetés Sam Havadtoy képzőművésszel
a Memory of Love – A szeretet emléke kiállításán

09. 02. 18:00 │ Barcsay Múzeum udvara
(esőhelyszín: MűvészetMalom)
Csevej: Benkovits györggyel beszélget Kellár
F. János Immánuel író
vidám hangulatú beszélgetés szentendrei
helytörténetről, kultúrtörténetről, múzeumokról, réges-régen elfeledett szentendrei emberekről, történetekről.
A beszélgetés ingyenes, de regisztrációhoz
kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu
A rendezvényeken érvényes belépőjeggyel
lehet részt venni.
Bővebb információ: muzeumicentrum.hu
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x. pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúra 09.08.
SPORT
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A beﬁzetett összegeket nem áll módunkban
visszaﬁzetni sem betegség, sem időjárási körülmények miatt. Kizárólag vis major esetén,
amikor a teljes rendezvény elmarad.

Nevezési díj tartalma:

Immár 10. alkalommal kerül megrendezésre
Szentendre városának szervezésében a pilisi
Tekerő kerékpáros kalandtúránk. Évről évre
egyre többen tartanak velünk, már nemcsak
a térség, hanem az ország távolabbi pontjairól is. Kalandtúráink gyönyörű környezetben
nyújtanak remek kikapcsolódást és színes élményeket családok, baráti társaságok és
proﬁ sportolók számára is.

Igazi családi program azok számára is, akik kísérők vagy érdeklődők. Tekerés nélkül is
remek időtöltést nyújtunk kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Többek között lesz ugrálóvár, bemutatkozik számos sportegyesület, a
gyerekek szórakoztató akadálypályán próbálgathatják tudásukat. Az egészen pici gyermekek számára ingyenes játéksarokkal,
foglalkoztató programokkal készülünk. Kora
délután tombola sorsolást tartunk, ahol értékes nyeremények találnak gazdára. Természetesen ﬁnom falatok és frissítők teszik teljessé
a felhőtlen napot.
A Tekerők számára a Pilisben, a Duna mentén
és a Szentendrei-szigeten 4 féle hosszúságú
és nehézségű útvonalat állítunk össze, hogy a
legkisebbektől a proﬁ kerékpárosokig, mindenki kiválaszthassa a számára legélvezetesebb túrát.

Helyszín: Szentendre, Postás strand
Dátum: 2018. 09. 08. szombat
Start:
proﬁ 100 8.00-09.00 óra között
Családi és Kalandos Tekerők 09.30-tól
Helyszíni regisztráció: 07.30-9.30 között
Fővédnök: verseghi-Nagy Miklós, Szentendre
polgármestere

A jubileumi Tekerőn több újdonsággal színesítjük programunkat, hogy minél vonzóbb és
remekül szervezett programot kínáljunk résztvevőinknek:
• még több játék és program az egyes állomásokon
• tombolasorsolás idén értékesebb nyereményekkel, 17.00-18.00 óra között
• ingyenes éjszakai fürdőzés 20.00 órától a
Leányfalui strandon (csak sértetlen, kézen
lévő karszalag ellenében léphetnek be a résztvevők!)
• 18.00-19.30 között a színpadon a Szeder
Együttes játszik! http://www.szederzene.hu/

Kövesd a Pilisi Tekerő eseményt a facebookon
a legfrissebb infókért! www.facebook.com/PilisiTekero/

Távok:

Családi Tekerő I.
Családi Tekerő II.
Kalandos Tekerő
Proﬁ 100

10 km
30 km
45 km
100 km

Fontos! Idén már meg kell húznunk az indulók
létszámának határát:
Családi Tekerő I. max. 150 fő
Családi Tekerő II. max. 600 fő
Kalandos Tekerő max. 400 fő
Proﬁ 100
max. 200 fő
Érdemes mielőbb online nevezéssel biztosítani az indulás lehetőségét!

• 1 db étkezési kupon (kolbász hot dog)
• 1 db visegrádi szénsavmentes ásványvíz 0,5 l
• az állomásokon frissítők, gyümölcsök
• izotóniás ital a proﬁ távon
• játékok, programok a Tekerő távok állomásain
• tombolasorsoláson való részvétel (17-18 között kerül megrendezésre; kevesebb, de értékesebb nyereményekkel)
• minden táv indulóinak ingyenes éjszakai fürdőzés 20.00 órától a Leányfalui strandon
(csak sértetlen, kézen lévő karszalag ellenében léphetnek be a résztvevők!)
• Családi Tekerő I. távon napközbeni 4 órás
fürdőzés lehetősége a Leányfalui strandon
• a kerékpáros útvonalak szakszerű kijelölése,
biztosítása
• koncert 18.00 órától. fellépőnk: Szeder

Nevezési díj:

Helyszíni
3.000 Ft/fő
(para-sportolóknak és fogyatékkal élőknek a
nevezés ingyenes)

online
2.000 Ft/fő

Az online nevezés kizárólag a nevezési díj beﬁzetésével válik érvényessé!

online nevezés: http://szentendre.hu/x-jubileumi-pilis-tekero-2018-online-nevezesi-urlap/
Az online nevezés augusztus 31-én lezárul!

online nevezésedet válasz e-mail-ben megerősítjük. A Pilisi Tekerő napján az „online nevezők” pultnál vehetitek át a karszalagokat,
étkezési kuponokat.
Mindazok, akik online neveznek, 30%-os kedvezményben részesülnek az alábbi szervizek
javítási díjaiból 2018. 09. 08-ig: Hámori Sportbolt, Kerékmánia Sportfelszerelés, Kerékpárbolt és Szervíz. Ne feledd, a jelszó: Pilisi
Tekerő 2018!

Amennyiben a nevezés során problémád vagy
kérdésed merülne fel, lépj kapcsolatba Soltész
Emesével a soltesz.emese@szentendre.hu
címen.

Az idei országos Családok Évéhez csatlakozva a Pilisi Tekerő családi távjainál is a kényelem és a jó szervezés áll a fókuszban.
Szeretnénk a sorban állásokat a minimálisra
csökkenteni.

Ehhez az alábbi újításokat vezetjük be:
A Családi II-es (30 km) távot az idei évben
megfordítjuk! Az intézkedésre elsősorban
azért volt szükség, mert a rév annak ellenére
sem tudta a feltorlódott tömeget átengedni,
hogy külön kompot béreltünk csak a tekerősöknek. reméljük, ezzel az irányváltással
megoldódik a probléma. Nagy öröm számunkra, hogy egyre többen vesztek részt a Tekerőn, tavaly csak ezen a távon közel 500
versenyző indult.
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SPORT

A helyszínen több kapunál, versenyszámok
szerinti bontásban vehetőek át a karszalagok
és a rajtcsomagok.
Megnyit a Pilisi Tekerő shop, ahol számos
bringás eszköz, ruházat, ajándéktárgy közül
válogathattok, pl.: küllőzászló, hátizsák, szerszámkészlet, pólók (babaméretben is)
részletes program, útvonal leírások letölthető
térképekkel és itinerekkel:
http://szentendre.hu/x-pilisi-tekero-kerekparos-kalandtura/
Választható útvonalaink:

Családi Tekerő I. – 10 km-es táv; biztonságos
kerékpárúton könnyű, sík terepen
Ajánljuk: kisgyermekes családoknak; kerékpározással ismerkedőknek; könnyed, mégis
aktív kikapcsolódásra vágyóknak
Útvonal: Szentendre, Postás strand – Leányfalu, Strandfürdő – Szentendre, Postás strand
Csak ezen a távon, a nevezési díj tartalmazza
a napközbeni 4 órás strandolási lehetőséget
a Leányfalui Termálfürdőben.

Családi Tekerő II. – 30 km-es táv; biztonságos kerékpárúton könnyű, sík terepen
Ajánljuk: családoknak kisebb és nagyobb
gyermekekkel; játékos kedvűeknek; izgalmas
kihívásokat keresőknek
Útvonal: Szentendre, Postás strand – Leányfalu, Strandfürdő – Tahitótfalu Magyar Családi
Gazdaság – Szigetmonostor, Szigetmonostor/Horány – Határcsárdai révvel átkelve viszsza – Szentendre, Postás strand
A frissítőállomásokon izgalmas feladatok várják a résztvevőket.
A nevezési díj tartalmazza az éjszakai fürdőzést (20.00 órától) a Leányfalui Termálfürdőben.

Kalandos Tekerő – 45 km-es táv; Szentendre
belvárosát elhagyva a pilisi hegyekben barangolás
Ajánljuk: nagyobb gyermekes családoknak,
komolyabb kihívásokat keresőknek, hegyi útvonalat kedvelőknek
Útvonal: Szentendre, Postás strand – Pilisszentlászló, Ifjúsági tábor – Csobánka, Sportpálya– Pomáz, Magyar vár – Szentendre, Góliát vízi sporttelep – Szentendre, Postás
strand

Izgalmas sportállomásokat érintve, a Pilis leküzdése után felfrissülhetsz Szentendrén a
vízi sporttelepen. A nevezési díj tartalmazza
az éjszakai fürdőzést (20.00 órától) a Leányfalui Termálfürdőben.

proﬁ 100
Tavaly nagy sikerrel debütált újdonságunk, az
igazi ProFI-knak tervezett, 100 km-es táv.
Idén is izgalmas kihívás lesz a Proﬁ100 a legbátrabbaknak!
A túra nyomvonala kizárólag szilárd útburkolaton halad, így bármely időjárási körülmények
között tekerhető. A túraútvonal 70%-a forgalomtól elzárt változatos, üde erdei utakon teljesíthető. Az erdei szakaszokon csak a kijelölt
kerékpárút-hálózatot kívánjuk igénybe venni.
Megteszünk mindent, hogy a leghosszabb táv
méltó legyen a „proﬁ” megnevezéshez. A túra
teljes hossza 100 km, amelynek leküzdésével
összesen 2000 m szintemelkedést is le kell
gyűrni.

a regisztrációs lap aláírásával. 16 év alatti
résztvevő esetén szülői nyilatkozat kötelező.
A kerékpárok műszaki állapotát a rajtnál ellenőrizhetik (üzemképes fékek). A Proﬁ és a Kalandos túrán a fejvédő használata mindenki
számára kötelező!
Szemétgyűjtés a frissítőpontokon, a túra
egész útvonalán szemetelni TILoS!
Az útvonal teljes hosszán a KrESZ betartása
mindenki számára kötelező, a jelzett útról letérni TILoS!
A szabályok megszegése azonnali kizárást
von maga után a Pilisi Tekerő összes rendezvényéről!

Tombola
A sportprogramok levezetéseként este 17
órától indul a TomBolASorSoláS! fődíjunk
egy értékes Neuzer kerékpár!
Szponzoraink:

A nevezési díj tartalmazza az éjszakai fürdőzést (20.00 órától) a Leányfalui Termálfürdőben.

A túra nehézségi szintje 4. (5-ös skálán)
A teljesítendő távon és a Pilis- és a visegrádihegység csúcsain a résztvevők számára egy
igazi megmérettetés adódik, ahol mindenki a
hegyeket és a saját határait kell, hogy legyőzze. Az említett célokon túl, a szintidők felállításával egy újabb motivációs tényezőt
építünk be.

Az első 3 helyezettet díjazzuk!

Adatok:
táv: 100,2 km
szintemelkedés: 1920 m
frissítési lehetőség: 4 helyen (egyéni vízvétel
forrás, kút)
frissítő pont, energiapótlás (telepített):
– 25 km Mogyoró-hegy
– 48 km Király-kúti elágazás (sípálya alja)
– 60 km Dobogókő
– 84 km Király-kúti elágazás (sípálya alja)
ellenőrző pont: 6 kontroll pont + rAJT-CÉL

részvételi szabályok:
orvosi igazolás nem szükséges, de a túrán
mindenki csak saját felelősségére vehet részt,

Közreműködő sportegyesületek:
SZKH SE, SZv SE, Piramis SE

Közreműködő önkormányzatok:
Pomáz, Tahitótfalu, Csobánka, Pilisszentlászló
Közreműködő állomások:
Leányfalu Termálfürdő, Magyar Családi Gazdaság, Góliát vízi sporttelep, Magyar vár

Kövesd a Pilisi Tekerő eseményt a facebookon
a legfrissebb infókért! www.facebook.com/PilisiTekero/
Infók: https://szentendre.hu/x-pilisi-tekero-kerekparos-kalandtura/

Cor-Way mozgásprogram

A Cor-Way® 24 a sport-lélek-élet szinergiájára
épülő egyedi módszertan alapján kidolgozott életés egészségprogram. Az edzés a Cor-Way® járásprogramjára épül, amelyet más, a test
karbantartásához szükséges mozgásformákkal is kiegészítenek (pl. egyes
helyszíneken funkcionális köredzéssel). Az alkalmak során olyan inspiráló témaköröket is körbejárnak, amelyek segítséget nyújtanak a mindennapok testilelki jól-létéhez, ﬁttségéhez. Az elméleti és gyakorlati oktatás személyre
szabott mozgásterhelésre és életvezetési tanácsadásra épül.
Molnár renáta Cor-Way életmódtréner, személyi edző szerint a 7 héten át tartó,
heti 2 órás mozgásprogramban mind a rendszeresen sportolók, mind pedig a kisebb ﬁzikai betegségekkel
küzdők is örömüket lelhetik, hiszen az oktatás során személyre szabott a mozgásterhelés.
Induló csoportok:
• szeptember 12. szerda 17.30–19.30
Találkozás a v-8 Uszoda és Szabadidőközpontnál (Kálvária út 16/C.), az edzések helyszíne a Kőhegy. ár:
1500 F/óra. Információ és jelentkezés: www.cor-way.hu/24.
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HIRDETÉS

XXXII. évf. | 16. szám

A Szent Kozma és Damján rehabilitációs Szakkórház
(visegrád, Gizella-telep)

Gazdasági igazgatóságára pályázatot hirdet

TITKárSáGI ASSZISZTENS

munkakör betöltésére

Feltételek:
• Közgazdasági érettségi
• Magabiztos, gyakorlott szintű MS ofﬁce ismeretek (irodai alkalmazások)
• Precíz, gyors munkavégzés, jó kommunikációs készség, terhelhetőség
Feladat:
• Gazdasági igazgató mellett asszisztensi feladatok ellátása, titkársági
ügyvitel

Előnyt jelent:
• Költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat
• Irodavezető/Titkársági ügyintéző/vagy egyéb releváns szakképesítés
• Gépírás

Jelentkezés részeként benyújtandó:
• Fényképes, szakmai önéletrajz
• végzettséget/szakképesítést igazoló okmányok másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• Hozzájáruló nyilatkozat az adatok kezeléséhez

Egyéb információ:
• Határozott időre szóló közalkalmazotti jogviszony

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 3.

Tel: 26-801-700/1350
E-mail: humpol@visegradikorhaz.hu
Honlap: www.visegradikorhaz.hu
KöZIGáLLáS publikáció: 2018. augusztus 19.
Cím: Szent Kozma és Damján rehabilitációs Szakkórház
2026 visegrád, Gizella-telep.

06 20 416 9136 www.gyerek-torna-szentendre.hu

Értékesítési pozíció

raktáros pozíció

A T-Markt Kereskedőház Kft ﬁatal pályakezdő férﬁ munkatársat keres Garázsajtó és központi porszívó értékesítő munkakörben.

A T-Markt Kereskedőház Kft. ﬁatal pályakezdő férﬁ munkatársat keres rAKTároS munkakörben.

fiatal pályakezdőt keresünk értékesítő munkakörbe

feladatok:
o általános tájékoztatás telefonon és személyesen a bejövő érdeklődőknek
o Helyszíni felmérés a pontos árajánlatadáshoz
o árajánlatok készítése ügyviteli rendszerben
o árajánlatok nyomon követése ügyviteli rendszerben
o Értékesítések lezárása
o Garanciaidőn belüli és azon túli igények és javítások koordinálása

elvárások:
o Középfokú végzettség (nem feltétel a szakirányú végzettség)
o Szeressen az ügyfelekkel kommunikálni
o Műszaki beállítottság és érdeklődés előny
o Alapvető számítógép felhasználói ismeretek
o Lakóhelye Pomázon vagy vonzáskörzetében legyen
o B-kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk:
o versenyképes ﬁzetés
o Biztos munkahely (26 éve a piacon)
o Fiatalos segítőkész csapat
o Előrelépési lehetőség
o Nyugodt munkakörülmények

Munkavégzés helye: 2013 Pomáz, Határ u. 5/a
a Szent István-telepi HÉv-megállótól 5 percre.

Várjuk a bérigényét tartalmazó fényképes önéletrajzát a tmarkt@tmarkt.hu
emil címre vagy postán a 2013, pomáz Határ u. 5/a címre
állás, munka területe(i):
• Kiskereskedelmi irodai munka
• Szellemi számítógépes értékesítési munka
• Teljes munkaidő 8-16.30-ig
Szükséges tapasztalat:
• Nem szükséges, pályakezdők előnyben

fiatal pályakezdőt keresünk raktáros munkakörbe

feladatok:
o általános raktározási feladatok ellátása
o Bevételezési feladatok ellátása
o árukiadási feladatok ellátása

elvárások:
o Középfokú végzettség (nem feltétel a szakirányú végzettség)
o Szeressen új dolgokat tanulni
o Alapvető számítógépfelhasználói ismeret előny
o Keresse a kihívásokat
o Lakóhelye Pomázon vagy vonzáskörzetében legyen
Amit kínálunk:
o versenyképes ﬁzetés
o Biztos munkahely (26 éve a piacon)
o Fiatalos, segítőkész csapat
o Előrelépési lehetőség
o Nyugodt munkakörülmények

Munkavégzés helye: 2013 Pomáz, Határ u. 5/a
a Szent István-telepi HÉv-megállótól 5 percre.

Várjuk a bérigényét tartalmazó fényképes önéletrajzát a tmarkt@tmarkt.hu
emil címre vagy postán a 2013 pomáz, Határ u. 5/a címre.
állás, munka területe(i):
• Fizikai, segéd-, betanított munka
• Anyagmozgatás, rakodás
• Szakmunka
• raktáros, egyéb raktári szakmunka
• Teljes munkaidő
Szükséges tapasztalat:
• Nem szükséges, pályakezdők előnyben
Szükséges nyelvtudás:
• Nem igényel nyelvtudást
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ADáSVÉTel

Almási Katalin készpénzért vásárol legmagasabb áron bútorokat, festményeket, órákat, dísztárgyakat, csillárt,
hangszert, könyveket, porcelánokat,
csipkét, kitüntetést, régi pénzt, bizsukat,
borostyánt, ékszert, törtaranyat, ezüstöt, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással, hétvégén is. Tel. 06-30-308-9148.

Eladó óriás Plazma Tv 160 cm, fekete
2015. évi. Típus LG50PN650(6), gyári
szám: MA501CS03618 u262. Tel. 06-20576-0404, Szentendre. ára: 50 000 Ft.

álláST KíNál

Munkatársat keresek teljes munkaidőben adminisztrátori munkakörbe. Feltételek: diktálás után 10 ujjas vakon
gépírás, MS Word professzionális ismerete és alapvető számítógépes ismeretek. Tel. 06-20-941-9200, (26) 300-763,
Molnár Bertalan közjegyző.

Építőmérnököt és technikust keresünk,
szentendrei munkahelyre, AutoCad és
alapvető számítógépes ismeretekkel.
Tel. 06-20-314-9080.

Szentendrei üzletembe, eladói munkakörbe várom hölgyek jelentkezését, teljes, illetve részmunkaidőre. Friss
nyugdíjast is. Tel. 06-20-396-5306.

Szentendrei cukrászdába pultos hölgyet
felveszek beugróként. Tel. 06-30-9402652

Kőműves munkák elvégzésére keresek
építőiparban jártas, megbízható munkatársat. Lehet beugró is. Tel. 06-30-3413423.

Szentendrei iskolabüfébe szorgalmas,
csinos, nem dohányzó eladónőt felveszünk. Fényképes önéletrajzokat a fodorghajeke@gmail.com címre kérünk.

HIRDETÉS

egÉSZSÉg

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

KIADÓ lAKáS

Kiadó házat keresek Szentendrén, a belvárosban. Tel. 06-20-990-8042.
Nem túl drága kiadó lakást vagy házat
keres Szentendrén vagy a környéken
szorgalmas, munkabíró család három
gyerekkel. Ház körüli munkákba, felújításba besegítenének. Telefonszám a
szerkesztőségben.
Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

Egyedülálló, budapesti, intelligens,
ápolt, kulturált nyugdíjas nő, sürgősen
keres Szentendrén kiadó garzonlakást
hosszú távra, családjához közel lakás
céljából. Tel. (26) 952 647.

Pismány déli oldalán kiadó 40 nm-es
önálló, összkomfortos, bútorozott lakás,
2019. június 30-ig, maximum 2 személy
részére. Tel. 06-20-237-7777. rövidebb
időtartamra is kiadó.

lAKáS, INgATlAN

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, legelő
eladó. Tel. 06-30-850-8591.

oKTATáS

Angol tanári szakos egyetemi hallgató,
egy év Angliában szerzett nyelvgyakor-

vállaljuk modern vagy klasszikus
ólomüveg-ablakok készítését, törött darabok cseréjét vagy teljes
felújítását, továbbá tükrök, bútorüvegek, lámpák, szaunaablakok
tervezését, kivitelezését. 06 20
317-6455, www.czirjak-glass.hu.

Angol nyelvtanítás Szentendrén, a belvárosban. Tel. 06-20-416-9136.

rÉgISÉg

Kastélyok berendezéséhez vásárolok
antik bútorokat, festményeket, bronz
tárgyakat, porcelánokat, Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csillárt, 6-12 személyes ezüst
étkészletet, tálcát stb., könyveket, régi
katonai kitüntetések tárgyait és teljes
hagyatékot. Első vevőként a legmagasabb áron. Tel. 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com
GáBor ESZMErALDA műgyűjtőnő –
múzeumok számára is – készpénzért
vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket, aranyakat,
szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06-1-789-1693, 06-30-898-5720.

SZolgálTATáS

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

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

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

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

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása. Tel. (26) 788-367,
06-30-950-4187, Mezei Sándor.
Idős személy ápolását együttlakással
vállalom 24 órában. Tel. 06-20-2249590.

Házimunka, takarítás! Szentendrén, Leányfalun vállalok minőségi házimunkát
referenciával, leinformálhatóan, megüresedett szabadnapomra. Pismányban
lakom, középkorú hölgy vagyok. Tel. 0620-585-5857.

ÜDÜlÉS

Hévízen, a centrumban apartman
garázzsal 2 fő részére (3000
Ft/fő/éj) kiadó. Tel. 06-20-4942550.

ÜZleT

Eladó 20 nm-es üzlet a belvárosban. Jelenleg szépségszalon, de más tevékenységekre is alkalmas. Tel.
06-20-418-5597.

A Szentendrei önkormányzat támogatásával és a Milton Friedman Egyetem
(volt Zsigmond Király Egyetem) szakmai felügyeletével ősztől tovább folytatódnak a szenior konzultációk, előadássorozatok városunkban, az Aranykor Központ szervezésében.
A tavalyi félévben az 50 pluszosok számára szervezett tanulási programokon
több mint 150 fő vett részt, s őszre is változatos programot kínálunk
Az ősszel induló kurzusokra már augusztus 15-étől lehet jelentkezni a 0630 692
47 46-os telefonszámon (Dr. Jászberényi József).
A képzések egységes tandíja: 10.000 forint/fő, amelyen kívül semmilyen pluszköltség nem lesz.
A tornafoglalkozások 10, a szellemi kurzusok 7 alkalomból állnak.
(Bővebb információk a képzésekről a korkozpont.szentendre.hu oldalon találhatók)

7,5 ToNNáS
DArUS-BILLENCS TEHErAUTóvAL
• ömlesztett, raklapos és kalodás áru,
• rönkszállítás, tűzifaszállítás,
• zöldhulladék elszállítása,
• ágdarálás, kisebb mennyiségben,
• kaszálás, fűnyírás, sövény nyírás.

Telefon:

06 20 823 27 68

Ősztől a következő kurzusokat indítjuk el:

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész

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

Rendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,
péntek 17:00 – 19:00

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

Bejelentkezés:
06-70-677-1178

a rugalmas, egészséges gerincért,
a lelki egyensúlyért

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

Nyugdíjas értelmiségi hölgy telefonos
ügyeleti szolgáltatást vállal. Szükség
esetén saját telefonszámon is. Tel. (26)
952-647, naponta 14.00-tól 21.00-ig.

Immáron a 13. félévvel folytatódnak
a szentendrei szeniorképzések!

TEHERFUVAROZÁS,
KERTI MUNKÁK

moSoly JÓgA

lattal, magán angoloktatást vállal általános iskolás gyerekek számára Szentendrén és környékén. Tel.
+36-30-484-7001.

2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.

Angol kezdő (Spitzer Petra)
Angol 2. (Spitzer Petra)
Angol 3. (Spitzer Petra)
Angol 4. (Spitzer Petra)
Angol társalgás (Marton Beáta)
világpolitikai eseményelemzések - Geopolitika (Dr. Jászberényi József) - október 15-én 17 órától kezdődik
Szenior torna (Fodor Éva) - szeptember 21-től indul a Dunaparti Művelődési
Házban, reggel 8:45-től
Egyensúlytréning (Novák Mária) - szeptember 21-től indul, a Dunaparti Művelődési Házban, 11:30-tól
örömtánc (Novák Mária) - szeptember 21-től indul, a Dunaparti Művelődési
Házban, 12:40-től
Német kezdő (Spitzer Petra
Német haladó (Spitzer Petra)
Spanyol (Marton Beáta)
olasz nyelv kezdőknek (Feketéné Tóth Andrea)
olasz nyelv haladóknak (Feketéné Tóth Andrea)
Kezdő számítástechnika (Lévai István) - a rákóczi Gimnáziumban
Haladó számítástechnika (Lévai István) - a rákóczi Gimnáziumban
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