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Megújuló templomok Szentendrén
A molinón:
Marczali László

Fürjes Balázs
Szentendrén

13. oldal

3. oldal

A Szentendreiek
a csúcson sorozat
decemberi szereplője,
Marczali László operatőr,
veterán párbajtőr bajnok.

December 6-án Dr. Fürjes
Balázs, Budapest és a
fővárosi agglomeráció
fejlesztéséért felelős
államtitkár Szentendrén
találkozott városunk
vezetőivel.
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pályázat

Bérbeadó ingatlan

Szentendre város Önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé önkormányzat tulajdonában álló lakás közérdekű célból történő bérbeadásáról:

hrsz. 8634/3/A/70
lakás címe károly u. 10. iv./15.
szoba-szám 2
komfort-fokozat összkomfortos
alap-terület 55 m2
lakás állapota rendeltetésszerű üres
lakbér Ft/hó 48.701,–
A pályázatokat a Hivatal Iktatójába január 9. 10 óra 00
percig (Városház tér 3. I. emelet) kell benyújtani.

Szentendre város Önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé önkormányzat tulajdonában álló lakás közérdekű célból történő bérbeadásáról:
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Szentendre város Önkormányzat pályázati
felhívást tesz közzé önkormányzat tulajdonában álló lakás közérdekű célból történő bérbeadásáról:
hrsz. 2346
lakás címe dumtsa u. 3.
szoba-szám 1,5
komfort-fokozat összkomfortos
alap-terület 44 m2
lakás állapota rendeltetésszerű üres
lakbér Ft/hó 55.659,-

A pályázatokat a Hivatal iktatójába január 9. 11 óra 00
percig (városház tér 3. i. emelet) kell benyújtani. Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
amely a Szentendrei közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélszolgálati irodáján vehető át és innen tölthető le.
Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

hrsz. 2319
lakás címe rákóczi u. 5.
szoba-szám 1
komfortfokozat összkomfortos
alap-terület 55 m2
lakás állapota rendeltetésszerű üres
lakbér Ft/hó 69.573,-

Tájékoztatás telefonon: 26/785-088

Szentendre
éS vidéke
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Jelentkezz tűzoltónak!

A Pest Megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
felvételt hirdet beosztott tűzoltó munkakörre.
Minden érdeklődő jelentkezését várjuk, aki
elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.

A hivatásos állományba vétel feltétele:
• 18. életév betöltése
• büntetlen és kifogástalan életvitel
• cselekvőképesség
• magyar állampolgárság
• legalább középfokú állami iskolai végzettség
(érettségi vagy szakiskolai végzettség)
• alkalmassági vizsgálatokon való megfelelés
• Előny: „C” kategóriás jogosítvány

A fentiekben meghatározott adatokat és tényeket
a jelentkezőnek igazolnia kell!

Hogyan lehet valaki tűzoltó?
Beosztott tűzoltói képzésbe való bekerülés feltétele az előzetes ﬁzikai, egészségügyi és pszichikai vizsgálaton történő alkalmasság. Az
alkalmassági vizsgálat menetét, tartalmát az
57/2009. (X.30) IRM-ÖTM-PTNM együttes rendelet szabályozza. A fenti alkalmassági vizsgálaton
túl ún. kifogástalan életvitel ellenőrzésen is át kell
esnie a jelentkezőknek.
A tűzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A képzés
ideje alatt nettó 150.000 forint/hó támogatás,
egészségbiztosítási járulékﬁzetés, ruházatot,
szállást és napi háromszori étkezést térítésmentesen biztosítunk a képzésben résztvevőknek.

Amennyiben érdeklődik a tűzoltó szakmai iránt,
jelentkezni, bővebb tájékoztatást kérni a 06-1/
469-4105/21-129 mellék telefonszámon vagy a
pest.human@katved.gov.hu email címen lehet.

városháza
ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 26 300 407
e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
Cím: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18.
Ügyfélfogadás: H: 08-20, K-Sz-Cs: 08-16, P: 08-13
Tourinform Szentendre +36 26 317 966
közterület felügyelet
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

orvosi ügyelet
Központi ügyelet: Bükköspart 27., tel.: +36 26 312-650
HéTKÖZNAP, HéTVéGéN, ÜNNEPNAP:
24 óRáS oRVoSI ÜGyELET MűKÖDIK.
Gyermekorvosi ügyelet hétvégén és ünnepnap 9-13-ig,
nem szentendrei gyermekek esetén a helyileg illetékes
ügyeletet kell keresni.

Gyógyszertári ügyelet
Szentendrei gyógyszertárak 2ügyeleti beosztása
ÜGyELETI DÍJ ESTE 9 óRáTóL 380 Ft
Hétköznap (a Kálvária Gyógyszertár nyitva este 9óráig.)
Este 9-órától ügyeletes:
Hétfő Ulcisia Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy u.1. T: 500-248
kedd Szent Endre Gyógyszertár
Szentendre, Kanonok u.4. T: 310-868
Szerda Pismány Gyógyszertár
Szentendre, Fiastyúk u.11. T: 505-779
csütörtök Vasvári Patika
Szentendre, Sas u.10. T: 303-825
Péntek Napvirág-csepp Gyógyszertár
Szentendre, Dózsa Gy.u.20. T: 319-354
Szombat Kálvária Gyógyszertár
Szentendre, Kálvária u.33. T: 787-796
vasárnap Kálvária Gyógyszertár nyitva 7-21-ig
Szentendre, Kálvária u. 33. T: 787-796

idősellátás – Gondozási Központ Szentendre
Tel.: +36 26 311-964

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

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502

Gyepmester +36 20 931 6948

Szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

Fürjes Balázs: elsőként a H5-ös Hév teljes
járműparkját cseréljük le

2018 | december 10.
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Jó hír a városunkban és az agglomerációban
élőknek, hogy a kormány nagyszabású
közlekedésfejlesztési tervei között elsőként
a szentendrei vonal járműcseréje valósul
meg. 2018. december 6-án dr. Fürjes Balázs,
Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár Szentendrén találkozott városunk vezetőivel, verseghi-Nagy
Miklós polgármesterrel és Gyürk dorottya alpolgármesterrel. A találkozó keretében bejárást tartottak Szentendre tömegközlekedési
csomópontjában, a Máv-Hév-végállomáson
és a volánbusz-állomáson, ahol a tervek szerint intermodális központ kialakítására nyílik
lehetőség.

A kormány több száz milliárd forintos közlekedésfejlesztési beruházásának átfogó elővárosi és városi vasútfejlesztési tervei között a
H5-ös vonal teljes megújulása és a főváros
közlekedés-hálózatába integrálása is szerepel. Nemcsak új járműparkkal gazdagodik a
térség, de a szentendrei HéV teljes vonalát is
felújítják. Korszerűsítik a pályaszakaszt, megújulnak az állomások, a megállóhelyek.
Verseghi-Nagy Miklós polgármester a találkozón átadta a város kidolgozott fejlesztési terveit a HéV-Volán állomás intermodális
közösségi közlekedési csomóponttá építéséről. A nagyszabású közlekedésfejlesztési projektbe ezeket a terveket is beépítik.
„Előkészítettünk egy tanulmányt, amely a
MáV-HéV és a Szentendrei Volánbusz csomópont fejlesztésével foglalkozik. Az önkormányzat által készíttetett fejlesztési terv a
tömegközlekedési intermodális csomópont
megújítását tartalmazza” – mondta el Verseghi-Nagy Miklós a dokumentumról.
Fürjes Balázs államtitkár a találkozón elmondta, hogy örömmel fogadta a város intermodális központ fejlesztési terveit: „A
kormány döntött valamennyi budapesti és Budapest környéki HéV-vonal teljes felújításáról.
Ennek már itt volt az ideje. A pálya, a sínek elöregedtek, az állomásokra is ráfér egy alapos
felújítás. Le kell cserélnünk a járműparkot,
mert 50 éves átlagéletkorú járművek közlekednek. Korszerű, új szerelvényekre van szükség. Szentendre polgármestere jól lobbizott,
sokat rágta a fülünket, és elérte, hogy első

körben a Szentendre-Batthyány tér vonalon
cseréljük le a járműveket. Elsőként ki kell dolgoznunk egy járműspeciﬁkációt, hogy pontosan milyen típusú új járműveket kell
beszereznünk, majd egy közbeszerzést folytat
le a MáV-HéV, és néhány év múlva már új járművek közlekednek a szentendrei vonalon.
Ezen túl fölújítjuk a teljes pályát Szentendre és
Békásmegyer között. A Békásmegyer és
Batthyány tér közötti szakaszon ez nemrég
már megtörtént. A teljes vonalon megújítjuk
az állomásépületeket, a közönségszolgáltató
rendszereket, ami hosszú folyamat lesz. Nagy
örömmel fogadtam, hogy polgármester úr átadta a szentendrei terveket, mert nagyon jól illeszkednek ezek az elképzelések a fejlesztési
terveinkhez.”
A járművek cseréjén, a megállóhelyek korszerűsítésén túl az utastájékoztatási infrastruktúra is megújul. Több csatornán, korszerűbb
formában tájékozódhatnak majd az utasok a
menetrendről, jegyvásárlási lehetőségekről. A
HéV-vonalak teljes felújításának előkészítésére a kormány mintegy 11 milliárd forintot
bocsátott rendelkezésre, és elsőként a
szentendrei HéV teljes járműállományának
cseréjére kerül sor.

Menetrend változás

A Máv-Hév zrt. tájékoztatása szerint
2018. december 9-től menetrendváltozás
lépett életbe a Hév-vonalakon. A H5-ös
vonalon munkanapokon, napközben egyes
vonatok Békásmegyer helyett Szentendréig
közlekednek.

A menetrendeket a www.bkk.hu/menetrendek
vagy a MáV-HéV oldalán lehet megtekinteni.
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LezáruLT A SzTArAvodAi PArkéPíTéS
i. üTeMe

A Postás strand és a Füzes park sikeres közösségi tervezése után a
Sztaravodai úti parkot is a lakossági vélemények, igények alapján tervezték meg és újították fel. A Sztaravodai út és a 11-es főút között, a
Barátság köz elejénél lévő, körülbelül 1000 négyzetméteres területen
belső járda épült, padokat helyeztek ki, játszó- és sporteszközöket
telepítettek gumiburkolattal, növényágyásokat alakítottak ki öntözőrendszerrel, valamint kihelyeztek két napelemes kandelábert is. A
gyerekek számára kialakítottak egy mezítlábas ösvényt is, melyben
néhány egységet üresen hagynak, hogy a szülők, a parkot használók
igényeik szerint formálhassák. Megtörtént a füvesítés is, így a park
tavasszal lesz látható teljes pompájában.
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AkAdáLyMeNTeS JárdA éS kiLéPŐk
PÓTLáSA A LAkÓTeLePeN

Kisebb felújítások kezdődnek a december 10-i hét folyamán a Püspökmajor-lakótelepen. Egyrészt a Széchenyi tér 19-20. számú épület
hátsó kijáratánál hiányzó kilépőket pótolják a felújítás során, másrészt a Széchenyi tér 19. épületének hátsó külső kijáratánál akadálymentes járdarészt építenek a lakók kérésére. A munkálatok a tervek
szerint december 31-ig befejeződnek – az időjárás függvényében.
A projektet a város saját forrásból ﬁnanszírozza, az éves költségvetési keretből. A két munka együttes költsége 3,48 millió Ft + áfa. Felelős kivitelező a Hő-stopp Mester Kft.
A munkálatok zajjal járnak, ezért az önkormányzat kéri a közelben
lakók megértését és türelmét.

eLkéSzüLT A rozMAriNG uTcA –
BAzSALikoM uTcA cSoMÓPoNT

Elkészült a Rozmaring utca – Bazsalikom utca csomópont felújítása.
A mostani beruházás keretében a 2017-es útépítés folytatásaként
megvalósult a Bazsalikom utcáig szilárd burkolattal rendelkező út további 50 méteres aszfaltozása és a csomópont kiépítése. A lakók
téli parkolási problémáinak megoldására parkolóhelyeket alakítottak
ki és zöldfelületet is létesítettek.

NAPeLeMeS LáMPák A TeáTruM
PArkoLÓBAN

A napokban sor került a műszaki átadásra is, ezzel lezárult a projekt
első üteme: az abban tervezett munkálatok száz százalékban elkészültek. A projekt költségét, a közel 15 millió Ft-ot a város saját forrásból ﬁnanszírozta. Az önkormányzat arra kéri a helyi
lakóközösséget, hogy töltsék meg élettel a parkot, segítsenek a növénypark fenntartásában és vigyázzanak a tisztaságra is. A projekt
felelős kivitelezői – Kerekerdő Kertépítő Kft. – felajánlották, hogy a
lakóknak szívesen elmondják-megmutatják, hogy hogyan lehet szakszerűen rendben tartani a parkot, gondozni és locsolni a növényeket,
hogy a szépsége hosszú távon megmaradjon.
A fejlesztés a későbbiekben – ha az ahhoz szükséges források rendelkezésre állnak – az oázis üzlet előtti terület kialakításával folytatódik, és szeretnének a gyerekek számára festhető ülőrönköket is
kihelyezni, illetve a jövő évben elültetnek egy tő Szentendrei rózsát a
parkban.

Befejeződött a Teátrum-parkoló felújításának IV. üteme, melynek
során kihelyezték a napelemes lámpákat is. A megújult parkoló használatát mostantól korszerű és energiatakarékos módon kialakított világítás segíti. A napelemek bekerülési költsége bruttó 815,34 Ft volt,
melyet a város saját forrásból ﬁnanszírozott.

MeGÚJuLT A PArk A BArAckoS ÚTi réGi
BuSzForduLÓNáL

Elkészült a Barackos úti régi buszfordulónál lévő park felújítása. A
lakossági igényeknek megfelelően cserjesort telepítettek, tipegőt
alakítottak ki, és padokat, asztalokat helyeztek ki a parkba.

kezdŐdik A kuTyAFuTTATÓ éPíTéSe

December 7-én elkezdődött a Sziget utcai kutyafuttató építése. A
munkálatok a tervek szerint még decemberben befejeződnek,
amennyiben az időjárás is engedi. A Duna-parti Sziget utca végénél
található gyepes területen – ami jelenleg is kijelölt kutyafuttató –
agility kutyafuttató elemeket, valamint szemetes edényeket, padokat
és információs táblákat helyeznek ki.
A kutyáknak a gazdával közös programokra és kutyatársaságra van
szükségük az egészséges nevelés során. Erre a legjobb megoldás a
kutyafuttatók használata, ahol az ebek póráz és szájkosár nélkül szaladhatnak és játszhatnak. A kutyafuttató megépítésével Szentendre
Város Önkormányzata a felelős állattartást kívánja elősegíteni.

ÚJ PArkoLÓHeLyek A rAdNÓTi ÚToN

A tervezett határidő előtt, november 2. felében befejeződött a parkolóépítés a Radnóti úton. Az október 24-én kezdődött építkezés I. ütemében 77 méter hosszúságban alakítottak ki 12 parkolóhelyet, illetve
szegély és járda is épült. A lakossági kérésre történt építkezéssel két
problémát is orvosolt az önkormányzat: egyrészt enyhítette a környéken lakók parkolási gondjait, másrészt korábban a parkoló autók
miatt beláthatatlanná vált a kanyar, de most, a párhuzamos oldalon
kialakított parkolóknak köszönhetően a közlekedés is biztonságosabbá vált. A projektet az önkormányzat saját forrásból ﬁnanszírozta,
a kivitelező a Park-Tér Útépítő és Fenntartó Bt. volt.

PArkoLÓéPíTéS A BÖLcSŐde kÖzBeN

A gyermekorvosi rendelő jobb megközelíthetősége érdekében, a lakossági kéréseknek megfelelően parkolókat alakítanak ki a rendelő
közelében. A munkálatok november 19-én kezdődtek, a teljes projekt
jövő év augusztus 30-ig tart.
A beruházás során a Bölcsőde közben, önkormányzati területen
nyolc férőhelyes parkolóhelyet alakítanak ki. Az idei évben a parkolókat építik meg, majd utána kerül sor az odavezető út aszfaltozására,
ami csak a jövő évben valósítható meg a szomszédos ingatlanon
folyó építkezés miatt, mivel ehhez a gázcsonk áthelyezésére is szükség van. A területen lévő védett gesztenyefát körbekerítik, hogy megóvják a sérülésektől.
A projektet a város saját forrásból ﬁnanszírozza, az éves költségvetési keretből. Bekerülési költség 7 219 600 Ft + áfa. Felelős kivitelező
az ÚTéP-GéP-TRANS Kft.

Sávváltás a vasúti villasori
építkezésnél
2018 | december 10.

sávfordítással. A tervek szerint december 10től a jelenleg lezárt terület lesz szabaddá téve
a 11-esre való kanyarodáshoz, és lezárják a
jelenleg használható sávot, így az autósok
továbbra is használhatják az utat egy sávban
és egy irányban.
A sávváltáshoz kapcsolódóan kerül sor a Vasúti villasor és a SPAR közötti parkolórész fokozatos lezárására is a körforgalom
kialakítása miatt. A parkoló hátsó részei, illetve a tavaly kialakított köves parkolórész továbbra is használható lesz!

Mint arról korábban már hírt adtunk, a projekt
négy ütemben valósul meg. Az I. ütemben történik a Vasúti villasoron a csapadékcsatorna
és a víznyelők építése, útfelújítás és a körforgalom kiépítése. Ezek a munkák várhatóan
december végéig tartanak. A következő ütemekben kerül sor a vásárlói és a P+R parkoló
felújítására, a belső körforgalom kiépítésére,
a közvilágítási hálózat bővítésére. A teljes
kivitelezés a tervek szerint február végéig tart,
az időjárás függvényében.

November közepén kezdődött a Vasúti villasor
felújítása a 11-es úttól az Attila utcáig tartó
szakaszon. Az építkezés miatt egyirányú forgalomkorlátozást vezettek be: a MoL benzinkúttól a 11-es főút felé: kihajtani csak egy
sávban és jobbra (Budapest irányába) lehet.
A lezárás továbbra is érvényben marad, de

A munkák okozta kényelmetlenség miatt
Szentendre Város Önkormányzata kéri a lakosok türelmét és megértését.

A projekttel kapcsolatos kérdésekkel, bejelentésekkel a Városi Ügyfélszolgálatot lehet megkeresni: tel. (26) 300-407,
e-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

ÚJ JáTSzÓeSzkÖzÖk A SzeGedi uTcáBAN

A Szeged utcai játszótérre újabb két játszóeszközt: mozdonyt és mérleghintát telepítettek a
körzet képviselője, Zakar ágnes kezdeményezése alapján. Az új játékokat már használatba is
vehették a gyerekek. A projekt költsége bruttó 559 ezer Ft volt, amit a város saját forrásból ﬁnanszírozott.

ÚJ JáTSzÓTér A vároSBAN

Elkészült a Dunakanyar sétány Sellő utcai részén a környék egyetlen, csodálatos dunai panorámával rendelkező játszótere. A környezetbe illő hat játszóelemmel, padokkal, asztalokkal rendelkező új közösségi teret már birtokba vették a gyerekek. Az új játszóteret a kerékpárúton is
meg lehet közelíteni.
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ünnepi ügyfélfogadás
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal
2018. december 14-én (pénteken) 8-12
óráig és 13-16 óráig fogadja ügyfeleit.
2018. december 15-én (szombaton)
a Hivatal zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szentendre
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. december 17 – 2018. december 28.
között a Szentendrei közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el, mely időszak alatt Hivatalunkban
az ügyfélfogadás szünetel.
Az igazgatási szünet időtartama alatt,
december 17-21. között a Városi Ügyfélszolgálat változatlan munkarendben ügyeletet tart, forduljanak bizalommal
munkatársai felé a 2000 Szentendre, Dunakorzó 25. szám alatt személyesen vagy
az ugyfelszolgalat@szentendre.hu e-mail
címen illetve a 26/300-407-es telefonos
elérhetőségen.
december 27-28-án a Városi Ügyfélszolgálaton is szünetel a személyes ügyfélfogadás, ezen időszakban a 26/300-407-es
telefonos elérhetőségen tehetik meg bejelentéseiket, észrevételeiket.
A Közös Önkormányzati Hivatalban az
igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap 2019. január 2. (szerda) 8-12
óra és 13-16 óra.
A Hivatal valamennyi munkatársa nevében kívánok Önöknek Kellemes Ünnepeket és Sikeres, Boldog Új évet!
DR. GERENDáS GáBoR
JEGyZő

karácsonyi koncert

Szentendre Város Román Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében 2018.
december 15-én szombaton délután
16:30 órai kezdettel, a Városháza dísztermében Karácsonyi koncert kerül megrendezésre.
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közmeghallgatás a városházán
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képviselő-testületi ülés keretében tartották
meg az évi szokásos – és az önkormányzatok
számára kötelező – közmeghallgatást december 3-án. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a kérdéseket írásban is fel
lehetett tenni – ezzel a lehetőséggel hárman
éltek. A kérdések többségére verseghi-Nagy
Miklós polgármester válaszolt, néhány kérdésre pedig írásban ígért választ 15 napon
belül. Az alábbiakban a 17-től 20 óráig tartó
fórumon elhangzott fontosabb kérdéseket és
a rájuk adott válaszokat közöljük.

• A 11-es főút szentendrei szakaszának tervezése kapcsán elhangzott, hogy a tervezési
szerződést forráshiány miatt még nem kötötték meg, és a tervezési folyamán lesz lehetőség a hozzászólásra. Az út mellett élők
életminőségének javítása érdekében a Városi
Szolgáltató is takarítja az utat, mivel a fenntartó Magyar Közút ezt csupán évi két alkalommal teszi meg.
• Szóba került a tehermentesítő út megépítése
is. A válaszban elhangzott, hogy a tervezése
nincs napirenden, csak az építési szabályzatban szerepel, de ha bármi is elindul ez ügyben,
azt alapos környezetvédelmi hatástanulmány
fogja megelőzni.
• Több kérdés is elhangzott a Postás strand
melletti területen, a volt Casino helyén tervezett irodaház építésével kapcsolatban. A polgármester elmondta, hogy egy ingatlan
beépítéséről mindig a tulajdonos dönt, az önkormányzat ezt csak részben tudja befolyásolni. építési jogok megvonása vagy
korlátozása kártérítést von maga után. A volt
Casino területe évtizedek óta magántulajdon,
a szabályozás szerinti lakófunkció a többségi
érdek miatt kikerült a szabályzatból. Az építkezést megakadályozni úgy lehetne, ha az önkormányzat megvásárolná vagy kisajátítaná,
esetleg átminősítené a területet úgy, hogy az
építési jogok lekerüljenek. A város költségvetését tekintve egyik lehetőség sem reális.
• A 10 milliárd forintos állami támogatásról a
városvezető elmondta, hogy kormányhatározat rögzíti a célterületet: turisztikai vonzerő
növelésére fordítható.
• Egy felszólaló szerint a HéSZ 2017-es módosításakor elhangzott az ígéret, hogy nem

épülnek lakóparkok, de nem tapasztalják ezt
a csillapító hatást. A polgármester elmondta,
hogy a szabályozásban nem növelték a beépítésre szánt terület nagyságát, és plusz építési
jogot sem adtak ki, de korábbi építési jogot
nem vehetnek el.
• Az ivóvízbázissal kapcsolatban elhangzott,
hogy jelenleg nincs veszélyben az ivóvíz, a
DMRV folyamatosan ellenőrzi a minőségét, a
szennyezés nincs a bázis közelében. A kárelhárításra, mely állami feladat és költsége milliárdos nagyságrendű is lehet, már készülnek
a tervek.
• Egy felszólaló javasolta, hogy a jelenleg érvényben lévő, káros szúnyogirtási módszer
helyett a biológiai védekezést válassza a
város. A polgármester megígérte, hogy felveszik a kapcsolatot ez ügyben a katasztrófavédelemmel.
• Kérdés hangzott el a 11-es főúton a biciklinyomvonal felfestésének tapasztalatairól az
eltelt egy év tükrében. A felszólaló szerint
ilyen nagy forgalom mellett nem lett volna
szabad engedélyezni a kerékpáros közlekedést. Ráadásul az út szélét sem újították fel,
és ferde járdaszegély kialakítására is szükség
lenne, hogy a bicikliseknek legyen menekülési
útvonala. A polgármester elmondta, hogy a
rendőrségi baleseti statisztikák alapján a
Közút megállapította, hogy nincs szükség módosításra. Kovács László rendőrkapitány hozzátette, hogy a balesetek során mindig
megvizsgálják a kiváltó okot is. A 11-esen jellemzően az okozza a baleseteket, hogy nem
tartják be a követési távolságot, tehát nincs
összefüggés a balesetek száma és a nyomvonal felfestése között.
• SzeVi terjesztéséről feltett kérdésre Solymosi Heléna kommunikációs vezető elmondta, hogy a Szentendre és Vidéke 13 000
példányban jelenik meg, a terjesztés hatékonysága érdekében pedig a város frekventált
helyeire újságtartó állványokat állítanak fel,
tízet beltéren és 15-öt kültéren, melyből háromnál még folyamatban van az engedélyeztetés, mert nem önkormányzati területen lesz.
Az állványok helyszíne a december 10-i lapszámban megjelenik.
• Egy felszólaló arra volt kíváncsi, hogy miért
nem történtek meg az idénre tervezett beru-
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házások, mint pl. a Czotter Aladár utca felújítása. A válaszban elhangzott, hogy ez szerepelt a Járható Szentendréért Program
tervezett felújításai között, de a megvalósítás
a piaci árak függvénye is. A fejlesztésre szánt
összeget felhasználják.
• Egy javaslat szerint érdemes lenne a kerékpárutat egy híddal összekötni a Római parttal.
A polgármester tájékoztatása szerint ennek
megépülésére reális esély van az EuroVelo6
részeként.
• Egy felszólaló szerint az Arculati kézikönyv
szemléletét nem érvényesíti a város, és érdeklődött, hogy szabtak-e ki már bírságot településvédelmi okból. Aba Lehel főépítész szerint
a szemléletváltozás ilyen rövid idő alatt nem
érhető tetten ﬁzikailag, hiszen idén januárban
jelent meg a kiadvány, hatása hosszabb távon
lesz érezhető.
• A zöldhulladék sorsával kapcsolatban elhangzott, hogy a csomádi komposztálótelepre
kerül, a szeletív hulladék pedig Pusztazámorba.
• Egy felszólaló szerint az ingatlantulajdonosoknak is segíteniük kellene a város takarításában, a rend fenntartásban, de ehhez
mindenkinek tudnia kellene, mi a feladata, az
önkormányzatnak pedig ellenőriznie kellene,
hogy eljutott-e mindenkihez az információ és
azt teljesítették-e. A polgármester tájékoztatása szerint egy hatósági csoport ez ügyben
már elkezdte az ellenőrzést, de ha kapnak
konkrét bejelentést, akkor azt soron kívül
megvizsgálják.
• A városi csónakház felújításával kapcsolatban elhangzott, hogy 70 millió forintot nyert a
város erre a célra, de a Kajak-Kenu Szövetség
új koncepciót akart. A szövetség visszalépése
miatt a felújítás az eredeti koncepció alapján
történik, de a műszaki tartalmat újra kell tervezni.
• Egy Tegez utcai lakos felhívta a ﬁgyelmet,
hogy az utca tele van kátyúval, és a közvilágítás hiányos. A polgármester elmondta, hogy a
kátyúzás mennyisége és minősége sokat javult, a közvilágítás fejlesztése pedig jogos
kérés, csak forrás kell hozzá.

A közmeghallgatáson elhangzott még, hogy a
Sztaravodai park fejlesztése a jövő évi költségvetésből folytatódhat, ha a költségvetést
megszavazza a testület. A Waterfront beépíthetőségének 45%-ra emelését városképi
szempontok indokolják. A Pap-szigetre tervezett vízilabda akadémia előkészítése folyamatban van, de kormánydöntés még nem
született az ügyben. Elhangzott, hogy a városban a közlekedési táblák több helyen hiányosak, illetve szabálytalanok. A Bimbó utcában
forgalomlassításra és parkolók kialakítására
lenne szükség. Az e-töltőkkel kapcsolatban
elhangzott, hogy a projekt szerződéskötési
fázisban van. A tűzoltóparancsnok arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni az ellen, ha műanyagot égetnek, elmondta, hogy az ilyen
eseteket be kell jelenteni náluk. Hozzátette,
hogy nemrégiben országos kampányt indítottak Ne gyújtsa! Gyűjtse! címmel annak érdekében, hogy a háztartásokban keletkezett
hulladékot ne elégessék, hanem szelektíven
gyűjtsék.

Megszépülnek a szerb egyház épületei
2018 | december 10.

Idén tavasszal kezdődött meg a szentendrei Szerb Egyházi Múzeum
épületének felújítása. A munkák során felújítják a mintegy 1600 m2
területű épületegyüttest, és a múzeum Fő téri épületében az állandó
kiállítás mellett létrejön egy időszaki kiállítások befogadására is alkalmas rendezvény- és kiállítótér, valamint egy multimediális központ is.
A beruházás az Emberi Erőforrások Minisztériuma 465 millió forintos
támogatásából valósul meg.
Megújulnak Szentendrén a szerb ortodox templomok is. A Pozsarevacska templom homlokzatfelújítása a Bükkös-patak mellett hamarosan elkészül, és szintén az utolsó simításokat végzik a Belgrádszékesegyház, a Száborna felújítási munkálataiban. Mindkét beruházás állami támogatással jött létre. A homlokzatfelújításokkal
párhuzamosan elkezdődött a vajdasági tartományi kormány támogatásával a Bogdányi utcai Preobrazsenszka templom ikonosztázának
teljes körű felújítása is.

A Szerb egyházi Múzeum felújítása

„Az egyházi épületek felújításai között a legnagyobb projekt a múzeum
bővítése, korszerűsítése. A Szentendre Fő terén álló volt szerb felekezeti iskola, majd tanítóképző épülete a régi és az új szárnnyal újul meg.
Ide kerül át a múzeum új állandó kiállítása. Összesen 1600 m2 alapterülete lesz a múzeumnak, ebből a legfontosabb rész az állandó kiállítás
lesz, és végre olyan terekkel is fogunk rendelkezni, ahol időszaki kiállításoknak adunk helyet. A múzeumi raktár, a levéltár, az egyházmegyei
könyvtár marad a régi helyén, kicsit átrendezve, a közönségkapcsolati
funkciók pedig átkerülnek a Fő téri épületbe. Reményeink szerint tavasszal, május környékén már az elkészült új épületről, kiállítás-megnyitóról tudunk beszélni” – mondta el a beruházásról Vukovits Koszta,
a Szerb Egyházi Múzeum vezetője.

VÁROS

Megújuló templomok Szentendrén

„A Szerb Egyházmegyei Múzeum épületének megújításával párhuzamosan, a magyar kormány támogatásával két templom is megújul a
városban: a Pozsarevacska templom homlokzata, illetve a Belgrád székesegyház homlokzata és komplett tetőszerkezete. A felújításhoz jelentős állami támogatást kapott a Budai Szerb ortodox Egyházmegye.
Magyarországon más településeken is megújulnak a szerb templomok,
de ezek között is Szentendre kiemelt helyen szerepelt.
A Száborna, a Belgrád székesegyház homlokzatfelújítása már befejeződött, a tetőszerkezet megújításán dolgoznak még jelen pillanatban.
Folyamatban van az állványzat bontása, és az ünnepekre teljes pompájában látható a székesegyház.
Hamarosan elkészül a Bükkös-patak mellett lévő Pozsarevacska templom homlokzata is. A régóta időszerű felújítás során a korábbinál világosabb, meleg sárga színt kapott a templomépület homlokzata.
Mindkét helyszínen falkutatások előzték meg munkálatokat a színek
meghatározásához.
A Bogdányi úti Preobrazsenszka templom ikonosztázának felújítási munkálatai még zajlanak. A nyár folyamán újvidéki restaurátorok dolgoztak
itt, ugyanis az ikonosztáz a Vajdasági Tartományi Kormány és a Tartományi Műemlékvédelmi Hivatal restaurátor műhelyének támogatásával
újul meg. Jövő év tavaszán érkezik ismét Szentendrére a restaurátorcsoport, és reményeink szerint jövő év augusztusáig az ikonosztáz teljes
felújítása befejeződik. A munkák során a faragások aranyozása, az aranyozás visszapatinázása is elkészül. Az ikonok teljes mértékben felújításra kerültek, de az ikonosztáz szerkezetén lévő applikációkon még
dolgozniuk kell a restaurátoroknak” – számolt be a felújítási munkákról
Vukovits Koszta, a Szerb Egyházi Múzeum vezetője.
SZ. N.

A képen középen, elöl a Szerb Egyházi Múzeum épületegyüttese, jobbra a Belgrád székesegyház

A felállványozott Pozsarevacska templom

A Preobrazsenszka templom ikonosztáza
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Segítségnyújtó-hely
70 felettieknek

A 70. életévét betöltött, szentendrei lakcímmel rendelkezők segítségnyújtó helyet vehetnek igénybe a szakorvosi rendelőintézetben.
Pénteki napokon, a délutáni rendelési időszak alatt, 15-18 óra között a SZEI-ben az egyik recepciós ablaknál segítséget nyújtanak
a szakorvosi ellátásuk koordinálásban. Az idősek számára ekkor
van lehetőség több szakrendelés esetén az időpontok összehangolására, az ellátás megszervezésére.

Prevencióval az AidS ellen

Telt házas rendezvény volt november 28-án a HBPMk-ban az AidS elleni küzdelem világnapi rendezvénye. Az egészséges városért közalapítvány rendezésében, a város három középiskolájából és két
általános iskolájából vett részt mintegy 320 diák dr. Szlávik János ismeretterjesztő előadásán, majd Szentendre város egészségügyi intézményei részéről dr. Lőrincz istván folytatta a ﬁataloknak szánt
szakmai ismeretekkel.

„Összefogással és sok-sok
szeretettel”

december elsején rendezték meg a Fehér
kereszt Gyermekvédő
Alapítvány működtetésében lévő Nap utcai
családi bölcsőde ünnepélyes
átadóját,
mely igazából szimbolikus volt, mivel az intézmény szinte a
felújítás teljes időszaka alatt fogadta a
gyerekeket. Ahogy az
átadáson elhangzott,
„összefogással és sok-sok szeretettel” sikerült megújítani a bölcsődét, ahol jelenleg három nevelő foglalkozik 14, másfél és három év
közötti kisgyermekkel.

A gyermekvédő alapítvány az elmúlt években több pályázati programot
valósított meg sikerrel a kisgyermekek napközbeni felügyeletének
megszervezése érdekében, és kiemelkedő szerepet játszik az osztrák
mintájú családi napközik elterjesztésében és a képzések kidolgozásában. A Nap utcai házat a fővárosban eladott irodák árából vásárolták
meg két évvel ezelőtt. A ’60-as években épült ház azonban felújításra,
korszerűsítésre szorult, ezért pályázatot nyújtottak be az Emberi Erőforrások Minisztériumához, melyet meg is nyertek. A VEKoP pályázaton elnyert közel 15 millió forintból lehetőség nyílt az épület bővítésére,
energetikai korszerűsítésére, a játszókert felújítására, illetve az akadálymentesítésre.
Az átadó ünnepségen a családpolitikáért felelős helyettes államtitkár
mondott köszöntőt. Dr. Beneda Attila röviden kitért a kormányzatnak a
bölcsődei és óvodai férőhelyek létrehozása és a meglévők bővítése érdekében tett törekvéseire, az idén bevezetett feladatalapú ﬁnanszírozásra. Mint mondta, a bölcsődébe belépve az első pillanatban érezhető
a családias légkör, ami méltó környezetet jelent a gyerekek számára,
mert a szeretetteljes nevelés-gondozás mellett a gyerekek fejlődésének szempontjából fontos az épített környezet is. Mindezek együtt képesek ellensúlyozni a mai életünkre jellemző virtuális világot, az
internet túlsúlyát. Mint négy gyerek édesapja és mint egyszeres nagypapa megköszönte az alapítvány áldozatos munkáját, és további sikert
kívánt az intézmény munkatársainak.

Szevi újságtartók Szentendrén
Kedves olvasóink!

Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai többféle szórólapot adtak a
diákoknak a HIV/AIDS felvilágosítás témakörében, és felhívásuk szerint
várják a ﬁatalokat is a Dunakanyar krt. 14. szám alatt működő EFI irodában, ahol állapotfelmérésben, egészségmegőrző, prevenciós programokban vehetnek részt, ismereteket kapnak az egészségtudatos
magatartás elemeiről, az egészséges életmódról a betegségek megelőzésére érdekében.
Az előadások alatti néma ﬁgyelem és a lelkes taps is bizonyítja, hogy
szükség van ilyen jellegű ismeretterjesztő rendezvényre, különösen, ha
sikerül minőségi szórakoztatással összekapcsolni. Fergeteges zenét
adott Schwartz Dávid énekes és zeneszerző, aki évek óta fellép nemcsak a mi rendezvényeinken, hanem országosan több helyen jótékonysági koncertjeiről is ismert.
A diákok a híres Queen zárószám éneklésekor telefonjaikkal gyújtottak
„gyertyafényt” Freddie Mercury emlékének.
Köszönjük Szentendre Város támogatását is, köszönjük Kóbor Editnek
a műsorvezetést, az összekötő szakmai felvezetéseket és az iskoláknak a példamutató együttműködést.
GERőCS KATALIN

Bizonyára örömmel észlelték, hogy a városban egyre több helyen találhatók meg
újságtartóink a Szentendre és Vidéke példányaival, illetve a városi rendezvények
magazinjaival. Legutóbb az Adventi Magazint találhatták a fakkokban.
Többen kérdezték, hol találhatók kültéri
újságtartóink: a Lázár cár téren, a Rózsa
utcánál, az MHAA-val szemben, a HéV-állomásnál, a patika mellett, a Csabagyöngye utca – Vasúti villasor kereszteződésében a kisbolt udvarán, a Püspökmajor László-telep között a Radnóti út,
Klapka utca, Damjanich utca kereszteződésében, a Püspökmajorban, a Hamvas Béla utcai CBA-nál, a Vasvári
óvodánál, a Szarvashegyi buszfordulónál, a Barackos úti buszfordulónál, a Pismányi pékségnél, a Pap-szigeti bejárónál.
Hamarosan a Rózsakertben a Bolgár utcánál, a Várkonyi útnál, Izbégen
és a Kormányhivatal udvarán is megtalálják újságtartónkat.
olvassák híreinket! A SzeVi példányai online is elérhetőek a városi honlapon: https://szentendre.hu/szentendre-es-videke/, és hírlevélként is
megküldjük pdf-ben, ha kérik. Írjanak címünkre: szevi@szentendre.hu.
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orvoskamarai díjat nyert
dr. Pázmány Annamária

Szentendreiek a megyei
díjazottak között

A díjat évente
azoknak adományozza az orvosi
kamara, akik „valamilyen cselekedetükkel, személyes
bátorsággal kiálltak az egészségügy
jobbítása
érdekében, vagy –
akár egzisztenciájukat is kockáztatva – felhívták a
szűkebb, vagy szélesebb nyilvánosság
ﬁgyelmét
azokra a hibákra,
amelyek a gyógyítást akadályozzák
vagy rontják annak
hatékonyságát;
hosszabb időn át
aktívan segítették
a Magyar orvosi Kamara hatékonyabb működését, akár kamarai
munkájukkal, akár a kamarán kívülről, vagy egyszeri, de jelentős
segítséget nyújtottak ebben; közéleti tevékenységük során példamutató módon dolgoztak, cselekedtek a Magyar orvosi Kamara érdekében”. Az idén tíz díjazott volt, köztük Szentendre Város
Egészségügyi Intézményei igazgatója.
A MoK közgyűlésén átadásra kerültek még az idei Hippokratész
Emlékérmek, a Summum Bonum Díj és a MoK Média Díj is.

SIMoNyI ZSoLT már több éve a Szentendrei Polgárőrség vezetője.
Megbízható, mindig rendelkezésre álló segítség, legyen szó nemzeti ünnepről vagy városi rendezvényről. Az anyagi lehetőségek
korlátozott megléte ellenére az önkormányzat kéréseire mindig
igent mond, és helyt áll, legyen szó akár a rendezvények biztosításáról, az útlezárások végrehajtásáról vagy a programok, eszközök
őrzéséről.
Az édeni édességek Szentendre főutcájának legnépszerűbb üzlete.
2016-ban és 2017-ben is elnyerte az év Boltja rangos, országos kitüntetést. Tavaly a független kisboltok, 2017-ben a szakboltok kategória egyik nyertese lett. A csokibolt tulajdonosa, PELLE CSILLA
angol nyelvtanári diplomája mellé közgazdász képesítést is szerzett. 14 éve újították fel férjével a Dumtsa Jenő utcai, korábban bőrdíszműves üzlethelyiséget, melyhez 2016-ban új, kibővített
részleget csatoltak. Ma már több mint 3000 regisztrált törzsvevőjük van.

A Magyar orvosi kamara (Mok) országos küldöttközgyűlésén
vette át 2018. november 24-én dr. Pázmány Annamária, a Szei
igazgatója „A közösségért” díjat.

Lapzártánk után, 2018. december 7-én adták át a Megyeháza
dísztermében az idei megyei díjakat. Pest Megye Önkormányzata
díjazottjai között Szentendréről az év Polgárőre díjat Simonyi
zsolt polgárőr és az év kisvállalkozója díjat Pelle csilla, az édeni
édességek csokibolt tulajdonosa nyerte el.

Toldy-díjat kapott
Szarvas rita

Szarvas rita, a Móricz zsigmond Gimnázium magyar, történelem
szakos mesterpedagógusa Toldy Ferenc-díjat kapott.

A Toldy Ferenc-díjat 1981-ben alapította a Magyar Irodalomtörténeti
Társaság. Azoknak ítélik oda (évente két-három tudós, oktató, egyetemi tanár, közép- és általános iskolai tanár), akik a magyar irodalomtörténet terén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Rangját
fémjelzi, hogy az elnyerők mintegy 80-90%-a tudós, akadémikus,
egyetemi tanár, monográfus, tankönyvíró. általános- vagy középiskolai tanár csak nagy ritkán nyeri el a díjat. Legutóbb Szentendréről
1997-ben nyerte el a díjat Sin Edit muzeológus-helytörténész.

Szarvas Rita diplomáját történelemből 1982-ben a debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemen, magyarból 1988-ban, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte.
1999-ben az ELTé-n tantervi szakértői pedagógus szakvizsgát tett
magyar nyelv és irodalom tantárgyból. 2004-ben mozgókép- és médiaismeret tanári képesítést szerzett. 2005-2010 között szintén az
ELTé-n történeti muzeológiát hallgatott.
A Móricz Zsigmond Gimnáziumban 1987 óta dolgozik. Szakcikkei
jelentek meg az édes Anyanyelvünk-ben, az Anyanyelv-pedagógia
internetes lapszámain és számos cikket publikált lapunkban.

1994-ben a szentendrei Móricz Zsigmond Irodalmi Társaság titkárává választották, 2007-től pedig a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetőségébe került, 2018-tól a Pest megyei tagozat alelnökévé
választották. 2014-ben Németh László-díjjal tüntették ki.
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Szeretetből újra jeles!

A keresztszülők a Moldvai csángómagyarokért egyesület az idén is,
mint már sok-sok éve, karácsonyi csomaggyűjtést szervezett Szentendrén és Tahitótfalun a moldvai csángó gyermekek számára.

Mint a KEMCSE elnöke, hálámat és köszönetemet szeretném kifejezni
lakóhelyem, Szentendre és a szomszédos Tahitótfalu közösségének,
hogy most is, mint már sok éve, nagy lelkesedéssel, odaadással,
önzetlenül segítettek nekem a keresztszülők nélküli szegény sorsú
moldvai gyermekek megajándékozásában. Bizony nagyon sok, Moldvában magyarul tanuló kisdiáknak nincs még Magyarországról támogatója. A legtöbbjüknek ez lesz az egyetlen ajándék a karácsonyfa
alatt. Bár Szentendrén élek, de talán elnézik nekem, hogy Tahitótfaluval,
a Pollack Mihály általános Iskolával kezdem, mert ideje van a kérésnek
és ideje van a köszönetnek. Ebben a faluban olyan közösség él, ahol
Sajtos Sándor polgármester, Zakar ágnes igazgatónő, az iskola tanári
kara, a szülők, de legfőbbképpen a gyerekek olyan összetartó közösséget alkotnak, amelyet kevés helyen tapasztaltam. Az életben nem
igazán tudunk nagy dolgokat tenni, de tudunk kis dolgokat nagy szívvel.
Ezek a kisgyermekek határtalan lelkesedéssel hozták az ajándékokat
a csángó diákoknak! Persze ehhez kell egy olyan igazgatónő, aki alapvető feladatának érzi azt, hogy már ilyen ﬁatalon szociálisan érzékenynyé neveljük gyermekeinket. Csak így lesz belőlük együttérző, másokra
odaﬁgyelő felnőtt. Így nem kell aggódnunk a jövő generációjáért.
Köszönöm az igazgatónőnek, minden tanárnak és a polgármesternek
is, aki saját maga is részt vett a gyűjtésben, hogy sok kis csángó gyermeknek sikerült örömet szereznünk.

Mindezt leírva, a szeretet láncán lépjünk át Szentendrére, ahol élek, s
ahol úgy érzem, befogadó, segítőkész közösségre találtam 13 évvel ezelőtt. Az idén is kérés nélkül jöttek, segítettek nekem e nemes ügyben.
Ilyen volt az Izbégi általános Iskola, ahol a tanárnő, Majnek Katalin, bár
már nincs az iskolában, de azonnal átvette a helyét egy ﬁatal fantasztikus pedagógus, Szeszakné Stomp Katinka, aki kollégáival közösen
nagyon sok csomagot gyűjtött moldvai testvéreinknek. Ez az iskola
már sok-sok éve része a segítésnek, szinte az elejétől ott voltak, s az
idén még a legkisebbek, az elsős, a másodikos apróságok is részt vettek az adakozásban, így itt sem kell aggódnunk, hiszen így még évekig
biztosított a segítség. Az iskola mellett mások is részt vettek a támogatásban: a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatainak Egyesülete, Király
Lajos és Csernik Gusztáv vállalkozó, Lengyel Ibolya tanárnő, Kun Csaba
képviselő és az ECKE Trombitás Titánia szervezésében.
Hát, ezért határozom el minden évben a csomaggyűjtést. Szerencsés
vagyok, hogy ebben a városban élhetek, ahol olyan emberek vesznek
körül, akik érzékenyek mások szükségleteire, akik egy kicsit kötelességüknek is érzik azt, hogy segíteni kell azoknak, akik kevésbé szerencsések, mint mi. Ezekkel a szép gondolatokkal búcsúzva kívánok
Önöknek békés karácsonyt és sikerekben gazdag boldog új évet!
Köszönöm Szentendre, köszönöm Tahitótfalu, szeretetből újra jelesre
vizsgáztak! Ahogy a csángó testvéreink mondanák, Isten ﬁzesse.
JoLANDA WILLEMSE
KEMCSE-ELNÖK
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Megnyílt a MikulásGyár

A karácsonyi adománygyűjtés immár 5. alkalommal kezdődött el ünnepi köszöntővel és a Welldance táncosaival 2018. december 1-jén a
castrum centerben, a MikulásGyár szentendrei gyűjtőpontjában.
Adományosztás: 2018. december 21-én, pénteken 12.00-17.00 óráig
a castrum center rendezvénytermében.

Tartós élelmiszereket, konzerveket, zacskós leveseket, olajat, lisztet,
tésztát, cukrot, befőttet, édességet, tisztálkodási- és tisztító szereket,
használt, de jó minőségű és tiszta ruhákat, jó állapotú játékokat, könyveket várnak a szervezők december 1-21. között, hétköznap 7.3020.30-ig, szombaton 8.30-15.30-ig a Castrum Center (Paprikabíró u.).
A rendezvény fővédnöke Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre polgármestere.
Az adományokat a PHILANTHRoPy Alapítvány juttatja el a Szentendrén és környékén mélyszegénységben élő nagycsaládokhoz, rászorulókhoz. Varázsoljunk mosolyt együtt idén is több ezer nélkülöző
gyermek és felnőtt arcára karácsony estéjén!
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Nincsen advent koszorú
nélkül

Advent a várakozás és a fény időszaka, mely
elképzelhetetlen a koszorú nélkül. Még szebb
az ünnep, ha a családi asztalon, olyan koszorún gyújthatjuk meg a gyertyákat, melyet mi
magunk készítettünk, együtt a gyerekeinkkel.
A Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete
idén november 24-én szombatra szervezte az
adventi koszorú készítését, melyre nem csak
a tagokat, hanem az érdeklődő családokat is
sok szeretettel látták, csakúgy mint az eddigi
programjaikon is, így például novemberben a
tökfaragáson is.

VÁROS

Adventi naptár a szentendrei ovisoknak

A városi Lokálpatrióta programban tavaly
adták át első alkalommal minden óvodásnak
Szentendrén a családok éve eseménysorozat
részeként az adventi naptárakat. A hagyomány idén is folytatódik, összesen 1100 óvodás gyermek kapja kézhez a naptárat a 8
városi, illetve a 3 egyházi óvodában.

November 30-án Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester az evangélikus, illetve a Szent
András óvoda, Verseghi-Nagy Miklós polgármester a Hold utcai tagóvoda, december 3-án
Petricskó Zoltán alpolgármester a Reformá-

tus óvoda ovisainak adta át a vidám graﬁkával
díszített naptárakat.
Idén Rippl Renáta iparművész, gyermekkönyv
illusztrátor rajzolta a naptárat, aki visszatért a
hagyományos adventi illusztrációkhoz. Látható a kalendáriumon a karácsonyi Fő tér a
betlehemmel, a kőkúttal és még a vörös cica
is felbukkan a rajzon. A 24 ablakocska mögött
a karácsonyi ünnepkör jelképei jelennek meg
kis graﬁkákon, mint pl. a bejgli, a szaloncukor,
a Luca napi búza. Minden vasárnap egy
adventi gyertyával több ég az adventi koszorúkon.

Fő téri díszítés

A Szentendre Gyökerei Hagyományőrző Baráti
Társaság tagjai, mint minden évben, idén is
feldíszítették a Fő téri házak balkonládáit az
adventre.

Ajándékozzon kultúrát!

Már kaphatók (1000, 2000, 3000 Ft-os címletekben) a Szentendrei
Kulturális Központ 2019-es belépőjegy utalványai, melyek 2019.
január 1. és december 31. között válthatók be a következő
szentendrei kulturális eseményekre:
• a Szentendrei Kulturális Központ vagy a Szentendrei Teátrum
által szervezett színházi előadásra, koncertre, egyéb kulturális
programra (pl. Szentendrei Jelmezbál, a Tavaszi Fesztivál és a
Szentendrei Teátrum és Nyár előadásai, koncertjei)
• a P’Art Mozi ﬁlmvetítéseire (Szentendre, Duna korzó 25.)
• a Barlang eseményeire (Szentendre, Duna korzó 18.)
(A 2018-as utalványok 2018. december 31-ig szintén beválthatóak ugyanezeken a helyeken!)
A P’art Mozi és a Barlang programjaira a helyszínen, a többi programra elővételben a szentendrei ToURINFoRM IRoDáBAN (Dumtsa Jenő u. 22., telefon: +3626 317 966) válthatók
be az utalványok.
Az utalvány készpénzre nem váltható!
Programokról a www.szentendreprogram.hu oldalon olvashat.

Ajándékötletünk: kultúrát a karácsonyfa alá! Már kaphatók akciós elővételi áron a jövő évi
Szentendrei Jelmezbálra a belépőjegyek a Tourinform Irodában (Dumtsa Jenő u. 22.)!
Jegyvásárlásra a Szentendrei Kulturális Központ 2019-es belépő utalványa is felhasználható. Jelmezverseny, zene, tánc, értékes tombolanyeremények – ajándékozzon minőségi
és maradandó élményt!

Adventi kirakatok
– adventi gondolatok

Az idei adventi időszakban egy igazán
különleges
élménnyel
gazdagodik
Szentendre. A helyi üzletek kirakatában,
mint
különleges
adventi
naptár,
december 1–24. között minden nap új idézettel nyílik ki egy ablak. Sétáljon a belvárosban, gyönyörködjön a város ünnepi
fényeiben, keresse az ablakokat, és töltse
meg szeretettel az adventi várakozás minden pillanatát!
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Tataival a kancsóban

HuSzoNeGyezreT, viLLANyviLáGíTáST éS TeLevíziÓT kAPoTT Az oLiMPiAi ArANyéreMérT

Tatai Tibor

Születési dátum: 1944. augusztus 4.
Születési hely: Pöse (ma Gyöngyösfalu, Vas megye)
Nős, két gyermek édesapja
Lakhelye: Szentendre
Versenyszáma: kenu
Klubja: BKV Előre
Pro Urbe Emlékérem kitüntetés – 2007.

Ne vegyék tolakodásnak, de ezt a néhány rövidke mondatot le kell írnom, elmesélve az
első rendhagyó „találkozásunkat.”
Ötven éve történt. ő Mexikóban, a Xochimilco
tó vizén lapátolt, én meg a budapesti lakásunkban álltam tizenéves fejjel a tévé előtt.
érte szurkoltam, mint oly sok más magyar.
Amikor aztán megnyerte a döntőt, hangos,
egyszemélyes ünneplést rendeztem. Akkorát,
hogy összeszaladtak a szomszédok. Tatai
Tibor olimpiai bajnok lett azon a délutánon a
kenu 1-esek 1000 méteres számában. Már
ötven éve történt, de a sors úgy hozta, hogy
csak most, az elmúlt napokban találkoztunk
először személyesen.
*
Sapkáját mélyen a fejébe húzva érkezett a
Görög Kancsó üvegezett termébe, s amikor levette a fejfedőt, mondta, hideg van, s a hajam
sem segít sokat…
Az valóban nem, de nem is ez volt a lényeg,
sokkal inkább az, amit a ma 74 éves bajnok elmondott, elmesélt az életéről, a sportolói pályájáról, s persze, Szentendréről.
A végéről kezdi, napjainkkal, s nem is tagadja,
hogy az égvilágon semmi köze sincs az egykori kedves sportágához, a kajak-kenuhoz.
„Nem az én világon ez már, annyi minden megváltozott. Jóformán csak annyi a hasonlóság,
hogy mi is vízen lapátoltunk. Más lett a mentalitás, mások az emberek, szóval nem… Ez
már nem az én világom.”
A lényeg, a szomorú lényeg, hogy Tatai Tibor
immáron másfél évtizede becsukta maga mögött az ajtót, a kulcsot meg jól eldobta, s nem
is keresi.
Pedig a „természetes közege”, a víz, annyi, de
annyi csodával ajándékozta meg. Felsorolni is
nehéz lenne a sok-sok sikert, amit a víztől ka-

pott, s amit az utolsó ﬁllérig visszaﬁzetett
neki, s nem utolsósorban nekünk, sportot szerető embereknek.
A csúcsév mi más lehetne, mint 1968, a Mexikóban rendezett olimpia? A kenusok sprinttávján, az 1000 méteren spriccelt át elsőként a
célon, hozzájárulva a győzelmével a magyar
küldöttség tíz (!) aranyérmes szerepléséhez.
De lehet, hogy csak az ottani napok voltak
ilyen szépek?
Talán igen, mert az ötven évvel ezelőtti magyar valóság már kijózanítóbb lehetett az
akkor 24 éves, szentendrei ﬁatalember számára. „Tudom, ma már hihetetlen, de ahol laktunk, a Szélkerék utcában akkoriban még nem
volt villany, pedig Szentendre belterülete volt
ez. Így aztán, amikor megkérdezték tőlem, mit
szeretnék a várostól a szép szereplésért, csak
annyit kértem, hogy vezessék be a villanyt…
Akár hiszi, akár nem, néhányan még ma is emlékeznek erre.”
De nemcsak ilyen kincsekkel dicsekedhetett a
fene nagy népszerűségében a BKV Előre sportolója. Nem, mert mások is elismerték a klaszszisát, ki-ki a maga módján. „Az állam is
gondolt rám, kaptam huszonegyezer forintot,
bár hozzá kell tenni, nem kevés pénz volt ez
akkoriban. Igaz, nem is sok, de ezzel még nem
volt vége… Megleptek egy televízióval is. Nehogy félreértse, nem panaszok ezek, csak a
sportban ma mozgó pénzek mellett tűnnek nevetségesnek az akkori összegek. Persze, nem
is ezért csináltuk. Talán túlságosan is szerettük a vizet, vele éltünk, az volt a közegünk.”
De hogyan emlékszik vissza arra az aranyos
mexikói napra Tatai Tibor? „Bennem van,
velem van, s így marad ez már örökre… Megkophatnak az emlékek, némelyikük el is halványul, de a legfontosabb az volt, hogy
aranyérmes lettem. Ez egészen biztosan így
volt… Esélyesnek számítottam, de valahogy
nem ült ez teherként rajtam. Láttam a többieken, hogy mennyire feszültek, alig bírtak magukkal. Ettől nyugodtam meg igazán, s amikor
ellőtték a rajtot, egyetlen cseppnyi feszültség

így lapátolt ő

olimpiai bajnok (1968),
világbajnok (1970), világbajnoki
ezüstérmes (1971), Európa-bajnoki
bronzérmes (1969), háromszoros felnőtt
magyar bajnok.

sem volt bennem. Mindent ki tudtam evezni
magamból, a maximumot nyújtottam. Az elején talán ketten is elmentek tőlem néhány méterrel, de nem bántam, mert hol volt akkor
még a vége… Amikor a döntő előtt felépítettem a fejemben a pályát, négy egyenlő szakaszra osztottam. Négyszer kétszázötven
méterre. A második ötszázon nyertem meg,
mert azt hiszem, én osztottam be legjobban
az erőmet. Még a végén is tudtam újítani, a
többiek meg egyre inkább csak a hátamat,
pontosabban a fenekemet látták… Győzelem,
Himnusz, aranyérem, gratulációk, ahogy ez
ilyenkor lenni szokott. Szép volt, s örökre az
enyém, bár nem szokott gyakran az eszembe
jutni. De ha igen, mint most is, az nagyon jó…”
Az aranyat nem követték újabbak, mert Mexikó után nem sokkal, még ﬁatalon visszavonult. A klubjában volt edző is, szakosztályvezető is, hogy aztán egy nappal a 60. születésnapja után végleg becsukja maga mögött
az ajtót. Nyugdíjba ment. „Ahogy a mai versenyzői mentalitás, úgy az akkori sportközeg
sem volt az én világom. Ne kérdezze miért, ma
már teljesen mindegy… Arra azért hadd legyek
büszke, hogy amikor főnök voltam, a BKV öt
év alatt a negyedik helyre jött fel a szakosztályok sorában, hogy aztán visszaessen… Nem
volt öröm ez, de azt talán jelezte, hogy sikerült
csinálnom valamit a vízparton is…”
A magyar kajak-kenu sport örökös bajnoka
cím tulajdonosa, aki saját magát csak „konok
gyereknek, felnőttnek, öregnek” nevezi, 1997ben a II. kerületből költözött Szentendrére, a
Duna partjára. Nem kérdem tőle, hogy a döntésében a „víz volt-e az úr”, a választ e nélkül
is megkapom. „Szeretem, ha itt van a közelemben, használom, használjuk is. A feleségemmel rendszeresen lapátolunk tíz-húsz
kilométereket. A víz nyugodt, erős és egyértelmű. Ha nem lenne, ki kéne találni, mint
ahogy Szentendrét is. Szerencsénkre, mindkettő van…”
RóTH FERENC
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A molinón: Marczali László
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A Szentendreiek a csúcson sorozat decemberi szereplője, Marczali László operatőr, párbajtőr
bajnok sorra hozza el az érmeket a veterán vívótalálkozókról. A számára legfontosabbakról:
a sportról, a televíziózásról és a családról kérdeztük.

döntőjébe bejutottam. Ez volt akkoriban a
világ legnagyobb versenye, 200 feletti indulóval. Ennek külön érdekessége, hogy akkor már
elvégeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemet, és én voltam a televízió vezető operatőre a versenyen. Az eredményhirdetés
közben otthagytam a főkamerát, és lementem
átvenni a tiszteletdíjat. Még jó, hogy nem kellett vívnom az első helyért...

• Mikor, hogyan kezdte a párbajtőrvívást?
Családi hagyomány volt nálunk a vívás szeretete. Féltestvérem, Sákovicsné Dömölky Lídia
már 1955-ben felnőtt világbajnok, később
olimpiai bajnok lett. 14 évesen kezdtem vívni,
és 16 évesen már első osztályú párbajtőröző
voltam. Ne felejtsük el, hogy akkoriban a magyar mezőnyt a világ legerősebbjének tartották. Egymás után három csapat és két egyéni
olimpiai arany! Ebbe a csapatba nem lehetett
bekerülni.
• Melyik eredményére a legbüszkébb?
Van magyar bajnoki érmem, de a legbüszkébb
arra vagyok, hogy a Tokaj expressz verseny

• Mikor hagyta abba a versenyzést és miért
tért vissza a pástra?
Harmincnégy éves koromig vívtam, végig első
osztályban. A televíziózás mellett már nehéz
volt az edzésre járás, sok vidéki, külföldi
utazás, sok egész embert igénylő tévéﬁlm forgatása. Így ’82-ben fájó szívvel, de becsomagoltam a fegyvereket a vívózsákomba, és
eltettem a szekrény mélyébe. Akkor még nem
gondoltam arra, hogy valamikor a következő
században, bizony ezek még használatban
lesznek. Másik kedvenc sportomban, a teniszben éltem ki a sportolás iránti szeretetemet.
2014-ben valahogy a sors úgy akarta, hogy
harminckét év után térjek vissza a veterán
víváshoz. Egy nap alatt találkoztam két
nagynevű vívóval itt, Szentendrén. Erdős
Gábor és Lasetzky Frici mindketten, hogy úgy
mondjam, rohantak az edzésre. Külön, egymástól függetlenül futottam beléjük. Nem láttam őket vagy harminc éve… Erre mondják: a
sors keze.
Már ebben az évben bekerültem a veterán válogatottba, és Európa bajnoki aranyat nyertünk. Hát valahogy így kezdődött… Kezdetben
a hatvan felettiek és most ebben az évben
már a hetven felettiek között versenyzek.

Művészek Szentendrén

Több magyar bajnokságot nyertem, de az idei
szezon volt a legeredményesebb. Megnyertem a válogatókat, a magyar bajnokságot, a
budapesti nemzetközi versenyt. A világbajnokság sikerülhetett volna jobban, de ahogyan mondják, előttünk a jövő.

• Melyik munkájára, ﬁlmjére emlékezik viszsza legszívesebben?
30 évet töltöttem a televízióban, ‘66-tól 96-ig,
monhatnám, a hőskorban. Több mint harminc
tévéjáték, tévéﬁlm operatőre voltam. Kedvenc
munkám a Szeszélyes évszakok, melynek 10
évig voltam operatőre, rendezője, ha kellett,
szereplője. Ami jó érzés, szinte naponta látom
vissza műsoraimat manapság is.
Nyugdíjba azonban az országgyűlés telekommunikációs főosztályáról mentem. Itt tizenkét
évig dolgoztam vezető főtanácsos beosztásban. Amire büszke vagyok, hogy egy évig vezettem egy parlamenti bizottságot is.
• Felesége, Bay éva szintén hosszú évekig
dolgozott a televízióban. Hogyan fér meg két
szakmabeli otthon, a hétköznapokban?
A család? Itthon sehol sem vagyok az eredményeimmel... Persze nem vagyok irigy. Feleségem, Bay éva, akivel harmincöt éve vagyok
együtt, azt hiszem, jóval ismertebb a televíziónézők körében is.

• Fiaik továbbviszik a stafétát?
Két ﬁam, két unokám van. A nagyobbik üzletember, kisebbik ﬁam, beoltva a média szeretetével, ott is dolgozik. Hogy honnan örökölte???
SZ. N.

Művészek Szentendrén címmel rendeztek könyvbemutatót és kiállítást az erdész Galériában
2018. december 5-én. Az eseményt Gyürk dorottya kulturális alpolgármester nyitotta meg.

A szentendrei Erdész Galéria & Designban mutatták be a Művészek Szentendrén című könyvet.
A kötet 30 szentendrei művészt vonultat fel, olyanokat, akik a galéria fennállásának 26 évében
ott kiállítottak, vagy akiknek az életművével a galéria foglalkozott. A névsor Anna Margittól és
Asszonyi Tamástól ef Zámbó Istvánon és Havadtőy Sámuelen át Vajda Lajosig és Vincze ottóig
tart. Az album 270 oldalon 250 képpel (művészportrék, műteremfotók, reprodukciók), rövid ismertetőkkel és a további
tájékozódást segítő információkkal mutatja be az alkotókat.
Kifejezett célja, hogy ne kész elemzéseket, véleményeket
közöljön, hanem inkább felkeltse az olvasó érdeklődését, aki
idővel maga is „a művészettörténet értő kutatójává” válhat,
ahogy Erdész László, a könyv kiadója és szerzője fogalmaz
az előszóban. A kiadványt Kemény Zoltán tipográfus, graﬁkusművész tervezte.
A könyvbemutató mellett nyílt kiállítás a kötetben szereplő
művészek egy-egy jelentős alkotásával. A tárlat 2019. március 20-ig lesz látogatható, hétfő kivételével mindennap 10–
17 óráig, az Erdész Galéria & Designban, Szentendrén, a
Bercsényi utca 4. szám alatt.
Ünnepi nyitva tartás: a galéria 2018. december 24–26-ig és
2019. január elsején zárva tart. Téli nyitva tartás: február 1től március 5-ig zárva.

középdöntőben a
Szentendre Táncegyüttes

A Felszállott a páva Döntők Döntőjében 2018.
december 14-én ismét a Szentendre Táncegyüttesnek drukkolhatunk! Az élő műsor
alatt lehet sms-ben szavazni rájuk a 39-es
kóddal az alapdíjas, +36-20/30/70-4422-999es számon vagy a MédiaKlikk Plusz applikáción keresztül.
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Az újjászületett kmetty Múzeum
2018 | december 10.
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A festők és a múzeumok városa, Szentendre
december 8-án ünnepelt. ezen a napon avatták fel a megújult kmetty Múzeumot, a Ferenczy Múzeumi centrum rekonstrukcióra
váró kismúzeumai közül elsőként – a hazai
múzeumok fejlesztését szolgáló kubinyi-pályázat, valamint Szentendre város Önkormányzatának támogatásának köszönhetően.

A Fő tér egyik 18. századi, majd később jelentősen átépített kereskedőházát jelölték ki az
1970-es évek második felében Kmetty János
festőművész múzeumának. Ekkor ajándékozta a művész özvegye a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának férje művészi
hagyatékát. Az épület múzeummá alakításakor az egykori kereskedőházat próbálták
rekonstruálni. A Kmetty Múzeum 1981-es
megnyitása óta idén került sor először az épület jelentős felújítására, s az európai színvonalú kiállítóterekben végre méltó környezetben lehet bemutatni a hazai avantgárd művészet élvonalához tartozó alkotó életművét.
A szentendrei kötődésű Kmetty János, a Régi
Művésztelep tagja pályafutása alatt végig hű
maradt a modern világ összetett tér- és idődimenzióit érzékeltető, széttöredezett formákat ábrázoló kubista ábrázoláshoz, s annak
egyéni, sajátos változatát teremtette meg.
Kmetty alkotói programjának összegzéseként
keresőnek nevezte önmagát.

Kmetty János: Tájkép, 1917, olaj, vászon, 66,5 × 85 cm
© Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, 2018

A Kmetty János – Az örök kereső című új tárlaton Bodonyi Emőke kurátor az életmű keresztmetszetét kívánja bemutatni a Ferenczy
Múzeumi Centrumban őrzött alkotások
mellett a hazai köz- és magángyűjteményekből kölcsönzött remekművek – portrék,
csendéletek, városképek, fák, házak, aktok
segítségével.

A bejárati rész előterében a művészről készült
nagyméretű fotókat és legfontosabb kiállításainak felnagyított plakátjait, valamint az épület régi felvételeit tekinthetik meg a látogatók.
A tervek szerint az állandó kiállítást időközönként átrendezik a múzeum raktárában
lévő és a más gyűjteményekből kölcsönzött
művekkel. Az újabb alkotások megismerése
mellett a legfrissebb kutatási eredmények is
követhetővé válnak így.
RAPPAI ZSUZSA

A Fő tér a Kmetty Múzeumnak kijelölt épület átalakításakor, 1980-1981

szögizmus by gergo perlaki

A Kossuth Lajos utca 6. szám
alatt kiállítás nyílt, melynek képanyagát spontán válogatás, Pest
megyei
magángyűjtemények,
friss projektek és családi kötelékekből származó festmények,
kollázsok és hulladék-képek
adják.
A kiállítás megtekinthető minden
nap 14.00–19.00 között. Workshop és tárlatvezetés előzetes bejelentkezés alapján: facebook
szögizmus.

A szögizmus kiállítás a „Kiadó
Üzlet Tárlat” közhasznú kezdeményezés keretein belül valósul
meg. életre hívói szentendrei polgárok, akik hajlandók kiadó üzleti
ingatlanukat kiállítás céljára felajánlani. Az első felajánló az önzetlen sporttevékenységéről már
ismert Tóth Lajos. A projekt egy
kísérleti kezdeményezés, célja: jó
példával lendületet adni a kiadó
ingatlanok tulajdonosainak a
mecénáskodáshoz.

közlemény

A Kovács Margit
Kerámiamúzeum
december 31-től
előreláthatóan
2019
tavaszáig
felújítási munkák
miatt zárva tart.
FERENCZy
MÚZEUMI CENTRUM
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ünnepi várakozás Szentendrén
ÜNNEP

Menjünk mi is Betlehembe!

Idén is adventi műsorral készültek a város óvodásai a négy adventi
szombatra és Vízkereszt napjára. December 1-jén Horváth-Hegyi olivér
evangélikus lelkész beszélt az angyali üdvözletről az Evangélikus templom előtt, majd a gyerekek és az óvónők mécsessel a kezükben, énekelve sétáltak a Fő téri betlehemi istállóig. december 15-én, 22-én és
január 7-én is énekkel, verssel köszöntik a szentendrei óvodások a karácsonyi ünnepkört.

XXXII. évf. | 23. szám

A Fény ünnepe Szentendrén

„Különböző nemzetiségek, kultúrák és vallások évszázadok óta békében élnek Szentendrén. Az idei évi ünnepek különlegessége az, hogy a
hanuka és advent indulása egy napra esik, együtt ünnepelhetjük
a legfontosabb ünnepünket” – mondta el Verseghi-Nagy Miklós polgármester köszöntőjében az ünnepi hanukai láng meggyújtásán,
december 2-án.
A Fény Ünnepén közös gyertyagyújtással, tradicionális hanukai fánkkal
és forró csokival vártak minden érdeklődőt Szentendrén, a HéV-végállomáson. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség szervezte
ünnepségen Nikolaj Nikitin zenélt, a gyerekek pedig sok izgalmas program között mufﬁnt is díszíthettek a helyszínen.

Hanuka a v8-ban

Szamárhegyi Betlehemes

a dalmát Szamár Bisztró törzsvendégeinek előadásában
Szent-endrén, 2018. december 23-án, vasárnap, 18 órakor
a dalmát Szamár Bisztró előtt, a kmetty téren
(Bartók Béla u. – Iskola u. sarok)

A közönséget a játszók és a Dalmát Szamár Bisztró forralt borral,
teával, zsíros kenyérrel és szeretettel várja.
Játszó személyek:
Vezető – Bazsó Gábor rendszergazda
Angyal 1. – Pirgi Gabi vállalkozó
Angyal 2. – Mákó Miklósné Kata tanár
Szűz Mária – Bíró Csilla aranyműves
Szent József – Kubatovics áron graﬁkus
Király – Izinger László kereskedő
Szolga – Bürger Zoltán informatikus
Morgondi ördög – dr. Zsoldos László traumatológus
Durumó ördög – Szabó Attila író, rendező (pomázi)
Putu pásztor – Kovács László Putu érzékeny művész, ócskavaskreátor,
szépíró, borivó, nehézsorsú
Sanyi Pásztor – Nagy Sándor képkeretező mester
Atus Pásztor – Molnár Attila

Súgó: dr. Szalai András építész, művészettörténész
Rendező: Botos Karolina kultúrmunkás
operatőr: Bancsik György operatőr, kulturális antropológus
Technika: Bazsó Márton tanuló
Graﬁka: Krizbai Gergely „Krizbo”, Deim Balázs fotója alapján
Installáció: Wahorn Robi asztalos és Zéé Nagy Zoltán

A Szentendrei Magyar–Izraeli Baráti Társaság és a Szentendrei Zsidó
Hitközség idén is megrendezi az évek óta hagyományossá vált
Hanuka ünnepségét. Az eseményre a V8 uszoda földszinti rendezvénytermében kerül sor december 16-án vasárnap 17.00 órától. A programban a népszerű Dina Pandzarisz lép fel hagyományos szefárd,
jiddis és az elmaradhatatlan hanukai dalokkal. Lesz hanukai gyertyagyújtás is, gyerekek közreműködésével, rabbi irányításával és a régi
történetek felidézésével, lesz hóra táncház, hanuka készítés és persze
büfé. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

dalmátok zenéje, karácsonya

december 15-én, szombaton 18 órakor a Kecskés Együttes ad koncertet Dalmátok zenéje, karácsonya betlehemessel címmel, december 23án, vasárnap 16 órakor Magyar protestáns és katolikus karácsony
Pásztói Betlehemessel címmel a Kecskés-próbateremben (Ignatovity
utca 2.). Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Görög karácsony az ofﬂine centerben

A Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat idén is szervez karácsonyi ünnepséget a szentendrei ofﬂine Centerben (Ady Endre út 6.),
ahol december 16-án, vasárnap délután 4 órától szeretettel várnak
minden érdeklődőt! A programban 16 órától a Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat éves közmeghallgatása, beszámoló a 2018-as évről és jövő
évi tervek, beszélgetés, 16:30-17:00: „70
év 70 kép – Görögök Magyarországon” fotókiállítás, 17:00-18:00: Bakirdzi Kalliopé
karácsonyi témájú előadása, a szentendrei
görög származású gyerekek görög nyelvű
karácsonyi mini-előadása, az Ellinizmosz
és a Helidonaki táncegyüttesek előadása
és a karácsonyi kalács megvágása, kóstolók és 18:00-20:00: táncház az Akropolis
Compania-val és a Vinilio Greek Band-del.
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ÜNNEP
december 23. 17:00 Fő tér
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola népzene szakos diákjai adnak elő karácsonyi énekeket. Felkészítő tanáruk: Tímár Sára.
A negyedik gyertyát meggyújtja Vura Zsolt, a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület elnöke, Szentendre Város Testnevelési és Sportdíjasa és Simonyi Zsolt, a Polgárőrség elnöke, Szentendre Város
Közbiztonságáért-díjasa.
Közös ima Dani Zsolt baptista lelkésszel.
Adventi dallamok az UNISoLo énekegyüttes közreműködésével.
Fényfestés a Fő téren: Karácsonyi hangulatú diák vetítése – zenei aláfestéssel – a gyertyagyújtások ünnepi részét követően, este 19 óráig.

Adventi gyertyagyújtások a Fő téren

December 2-án Szentendre Fő terén fellobbant az első gyertya az adventi koszorún. Az ünnepi eseményen a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
népzene szakos diákjai adtak elő karácsonyi énekeket, majd az első
gyertyát Verseghi-Nagy Miklós polgármester és Hidegkuti Dorottya, a
Szentendre és Térsége TDM/Tourinform Iroda ügyvezetője, Szentendre
Város Szolgálatáért-díjasa gyújtotta meg. A közös imát Blanckenstein
György plébánossal mondták el az összegyűlt szentendreiek, majd adventi dallamok csendültek fel az MH Altiszti Akadémia Zenekarának
közreműködésével.

december 16. 17:00 Fő tér
A Vujicsics Tihamér Zeneiskola népzene szakos diákjai adnak elő karácsonyi énekeket. Felkészítő tanáruk: Dömény Krisztián.
A harmadik gyertyát meggyújtja Dr. Baracska József háziorvos, sportorvos, Szentendre Város Közegészségügyi-díjasa és Gottlasz Zoltán
vállalkozó, kisteher-fuvarozó, Szentendre Város Tisztes Iparosa-díjasa.
Közös ima Dr. Harmathy András református lelkésszel.
Adventi dallamok a Musica Beata Kórus közreműködésével.
Fényfestés a Fő téren: karácsonyi hangulatú diák vetítése – zenei aláfestéssel – a gyertyagyújtások ünnepi részét követően, este 19 óráig.

Akusztik koncertek a Fő téren
december 15. (szombat) 17:00 Fő tér
Balog Brigi akusztikus koncert
december 22. (szombat) 17:00 Fő tér
Mocskonyi Dömötör akusztikus koncert

További adventi programok az Adventi magazinban, illetve
a https://szentendreprogram.hu/fesztivalok/advent-szentendren/
oldalon!

Áldott karácsonyt kívánunk!

Fotó: Deim Balázs

Szentendre és Vidéke szerkesztősége
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Petzeltesek Litvániában

A Petzelt József Szakgimnázium diákjai képviselték hazánkat az európai uniós projektben

– a rákócziban

osztályunk nevezett a Salva Vita Alapítvány Adj Egy Ötöst pályázatára. A pályázat célja, hogy a 10-18 éves diákok személyes találkozásokon és élményeken keresztül megismerkedjenek fogyatékossággal élő emberekkel.
Mivel van egy autista osztálytársunk, fontosnak éreztük, hogy jobban
megismerjük az ő világát, s így hatékonyabban támogassuk őt a
hétköznapokban. Szeretnénk, ha velünk maradhatna a gimnáziumban is.

A pályázatra jelentkezéskor kértük egy tapasztalati szakértő segítségét is. Így ismerkedtünk meg oravecz Lizankával, akiről kiderült,
hogy iskolánk volt tanulója.
A 36 éves informatikus 32 évesen kapta meg az autizmus diagnózist.
Most az ELTE gyógypedagógiai karán tanul az autizmus szakirányú
képzésen, önkéntesként pedig országszerte előadásokat tart az autizmusról, segít az érintetteknek, a hozzátartozóknak és azoknak,
akik még nem tudják, mit is jelent autizmussal élni.
Novemberben a témanapunkon tehát Lizanka volt a vendégünk:
együtt játszottunk, beszélgettünk, karkötőt fontunk, mint a cserkészek, góztunk, a patakparton meglátogattuk az örökbefogadott fánkat, kiselőadásokat hallgattunk híres, közismert autistákról.
Nagyszerűen éreztük magunkat!
Lizanka délután a tanároknak is tartott előadást, aztán beszélgetett
és tanácsokat adott az érdeklődőknek.
Örülünk és büszkék vagyunk, hogy megismerhettünk egy ilyen embert! Segített nekünk felismerni, mennyire fontos, hogy ﬁgyeljünk
egymásra.

Pályázat

A SZENTENDREI II. RáKóCZI FERENC áLTALáNoS ISKoLA
éS GIMNáZIUM 7. A oSZTáLyA

Területi védőnőt keres a Gondozási központ
Szentendre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.12.31.
Gondozási Központ Szentendre

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Védőnői Szolgálatához területi védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre,
Duna korzó 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok:
A 49/2004. ESZCSM rendelet, valamint a Szakmai protokollok és a Módszertani útmutatók szerinti területi
védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: Kjt. alapján
Pályázati feltételek: Főiskolai diploma, védőnői szakképesítés

2018. október 7-13-ig a VSZC Petzelt József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának tanulói, a „TRADITIoNS ACRoSS
BoRDERS 2017-2020 HAGyoMáNyoK HATáRoN INNEN éS TÚL” elnevezésű projekt
keretében Litvániában töltöttek egy hetet,
ahol az ország természeti, történelmi kulturális és gasztronómiai értékeivel, hagyományaival ismerkedtek meg.
A Petzelt József Szakgimnázium, mint a
projekt koordinátora felelős azért a 3 évet
felölelő, az Európai Unió ERASMUS+ programja által ﬁnanszírozott projektért, melynek célja, a programban részt
vevő 7 ország köznevelési intézményeiben (Lengyelország, Litvánia,
Norvégia, Portugália, Svédország, Törökország és Magyarország) tanuló
diákok ismereteinek bővítése, világlátásuk szélesítése, toleranciájuk fejlesztése az által, hogy a résztvevők kölcsönösen megismerik egymás
kultúráját olyan területeken, mint a gasztronómia, hagyományok, nemzeti parkok, világörökség részek, családi és nemzeti ünnepek.
A projekt nemzetközi találkozóin a partneriskolák tanulói, tanáraik segítségével bemutatják országuk sajátosságait az éppen aktuális területen. Litvániában a nemzeti parkok volt a téma, melyet Czirok Attila és
Dukay Zsombor 10.V osztályos tanulók prezentáltak Gerlai Boglárka tanárnő felkészítése alapján. A tervek szerint a diákok prezentációit Skype
kapcsolaton keresztül a partneriskolák többi tanulói is nyomon követték.
Az elhangzott információkból azután a Socrative programban összeállított online teszten keresztül „vizsgáztak”. A technikai összeköttetést
a Petzelt József Szakgimnáziuma tanára, Erdész Balázs koordinálta.
A már lezajlott (portugál, lengyel), a jelenlegi és a jövőbeni nemzetközi
találkozók kitűnő alkalmat biztosítanak a résztvevő diákoknak arra, hogy
angolul kommunikáljanak, ismerkedjenek más országok kultúrájával, ismeretségeket, barátságokat kössenek különböző nemzetek ﬁataljaival.
Bízunk benne, hogy a program során megismert európai értékek, az európai szellemiség szervesen beépül diákjaink személyiségébe, és a továbbiakban ezek menetén alakul majd konstruktív életvezetésük.
A program keretében a következő állomásként diákjaink Törökországba,
Norvégiába, azt követően Svédországba utaznak.
A Petzelt József Szakgimnázium a jövőben is törekedni fog arra, hogy
diákjainkat minél többször és minél több nemzetközi projektbe tudja bekapcsolni és a külföldi iskolák képviselőit kulturált körülmények között
tudja vendégül látni Szentendrén, bemutatva szűkebb, tágabb környezetünk páratlan természeti, épített értékeit.
A projektről bővebben: http://traditionsacrossborders.com

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz és motivációs levél, főiskolai diploma
másolata, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. 01.01.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018.12.31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Sipos Andrea intézményvezető nyújt, a
06/26-311-964 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gondozási Központ
Szentendre címére történő megküldésével
(2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMoR/120-2/2013., valamint a munkakör megnevezését:
területi védőnő.
Elektronikus úton Kecskésné Sipos Andrea részére a
kecskesne.sipos.andrea@gmail.com E-mail címen
keresztül
Személyesen: Kecskésné Sipos Andrea, Pest megye,
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.

DR. SZANDI-VARGA PéTER

Az eleven Örökség helytörténeti vetélkedő
novemberi fordulójának témája Szentendre
művészete volt. Most a Móricz zsigmond
Gimnázium csapata számol be arról, hogyan
érezték magukat a vetélkedőn.

A helytörténeti vetélkedő második fordulójára
elképesztő hideg lett. Reggel fél kilenckor a
Városházánál gyülekeztünk, és rövid tájékoztatás után megkaptuk a feladatokat. Matyi elszúrta, mert a lehető leghosszabb útvonalon
kellett végigjárnunk az állomásokat, a többieknek szerencsésebb volt a keze a húzásnál.
Mondjuk, erre a végén jöttünk rá, de nagyon
bosszantott. A verseny egyenpólóit nem viseltük, mert felesleges lett volna, a hidegtől beburkolóztunk a kabátjainkba.
átsétáltunk a Czóbel Múzeumba, ahol a vetél-

kedő legkönnyebb feladatát kaptuk meg. Nagyon gyorsan, 7-8 perc alatt meg is oldottuk:
Czóbel Béla festményeinek képkockái alapján
kellett megkeresnünk az eredeti, kiállított festményt. Közben kétoldalas és még restaurálandó képeket is mutattak nekünk. A mi
ízlésünknek ezek a sötétebb színű képek nyomasztónak tűntek.
A következő állomáson a HBPMK-ban nekifogtunk az előcsarnoki nagy mozaik darabjainak
megszámlálásához, 230 000-nél abbahagytuk.
Közülünk néhányan a könyvtárban Barcsay
Jenő anatómiai atlaszával ismerkedtek, a
csapat harmadik része pedig kirakósozott a
mozaikkal. Igazság szerint nekünk, régi barcsaysoknak ez nem volt újdonság.
A Szamárhegyen szörnyen fújt a szél, mikor
felbaktattunk, de ennek ellenére megtaláltuk
a Szentendréről készült híres képek nézőpontjait. Egy kivétellel: Korniss Dezső ablakrácsát nem sikerült fellelni.

Barcsay-díjak átadása
és kiállítás-megnyitó

Köszöntőt mond: Tardy-Molnár
Anna, a MANK ügyvezető igazgatója
A barcsay-díjakat kónya márta
és Kónya Ferenc jogörökösök
adják át
A kiállítást megnyitja: Feledy
Balázs művészeti író
A kiállítás kurátora: Bereznai
Péter festőművész
A megnyitón közreműködnek a
szentendrei Barcsay Jenő általános Iskola diákjai: Márton

Márk, Pilusin Katalin, Kiss Rege
Luca

A kiállítás megtekinthető:
2019. január 20-ig, hétfőtől
péntekig 9.00 és 17.00 óra,
hétvégén 10.00 és 17.00 óra
között.

Kiállító művészek
2017. Barcsay-díjasai: Kósa
Gergely, Kristofy Dániel, Máthé
László (ro.)

2018. Barcsay-díjasai: Hajgató
Terézia, Jánosi Kata, Tóth Annamária Rita

Támogatok: MANK Nonproﬁt
Kft., Emberi Erőforrások Minisztériuma

A család

A „legmelegebb” pillanatok a Barcsay műteremben vártak ránk. életmentő volt számunkra ott bent hallgatni Barcsay Jenő
örököseinek elbeszélését a mesterről. Abban
a szobában jártunk, ahol dolgozott, és megható volt látni azt a félig kész képet, amit már
nem tudott befejezni. A művész életéről szóló
kvízt könnyedén kitöltöttük, leszámítva egy elírást.
Megint felkaptattunk a Templomdombra,
üvöltött a szél, és szerencsésen ismertük fel
a képeken szereplő városrészeket. Majd irány
a Régi Művésztelep, ahol miközben az eredményhirdetésre vártunk, Krizbai Alex kortárs
festőművésszel beszélgettünk.
A vetélkedőn harmadikok lettünk, egyet sikerült javítani az előző helyezésünkön. Hurrá!

A MóRICZoS CSAPAT:
BoRoS ZITA, BoTT ANDRáS MáTyáS,
KAJZINGER BENCE, MéSZáRoS MILáN,
NAGy HENRIETTA – 10. B

Fotó: Spellenberg Bálint

Hideg, meleg: művészet

A MANk Magyar Alkotóművészeti közhasznú Nonproﬁt kft.
és a Barcsay Jenő képzőművészeti Alapítvány tisztelettel
meghívja az érdeklődőket a
2018. évi Barcsay-díjak átadására, valamint a 2017. és 2018.
évi Barcsay-dijas alkotók kiállításának megnyitójára 2019.
január 4-én, pénteken 18 órára
a MANk Galériába (Szentendrei régi Művésztelep, Bogdányi utca 51.).
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A MANk Magyar Alkotóművészeti közhasznú Nonproﬁt kft. és a
MAoe képzőművészeti Tagozata család című képzőművészeti kiállítása nyílt meg december 5-én a MANk Galériában (Szentendrei régi
Művésztelep, Bogdányi utca 51.)

Köszöntőt mondott Matiszlovics Tibor, a MANK szolgáltatási igazgatója, Aknay János Kossuth-díjas festőművész, a MAoE elnöke és Sárkány Győző érdemes művész, graﬁkus, a MAoE alelnöke. A kiállítást
megnyitotta dr. Szeifert Judit művészettörténész. A kiállítás kurátora
Baky Péter festőművész.

A kiállítás megtekinthető december 22-ig, hétfőtől péntekig 9 és 17 óra,
hétvégén 10 és 17 óra között.
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Programok
kiáLLíTáS

Ferenczy Múzeumi Centrum
december 24–26-án, valamint
december 31-én és 2019. január 1-jén
kiállítóhelyeink zárva tartanak

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
„Mégis legyen kiállítás…”
Vajda Júlia élete és művészete
Megtekinthető március 31-ig
december 19. szerda 11.00
SzeNior SzerdA
Kurátori tárlatvezetés teával és karácsonyi aprósüteménnyel
Belépőjegy: 1000 Ft
A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu

Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György u. 1.
Nyitva: hétfőtől vasárnapig 10.0–18.00
kiáLLíTáS kovácS MArGiT
keráMiAMŰvéSz MuNkáiBÓL
Megtekinthető december 31-ig

Ferenczy Múzeum
Kossuth u. 5.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
viLáGok kÖzÖTT
Vajda Lajos élete és művészete
Megtekinthető március 31-ig
december 19. szerda 11.00
SzeNior SzerdA
Kurátori tárlatvezetés teával és karácsonyi aprósüteménnyel
Belépőjegy: 1000 Ft
A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu

december 28. péntek 18.00
33 év/33 PiLLANAT
Juhász Anna estje a tárlathoz kapcsolódóan Szabó Noémi kurátorral
Közreműködnek Trokán Nóra és Nagy
Zsolt színművészek
Belépőjegy: 1000 Ft
A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu
január 8. kedd 17 óra
kuráTori TárLATvezeTéS
SzABÓ NoéMivAL
Belépőjeggyel látogatható

január 13. vasárnap 10.00–13.00
cSALádi NAP éS ékSzerkéSzíTŐ
WorkSHoP Juduskával és György
Gabriellával
11 órától Vukovits Koszta művészettörténész tárlatvezetése
A workshopon való részvétel ára: 500
Ft/fő (7 év alattiak egy kísérőjének ingyenes)
A tárlatvezetés regisztrációhoz kötött
(regisztracio@muzeumicentrum.hu) és
múzeumi belépőjeggyel látogatható

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
ÚJrAGoNdoLT czÓBeL 3.0
Híd a ‘Die Brücke’-hez
Fókuszban Czóbel expresszionizmusa
Megtekinthető április 7-ig

december 16. vasárnap 16.00
MŰvéSzek dedikáLNAk
Farkas ádám Kossuth-díjas szobrászművésszel Bodonyi Emőke művészettörténész beszélget Alkalom nyílik
katalógus vásárlására és dedikáltatásra
is. A programra a belépés díjtalan

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
nyitva: keddtől vasárnapig 10.00–17.00
21 GrAMM
Rényi Katalin kiállítása
Megtekinthető február 17-ig
december 13. csütörtök 17:00
kuráTori TárLATvezeTéS
Muladi Brigittával
Belépőjeggyel látogatható

Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
kMeTTy JáNoS – Az ÖrÖk kereSŐ
december 14. péntek 17.00
eGy kiáLLíTáS ALFáJA
éS oMeGáJA
Bodonyi Emőke kurátor mesél a kiállítás
létrejöttéről a kutatómunkától a megnyitóig. Belépőjeggyel látogatható
Szentendrei Képtár
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
Helytörténeti kiállítóhely
Fő tér 5.
MÚLT A MéLyBeN
Mozaikok Szentendre történetéből

Városháza előtere
Városház tér 3.
viNcze oTTÓ: MŰeGyüTTeS
A Városháza előterében havi rendszerességgel egyetlen műalkotás és a minden hónapban megjelenő rövid
műelemzés alkalmat ad arra, hogy a látogatók közelebb kerüljenek az eleven
szentendrei kortárs képzőművészet karakterisztikájához.
A festmény megtekinthető január 1-ig
Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APáTi ABkArovicS BéLA FeSTŐMŰvéSz eMLékkiáLLíTáSA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között
Pócsmegyeri Rendezvényközpont
Kossuth u. 27.
dr. SiPoS JÓzSeF orvoS,
SzoBráSz kiáLLíTSA

FBF Galéria
Schmalkalden, Thüringia
AkNAy JáNoS koSSuTH-díJAS
FeSTŐMŰvéSz éS HéricS NáNdor
MuNkácSy MiHáLy-díJAS kéPzŐMŰvéSz kÖzÖS kiáLLíTáSA
A MAGyAr NAPok kereTéBeN
Megtekinthető december 20-ig
Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz
december 14. péntek 18.00
SzeNT MiHáLy éS A véGíTéLeT
Varga Tibor előadása

december 21. péntek 18.00
SzŰz MáriA A MAGyAr
TÖrTéNeLeMBeN
ifj. Tompó László irodalomtörténész
előadása
január 4. péntek 18.00
Kecskés Együttes újévi koncertje
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Művész étterem
Dumtsa u. 7.
TereMkoNcerTek
december 15., szombat, 20.00
riPoFF rASkoLNikov „SMALL
WorLd” LeMezBeMuTATÓ
koNcerT
Raskolnikov a hazai közönség által
kedvelt karizmatikus előadó a tizenharmadik lemezével jelentkezik. Dalait az
erős szövegvilág, történetmesélés és
egyedi blues-os hangzás jellemzi. A
koncertre látogató az új és a régi dalokból is ízelítőt kaphat.
Ripoff Raskolnikov (ének, gitár); Nagy
Szabolcs (zongora)
Asztalfoglalás: 06 26 311 484
Belépő: 3000 Ft
DMH Barlang
Duna korzó 18.

JAZZKLUBoK
december 11. kedd 19:30
BorBéLy MŰHeLy
Vendég: Bognár Szilvia
Belépő: 1000/1200 Ft

GyERMEKPRoGRAM
december 15. szombat 10:00
BüTykÖLde
Adventi kézműveskedés Szöllősi Katival
kicsiknek és nagyoknak

koNcerT

Péter-Pál templom
Péter-Pál utca
december 15. szombat 19.15
AdveNTi HANGverSeNy
Közreműködik a Musica Beata Kórus és
az Új Szentendrei kamarazenekar
A belépés díjtalan

ofﬂine Center
Ady Endre út 6/B.
december 15. szombat 20.00
oLive Live / JAM SeSSioN
A JAM SESSIoN esteken Szentendre és
környéke legfejlődőbb, legkiválóbb és
legbátrabb ﬁatal jazz zenészei alkothatnak spontán formációkat a színpadon
A belépés ingyenes
Pótkulcs
Fő tér 11.
december 21. péntek 20.00
ciTizeN NAïv koNcerT
A zenekar az éLETVIDáM hétköznapok
hírnöke. Fontos célkitűzése, hogy
SZÍNT és HUMoRT vigyen a szürkeségbe és felpezsdítse a közönségét.
Fábián Franciska: szöveg, ének, billentyű, fuvola
Soós Tamás: zene, gitár
Zámbó Ede: basszusgitár
Regős Márton: szaxofon
Lovag Roland: dob

Mozi

P'ART MoZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak: diák/nyugdíjas: 800 Ft, felnőtt: 1000 Ft

december 10. hétfő
15.25 SILVIo éS A TÖBBIEK (150’) (18)
Paolo Sorrentino ﬁlmje
18.00 A FÖLD SóJA (110’) (12) ÖKoPARTy SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)

18.00 MűALKoTáSoKBA KóDoLT VáRoSTÖRTéNET -Török Katalin sorozata
20.00 HÚZóS éJSZAKA AZ EL RoyALBAN (141’) (16) Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jeff Bridges

december 11. kedd
16.00 HÚZóS éJSZAKA AZ EL RoyALBAN (141’) (16) Chris Hemsworth, Dakota Johnson, Jeff Bridges
18.30, A FAKÍR, AKI EGy IKEA SZEKRéNyBEN RAGADT (92’) (12) CINEBooK SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.20 QUEEN: NIGHT IN BoHEMIA LIVE
IN LoNDoN (1975)(90’)
december 12. szerda
16.00 VAN GoGH-BÚZAMEZőK éS
BoRÚS éGBoLT (90’) (12) A MűVéSZET
TEMPLoMAI SoRoZAT
17.35 A HáZ, AMIT JACK éPÍTETT
(155’)(18) Cannes botrányﬁlmje, csak
erős idegzetűeknek
20.20 SILVIo éS A TÖBBIEK (150’)(18)
Paolo Sorrentino ﬁlmje

december 13. csütörtök
15.00 A GRINCS + A SáRGA AZ ÚJ FEKETE (kísérő rövidﬁlm) (81’+4’) (6)
16.30 MCQUEEN (111’)(16) erőteljes
életrajzi ﬁlm
18.30 áLoMMELó (98’)(12) f: Jennifer
Lopez
20.15 BÚéK (102’) (16) Goda Krisztina
ﬁlmje

december 14. péntek
15.15 A GRINCS + A SáRGA AZ ÚJ FEKETE (kísérő rövidﬁlm) (81’+4’) (6)
16.45 ESTI DAL (12’)- Tunyogi Henriett
ﬁlmje – főszereplő Eszenyi Enikő és Tunyogi Henriett
17.00 JoHN LENNoN éS yoKo oNo:
IMAGINE (1972) (83’)
17.30 P’ARTI DALoLó Lázár Enikővel
18.30 AZ ÚR HANGJA (108’)(12E) EGy
P’ARToN AZ ALKoTóKKAL SoRoZAT –
Pálﬁ György ﬁlmje

december 15. szombat
14.00 LENGEMESéK 2 – TéL A NáDTENGEREN (70’) (kn) Pálﬁ Zsolt ﬁlmje
15.30 A GRINCS + A SáRGA AZ ÚJ FEKETE (kísérő rövidﬁlm) (81’+4’) (6)
17.00 PAVARoTTI éS BARáTAI: DUETTEK (70’)
18.15 ESTI DAL (12’)- Tunyogi Henriett
ﬁlmje – főszereplő Eszenyi Enikő és Tunyogi Henriett
18.30 AZ ÚR HANGJA (108’)(12E)-Pálﬁ
György ﬁlmje
20.25 BUéK (102’) (16) Goda Krisztina
ﬁlmje
december 16. vasárnap
14.30 A GRINCS + A SáRGA AZ ÚJ FEKETE (kísérő rövidﬁlm) (81’+4’) (6)
16.00 JoHN LENNoN éS yoKo oNo:
IMAGINE (1972) (83’)
17.30 KLIMT éS SCHIELE-100 éVES A
SZECESSZIó (90’) A MűVéSZET
TEMPLoMAI SoRoZAT
19.15 MCQUEEN (111’)(16) erőteljes
életrajzi ﬁlm

december 17. hétfő
16.00 A HáZ, AMIT JACK éPÍTETT
(155’)(18) Cannes botrányﬁlmje, csak
erős idegzetűeknek
18.40 áLoMMELó (98’)(12) f: Jennifer
Lopez
20.25 MILLIáRDoS FIÚK KLUBJA
(108’)(16) f: Kevin Spacey és Ansel Elgort

december 18. kedd
16.30 AZ ÚR HANGJA (108’)(12E)-Pálﬁ
György ﬁlmje
18.30 ANNA KARENINA - VRoNSZKIJ
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TÖRTéNETE (138’)(12) )CINEBooK SoRoZAT(DunaP’Art Filmklub)
20.50 BÚéK (102’) (16) Goda Krisztina
ﬁlmje

december 19. szerda
16.00 KLIMT éS SCHIELE-100 éVES A
SZECESSZIó (90’) A MűVéSZET TEMPLoMAI SoRoZAT
17.35 MILLIáRDoS FIÚK KLUBJA
(108’)(16) f: Kevin Spacey és Ansel Elgort
19.35 BERGMAN 100 (125’)(12) remek
életrajzi dokumentumﬁlm

december 20. csütörtök
14.00 PóKEMBER-IRáNy A PóKVERZUM (104’)(6)
16.00 MARy PoPPINS VISSZATéR (130
’) (6) f: Emily Blunt
18.15 RoSSZ VERSEK (97’)(12) Reisz
Gábor ﬁlmje
20.00 PáRIZS CSáSZáRA (110’)(12)
Francois Vidoq – Vincent Cassel
december 21. péntek
14.00 PóKEMBER-IRáNy A PóKVERZUM (104’)(6)
16.00 A GRINCS + A SáRGA AZ ÚJ FEKETE (kísérő rövidﬁlm) (81’+4’) (6)
17.30 PáRIZS CSáSZáRA (110’)(12)
Francois Vidoq – Vincent Cassel
19.30 RoSSZ VERSEK (97’)(12) Reisz
Gábor ﬁlmje

december 22. szombat
14.30 A GRINCS + A SáRGA AZ ÚJ FEKETE (kísérő rövidﬁlm) (81’+4’) (6)
16.00 VENI DoMINE- Adventi koncert a
Sixtus kápolnában (60’)
17.05 BoHéM RAPSZóDIA (134’)(12) A
Queen zenéje és Freddie Mercury története -életrajzi ﬁlm
19.30 áLoMMELó (98’)(12) f: Jennifer
Lopez
december 23. vasárnap
13.40 MARy PoPPINS VISSZATéR
(130 ’) (6) ) f: Emily Blunt
16.00 VENI DoMINE- Adventi koncert a
Sixtus kápolnában (60’)
17.05 A HáRoM TENoR KARáCSoNyI
KoNCERTJE (85’) (kn)
18.35 QUEEN: A NIGHT IN BoHEMIALIVE IN LoNDoN (90’) 1975. koncertﬁlm
december 24-én és 25-én – a mozi
zárva van

december 26. szerda
13.40 MARy PoPPINS VISSZATéR (130
’) (6) ) f: Emily Blunt
16.00 CSAJKoVSZKIJ: A DIóTÖRő
(150’)(5 perc szünettel) A LoNDoNI
RoyAL oPERA HoUSE előadása
18.45 A DIóTÖRő éS A NéGy BIRoDALoM (100’) (12) - élőszereplős meseﬁlm
20.30 MIRAI- LáNy A JÖVőBőL
(97’)(12) – szívmelengető, gyönyörű és
bájos

december 27. csütörtök
14.30 ASTERIX: A VARáZSITAL TITKA
(83’)(6)
16.00 CSAJKoVSZKIJ: A DIóTÖRő
(150’)(5 perc szünettel) A LoNDoNI
RoyAL oPERA HoUSE előadása
18.45 MIRAI- LáNy A JÖVőBőL
(97’)(12) – szívmelengető, gyönyörű és
bájos
20.35 űRDoNGó (115’)(12) – úgy hírlik
ez lesz a legjobb Transformers ﬁlm !

december 28. péntek
10.00 A HIHETETLEN CSALáD 2. (118’)
(6) NyISD KI A SZEMED! SoRoZAT(DunaP’Art Filmklub)

KULTÚRA
14.30 MARy PoPPINS VISSZATéR
(130’) (6) ) f: Emily Blunt
17.00 PAVARoTTI éS BARáTAI: DUETTEK (70’)
18.15 űRDoNGó (115’)(12) – úgy hírlik
ez lesz a legjobb Transformers ﬁlm !
20.15 AZ ÚR HANGJA (108’)(12E)-Pálﬁ
György ﬁlmje
december 29. szombat
14.00 ASTERIX : A VARáZSITAL TITKA
(83’)(6)
15.30 PóKEMBER-IRáNy A PóKVERZUM (104’)(6)
17.25 űRDoNGó (115’)(12) – úgy hírlik
ez lesz a legjobb Transformers ﬁlm !
19.30 MILLIáRDoS FIÚK KLUBJA
(108’)(16) f: Kevin Spacey és Ansel Elgort
december 30. vasárnap
14.00 PóKEMBER-IRáNy A PóKVERZUM (104’)(6)
16.00 MINDENKI TUDJA (132’)(16) f:
Penélope Cruz, Javier Bardem
18.30 RoSSZ VERSEK (97’)(12) Reisz
Gábor ﬁlmje

december 31. hétfő
13.30 CáPI KAPITáNy-KALANDoS VIZEKEN (73’)(6)
14.50 A GRINCS + A SáRGA AZ ÚJ FEKETE (kísérő rövidﬁlm) (81’+4’) (6)
16.20 űRDoNGó (115’)(12) – úgy hírlik
ez lesz a legjobb Transformers ﬁlm !
18.20 BÚéK (102’) (16) Goda Krisztina
ﬁlmje
január 1. kedd a mozi zárva van

január 2. szerda
14.00 CáPI KAPITáNy-KALANDoS VIZEKEN (73’)(6)
15.25 ASTERIX : A VARáZSITAL TITKA
(83’)(6)
17.00 KLIMT éS SCHIELE-100 éVES A
SZECESSZIó (90’) A MűVéSZET TEMPLoMAI SoRoZAT
18.35 JoHN LENNoN éS yoKo oNo:
IMAGINE (1972) (83’)
20.05 MINDENKI TUDJA (132’)(16) f:
Penélope Cruz, Javier Bardem
január 3. csütörtök
13.20 PóKEMBER-IRáNy A PóKVERZUM (104’)(6)
15.10 A DIóTÖRő éS A NéGy BIRoDALoM (100’) (12) - élőszereplős meseﬁlm
17.00 A HáRoM TENoR KARáCSoNyI
KoNCERTJE (85’) (kn)
18.30 MCQUEEN (111’)(16) erőteljes
életrajzi ﬁlm
20.30 HoLMES éS WATSoN (90’)(12)
Etan Cohen ﬁlmje, f: Vill Ferrell

január 4. péntek
14.00 PóKEMBER-IRáNy A PóKVERZUM (104’)(6)
16.00 BADEN-BADENI oPERAGáLA
(139’)
18.30 HoLMES éS WATSoN (90’)(12)
Etan Cohen ﬁlmje, f: Vill Ferrell
20.05 űRDoNGó (115’)(12) – úgy hírlik
ez lesz a legjobb Transformers ﬁlm !

január 5. szombat
13.00 PóKEMBER-IRáNy A PóKVERZUM (104’)(6)
14.50 A DIóTÖRő éS A NéGy BIRoDALoM (100’) (12) - élőszereplős meseﬁlm
16.30 MAMA MIA ! SoSE HAGyJUK
ABBA (114’)(12)
18.30 MIRAI- LáNy A JÖVőBőL
(97’)(12) – szívmelengető, gyönyörű és
bájos
20.10 MINDENKI TUDJA (132’)(16) f:
Penélope Cruz, Javier Bardem

január 6. vasárnap
14.00 MARy PoPPINS VISSZATéR (130
’) (6)
16.25 KLIMT éS SCHIELE-100 éVES A
SZECESSZIó (90’) A MűVéSZET TEMPLoMAI SoRoZAT
18.00 űRDoNGó (115’)(12) – úgy hírlik
ez lesz a legjobb Transformers ﬁlm !
20.00 HoLMES éS WATSoN (90’)(12)
Etan Cohen ﬁlmje, f: Vill Ferrell

január 7. hétfő
14.00 űRDoNGó (115’)(12) – úgy hírlik
ez lesz a legjobb Transformers ﬁlm !
16.00 BERGMAN 100 (125’)(12) remek
életrajzi dokumentumﬁlm
18.10 MCQUEEN (111’)(16) erőteljes
életrajzi ﬁlm
20.10 HoLMES éS WATSoN (90’)(12)
Etan Cohen ﬁlmje, f: Vill Ferrell

január 8. kedd
16.50 HoLMES éS WATSoN (90’)(12)
Etan Cohen ﬁlmje, f: Vill Ferrell
18.30 AMI NEM ÖL MEG- A TEToVáLT
LáNy VISSZATéR (111’)(16) CINEBooK
SoRoZAT (DunaP’Art F.)
20.30 PáRIZS CSáSZáRA (110’)(12)
Francois Vidoq – Vincent Cassel
január 9. szerda
17.05 MINDENKI TUDJA (132’)(16) f:
Penélope Cruz, Javier Bardem
19.20 JoHN LENNoN éS yoKo oNo:
IMAGINE (1972) (83’)
20.45 HoLMES éS WATSoN (90’)(12)
Etan Cohen ﬁlmje, f: Vill Ferrell
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v8 kupa Szentendrén Szentendrei
thaibox-siker
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Fotó: Csíkszentmihályi Róbert

idén kilencedik alkalommal rendezték meg a v8 kupát Szentendre
uszodájában. Az ép és fogyatékkal élő gyermekek számára kiírt amatőr ifjúsági úszóversenyen, 2018. november 24-25-én többszáz nevező gyermek mutatta meg tudását, a szülők és edzők lelkes
biztatása mellett.

XXXII. évf. | 23. szám

Hegedűs Márk, a Szentendre VSE-t küzdősport csapatának, a Szentendre Gymnek a sportolója, kvaliﬁkálta magát a Thaiboxolók Universiadéjára Thaiföldre. Ezt a rangos eseményt minden évben a
világbajnokságot követően rendezik meg, és a sportágban szereplő
egyetemistákat hívják meg. Ezen az eseményen hazánkat három sportoló képviselte, egyedüli érmesként Márk térhetett haza, megszerezve
ezzel hazánk első Universiade bronzérmét!
Teljesítménye alapján rangos kitüntetésben részesült: megkapta az év
Egyetemi Sportolója címet, melyet Szabó Tünde államtitkár adott át!

Az ünnepélyes megnyitón Verseghi-Nagy Miklós polgármester, Petricskó Zoltán alpolgármester és Wildner Márton, a V8 uszoda igazgatója mondott köszöntőt. A jó hangulatú versenyen a szentendrei és
környékbeli gyerekek egyéni versenyszámokban, hat korcsoportban,
három távon és három úszásnemben: mell-, gyors- és hátúszásban
mérettették meg magukat. Szombaton a „nagyok”, vasárnap a manó
és ovis korcsoport nevezői ugrottak a vízbe. A kétnapos verseny legfőbb üzenete, hogy a mindennapi sport legyen természetes az életünkben már gyermekként is.

karatés sikerek az európa Bajnokságon!

Portugália adott otthont az idei évben a Wadokai karatésok európa-bajnokságának. A
magyar válogatott versenyzőjeként a kvaliﬁkációs versenyeken elért eredménye alapján
a szentendrei Piramis Sportegyesület 12 karatékája és edzőjük, valamint a szülőkből és
testvérekből álló szurkolók utaztak a megmérettetésre, melyen 20 ország versenyzői
vettek részt.

November 15-én a közel négyórás repülőút
után fáradtan, de várakozással teli izgalommal foglalta el a magyar csapat a szállását.
A pénteki nap rövid városnézéssel, majd már
a versenyre készülés jegyében helyszínbejárással és regisztrációval telt el. A csapat izgatottan várta az esti Európai Szövetségi
Közgyűlést, ahol elfogadva Magyarország pályázatát, a 2019. évi Európa-bajnokság rendezési jogát nekünk ítélték. Az este hátralevő
része a sorsolás tanulmányozásával, átmozgató edzéssel telt el.
Szombaton a korai ébresztőt követően hét
órakor már a verseny helyszínén melegített a
csapat. Nyolc órakor szólították az egyéni for-

magyakorlat résztvevőit, ahol mi is érdekeltek
voltunk. Versenyzőink remek formát mutatva
egymás után győzték le ellenfeleiket, s hamarosan érmekért, előkelő helyezésekért küzdhettek.
A Piramis Sportegyesület versenyzőinek
egyéni formagyakorlat eredményei:
Kollár Eszter Európa-bajnok
junior lány kategóriában
Kollár András Európa-bajnok
U21 férﬁ kategóriában
Halászi Damján 2. helyezés
kadet férﬁ kategóriában
Uhlyarik Panna 3. helyezés
junior lány kategóriában
Tóth Péter 3. helyezés
felnőtt férﬁ kategóriában
Uhlyarik Panna 5. helyezés
felnőtt női kategóriában
Bereczki Roland 5. helyezés
felnőtt férﬁ kategóriában
Puskás áron 5. helyezés
U21 férﬁ kategóriában
Az egyéni formagyakorlat után következtek a
csapat formagyakorlatok, ahol a felnőtt női és
férﬁ csapatok révén szintén érdekeltek voltunk. Először a lányokat (Kollár Eszter, Bokori
Kata, Uhlyarik Panna) szólították a küzdőtérre,
ahol remek formát mutatva hamarosan már
az elődöntőben izgulhattunk értük. Sajnos a
döntőbe jutásért az olasz csapattól kikaptunk,
azonban a görög csapatot legyőzve megszereztük a harmadik helyet.
A ﬁúk (Bereczki Roland, Kollár András, Tóth
Péter) is magabiztosan meneteltek, és a házigazda portugál csapatot legyőzve a döntőbe
jutottak, ahol a tavalyi évhez hasonlóan a rivális olasz csapattal küzdhettünk meg. Nagyon

szép formagyakorlat és bunkai (értelmezés)
bemutatását követően a bírók a mieinket látták jobbnak, így ebben a számban is Európabajnokok lettünk!
A színvonalas megnyitót követően kezdődtek
el a kumite, küzdelmi versenyszámok.
A Piramis Sportegyesület versenyzői itt sem
vallottak szégyent: nagyszerűen helytállva az
alábbi eredményeket érték el:
Kollár András Európa-bajnok
U21 férﬁ küzdelemben
Péter Patrik 3. helyezés
U14 ﬁú küzdelemben
Kollár Eszter 3. helyezés
junior lány küzdelemben
Boda Máté 3. helyezés
kadet ﬁú küzdelemben
Hajdler Zoltán 5. helyezés
U21 férﬁ küzdelemben
Bokori Kata 5. helyezés
junior lány küzdelemben
Harangozó Zsombor kadet ﬁú kategóriában
sajnos nem ért el helyezést, de szereplése dicséretes volt. érdekesség, hogy Kollár András
kumite aranyérmével beírta magát az egyesület történetébe, hiszen ő az első kumite Európa-bajnoka az egyesületnek!
A versenyt jó hangulatú Sayonara Party zárta,
majd másnap fáradtan, de boldogan tekintettük meg Lisszabon nevezetességeit.
A csapat tagjai ezúton is köszönik mindazok
segítségét, akik segítették felkészülésüket,
akik szorítottak itthonról vagy a helyszínen
értük. Köszönjük Szentendre Város Önkormányzatának a támogatást!
Találkozunk a 2019-es Európa-bajnokságon,
Budapesten!

Szenior pingpongverseny a városházán
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gozni, mint régiek, és jó edzőkre is szükség
lenne. óriási munka az élvonalba jutni, a mostani gyerekek ﬁgyelmét pedig sok minden más
elvonja. Úgy látja, mára agresszívabb lett az
asztalitenisz, sokat fejlődött az adogatás, de
már nincsenek olyan szép poénok, mert egyből befejezik a játékot. A labda mérete megváltozott: nagyobb lett, ami ugyan lassítja a
játékot, de újfajta ütőborítások vannak, és folyamatosan fejlődik ez a sport is.

közel félszáz helyi és környékbeli amatőr játékos ütötte a pingponglabdát a városházán
december 2-án, vasárnap az 50 év felettieknek rendezett szenior versenyen, melynek érdekessége, hogy 71 évvel ezelőtt, 1947-ben
rendeztek ugyanilyen versenyt ugyanitt.

Aktív ötvenfelettiek
Petricskó Zoltán alpolgármester, a verseny ötletadója és egyik szervezője elmondta, hogy a
szentendrei pingpong szakosztály, az Eurokapu SE kiemelt partnere a városnak. A városvezetés célja, hogy újra megmozgassák az 50
év felettieket, ennek érdekében több sportágban is rendeznek versenyeket számukra, legutóbb például sakkversenyt. A mostani
rendezvény sikerét mutatja, hogy több mint

negyvenen regisztráltak, és a legidősebb versenyző 80 éves volt. Az elkezdett munkát folytatni szeretnék: a tervek szerint jövőre is
megrendezik, sőt gondolkodnak egy idősek
olimpiája megszervezésén is.

világbajnok vendég
A rendezvény vendége volt Klampár Tibor, a
ma is aktívan sportoló legendás játékos. A
magyar-, Európa- és világbajnok örömmel
mondott igent az Eurokapu SE meghívására,
hiszen, mint mondta, Szentendre a kedvenc
városa. Közelmúltban történt csípőműtétje ellenére játéktudását itt is megcsillogtatta
sokak örömére. A sportág mai helyzetéről elmondta, hogy most is vannak ügyes gyerekek,
de sajnos nem tanultak meg úgy pingpon-

Születésnapi köszöntő
Az esemény kedves epizódja volt, amikor a
szakosztály tagjai felköszöntötték 80. születésnapja alkalmából Kovács árpádot, aki 35
éven át igazgatta a helyi pingpongosokat.
„árpi bácsi” nagyon meglepődött a köszöntésen, mert arra készült, hogy – mint ahogy
máskor is – a tornateremben tartanak összejövetelt. Mint mondta, boldog, hogy olyan kezekbe került az egyesület vezetése, mint Nagy
Robi és Kuts Nándi, akik még gyerekként kerültek a keze alá. A mai napig megnézi az
egyesület minden itthoni meccsét, és büszkén
tette hozzá, hogy a nagy trió – Klampár Tibor,
Jónyer István, Gergely Gábor - minden tagját
jól ismeri, Gergely Gabi a játékosa is volt.

eredmények
Nők
I helyezett ország Aranka, II. helyezett Varga
Jánosné, III. helyezett Hrabéczy éva
Férﬁ 55+
I. helyezett Pintér Csaba, II. helyezett Földvári
Zoltán, III. helyezett Horváth Péter
Férﬁ 65+
I. helyezett Kovács Ernő, II. helyezett Puskás
László Pál, III. helyezett Horváth István

kötélugróink újabb nemzetközi és hazai sikerei

A Szentendrei kenguru kötélugró dSk egyesület hét versenyzője november 10–11-én a
Német Nemzetközi kötélugró Bajnokságon
vett részt Münchenben. ismét fantasztikusan
teljesítettek az ugróköteles lányok: ezen a
két napon 26-szor állhattak a dobogón!

Egyéni versenyszám:
1. hely:
országh Adél - 30 mp, 180 mp gyorsasági, szabadon
választott gyakorlat
Dévényi Dorottya - 30 mp, 180 mp gyorsasági versenyszám
Hilbert Petra - 30 mp, 180 mp gyorsasági versenyszám
Pálmai Laura- 30 mp, 180 mp gyorsasági versenyszám
Szőllősi Júlia - szabadon választott gyakorlat

2. hely:
Dévényi Nikoletta - 180 mp gyorsasági, szabadon választott gyakorlat
Hilbert Petra - szabadon választott gyakorlat
Merényi Luca - szabadon választott gyakorlat
Szőllősi Júlia - 30 mp gyorsasági versenyszám

3. hely:
Dévényi Nikoletta - 30 mp gyorsasági versenyszám
Dévényi Dorottya - szabadon választott gyakorlat
Hilbert Petra - 180 mp gyorsasági versenyszám
Merényi Luca - 30 mp gyorsasági versenyszám
Szőllősi Júlia - 180 mp gyorsasági versenyszám

Páros versenyszám:
1. hely:
Dévényi Dorottya, Szőllősi Júlia - 2x30 mp gyorsasági
versenyszám, szabadon választott gyakorlat
Hilbert Petra, Dévényi Nikoletta - 2x30 mp dupla
2. hely:
országh Adél, Merényi Luca - 2x30 mp dupla, szabadon választott gyakorlat
Hilbert Petra, Dévényi Nikoletta - szabadon választott
gyakorlat

Csapat versenyszám:
1. hely:
Hilbert Petra, országh Adél, Merényi Luca, Dévényi Dorottya - 4x30 mp gyorsasági versenyszám
Hilbert Petra, Dévényi Nikoletta, Dévényi Dorottya,
Szőllősi Júlia - szabadon választott gyakorlat
1. hely:
országh Adél, Merényi Luca, Dévényi Dorottya - DD3
gyorsasági versenyszám
Hilbert Petra, országh Adél, Dévényi Nikoletta, Dévényi
Dorottya - DD4 gyorsasági versenyszám

November 24-25-én Pécsett rendezték az
országos egyéni és duplaköteles Bajnokságot, ahol újra kiválóan versenyeztek egyesületünk ugróköteles lányai.

1. hely: Dévényi Dorottya: összetett versenyszám, 30
mp, 180 mp gyorsasági versenyszám (felnőtt korcsoport); Szőllősi Júlia: szabadon választott gyakorlat
(felnőtt); Hilbert Petra: 30 mp gyorsasági verseny-

szám (ifjúsági); Dévényi Dorottya és országh Adél:
páros gyorsasági versenyszám (felnőtt); országh
Adél: 30 mp gyorsasági versenyszám
2. hely: országh Adél: összetett versenyszám
3. hely: Szőllősi Júlia: összetett versenyszám; Pálmai
Laura: 30 mp gyorsasági versenyszám (serdülő); országh Adél: 180 mp gyorsasági versenyszám
Gratulálunk ugróköteles lányainknak a nemzetközi és
az országos versenyen nyújtott kiemelkedő teljesítményükhöz! Köszönjük a szülők támogató segítségét is.

LENGyEL IBoLyA
EDZő
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élménnyel feltöltve Szentendrén is!
ÚJ uTAzáSi irodA NyíLT NeMréG A BeLvároSBAN

Tengeri hajóutak, kulturális körutazások és
egzotikum. Prémium színvonalú kínálattal
jelentkezik a TravelGoo! – az utaztatók azt
ígérik: általa a szentendreiek és a környéken élők élménnyel töltődnek fel!
A cég alapító munkatársai csaknem 30 évtizedes szakmai tapasztalatra tekintenek viszsza, hálózatuk legújabb irodáját Szentendrén
nyitották meg. Személyi utazásszervezői
szolgáltatást nyújtanak, ami mellőzi mindazt
,ami egyforma, mint ahogyan minden utazási
igény kivételes, így az utazási szokások is
rendkívül sokszínűek – tudtuk meg Grünwald zsolt ügyvezetőtől. Készen állnak arra,
hogy egyéni elképzeléseket valósítsanak
meg, ugyanakkor magas színvonalú csoportos túrákból sincs hiány!

A hajóutak tekintetében több mint egy tucat
szervezett, magyar nyelvű kísérővel rendelkező különleges kalandozásról beszélhetünk
2019-ben, melyek a Földközi-tenger térségeibe, a Baltikumba irányulnak. De ugyanígy elérhető ázsia is, a többi közt a Jangce-folyó
vagy az Arab-öböl, azonban még távolabbra
is kitekinthetünk, ugyanis a Karib-tenger is a
menüben szerepel. Itt megemlítendő Guadeloupe szigete, ahová egyedülálló módon magyar nyelvű helyi kísérőt tud biztosítani az
iroda; trópikus vízesések, vulkanikus tengerpart szakaszok, dzsungel-túra - extra és nem
mindennapi.
A világ kultúráinak és épített örökségeink
megismerése mindeközben többszázféle
repülős és autóbuszos körutazás által válik
elérhetővé: Baltikum és oroszország, Skandinávia, Izland, vagy délebbre Baszkföld,
Toszkána… Törökországban Lykia partvidéke, illetve Kappadókia, majd Málta, Izrael,
Egyesült Arab Emirátusok, Thaiföld és Kína
vagy az Amerikai Egyesült államok - a Glóbusz bármely irányába indulhatunk!

A TravelGoo!-nál a klasszikus szolgáltatások is új megvilágításba kerülnek: repülőjá-
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ratok kényelmes menetrenddel, szállások világszerte top minősítéssel, autóbérlés a legmegbízhatóbb partnerektől, a német és
osztrák túraszervezők különleges kínálata,
személyre szabott utasbiztosítási termékek
mind hozzáférhetőek.

Aki pedig mások kalandjaira kíváncsi, az januártól részt vehet az utazási iroda támogatásával megvalósuló beszélgetős esteken.
kalandoor – ezzel a címmel jelentkezik ismert és kevésbé ismert, de annál érdekesebb beszélgető vendégek meghívásával az
ofﬂine center közösségi térben (Szentendre, Ady Endre u. 6/b.). Garantáltan bensőséges hangulatú alkalmak lesznek,
minden hónap második keddjén. érdemes
már most feliratkozni a hírlevélre.
A TravelGOO! utazási irodát Szentendrén
a Bogdányi u. 21. udvarában találják meg
(parkolás a Duna korzó felől a Révkikitőnél lévő átjárónál). Az iroda munkatársai
előzetes időpontfoglalással várják az érdeklődőket, bejelentkezés a 26/999-320
telefonszámon vagy a www.travelgoo.hu
honlapon található időpontfoglalásnál.
E-mail: szentendre@travelgoo.hu

2018 | december 10.
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AdáSvéTeL

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

áLLáST kereS

Pszichológus társalkodónői állást vállal.
Tel. 06-20-345-8846.
Nyugdíjas gyógypedagógus gyermekfelügyelet vállal. Tel. 06-20-310-6643.

áLLáST kíNáL

Szentendrei cukrászdába pultos hölgyet
felveszünk állandó munkára, illetve beugrónak is. Tel. 06-30-940-2652.

A Szentendrei Barcsay Jenő általános
Iskola tanítót keres azonnali belépéssel.
érdeklődni lehet munkanapokon 8:0016:00 között a 06-30-714-2986 telefonszámon.

eGéSzSéG

érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 0630-340-1392.
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kiAdÓ LAkáS

A Sztaravoda lakóparkban lakás kiadó.
Tel. 06-20-391-9930.
2-3 felnőtt részére albérlet kiadó. Tel.
(26) 301-080.

Szoba kiadó. Tel. 06-30-340-1392.

okTATáS

Német korrepetálás, érettségire, nyelvvizsgára készítés. Tel. 06-30-571-4995.

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

VILLANySZERELéS! áramszolgáltatói
ügyintézéssel. Biztonságtechnikai felülvizsgálatok. Elosztószekrények, vezérlések készítése. épületüzemeltetés,
karbantartás. Tari János, +36-20/3404763.
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.
érszűkület, pedikűr-manikűr, körömgomba-eltávolítás
10 nap alatt. Tanácsadás. Tel. 0630-340-1392.

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

üdüLéS

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

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

Dr. Nagy Dániel
gyermeksebész
Rendelési idő: kedd 17:00 – 19:00,
péntek 17:00 – 19:00

2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.
Bejelentkezés:
06-70-677-1178

MoSoLy JÓGA
KEDD 10:00 és 18:00
1400 Ft/ alkalom
Waterfront Hotel,
Szentendre, Duna-korzó

TARTáS, NyÚJTáS, EGéSZSéG,
éLETERő
www.jogaszentendre.com

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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