és vidéke

xxxiii. évfolyAM
2019. JAnuár 14. | 1. sZáM

Jelentős városképi beruházások előkészítése indul
A molinón: Zaja kitty

A Szentendreiek a csúcson sorozatban Zaja
Kitty, aki tavaly áprilisban
a Fjällräven Polar kutyaszános expedíció tagjaként képviselte
Közép-Európát.
18. oldal

Művészetelméleti
korrajz

A Magyar Művészeti
Akadémia (MMA)
ösztöndíjprogramjának
nyertese városunk lakója,
Hoppál Bulcsú.
12. oldal
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pályázat

szentendrei közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet városi rendész feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság;
• cselekvőképesség;
• büntetlen előélet;
• felhasználói szintű MS Ofﬁce
• érettségi vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) korm. rendelet szerinti
közszolgálati szakképzettség, pl: személy- és vagyonőr, fegyveres biztonsági őr, közterület-felügyelő, katasztrófavédelmi előadó, tűzoltó szakképesítés,
büntetés-végrehajtásban szerzett szakképzettség,
• szakképesítés hiányában tanulmányi szerződés
megkötése mellett közterület-felügyelői szakképzettség megszerzése
• B kategóriás jogosítvány
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a köztisztviselői jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll a
köztisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

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

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

Ellátandó feladatok:
• A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, a helyi
önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása
• A városban működő térﬁgyelő kamerák kezelése

szentendre
és vidéke
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Bérezés: a jogállásra a Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban:
Kttv.), a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 17/2010. (V.14.) Ör. vonatkozik, melyek
szerint az illetménykiegészítés felsőfokú végzettség
esetén 30%, középfokú végzettség esetén 10%, továbbá a Kttv. 133. § (3) bek. szerinti +50% illetménykiegészítés, illetve a 235. § (1) bek. alapján személyi
illetmény adható.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közszolgálati jogviszony, próbaidő 6 hónap
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően
azonnal.
Munkavégzés helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, 2000 Szentendre, Városház tér 3.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, vagy
személyesen a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére (2000 Szentendre, Városház tér 3.), vagy a allas@ph.szentendre.hu e-mail
címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: városi rendész
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt
Bella Péter szolgálatvezető nyújt a 20/943-7939-es telefonszámon.

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!
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.

éles lőgyakorlat izbégen

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia januárban is tart éles lőgyakorlatokat Izbégen. Az érintett napokon a lőtér területére 06:00 órától 24:00
óráig belépni tilos és életveszélyes.
Éles lőgyakorlatot tartanak 2019. január 15., 16.,
17-én; 22-én, 23-án; 30-án és 31-én.

A fenti napokon a lőtér területére 06:00 órától
24:00 óráig belépni tilos és életveszélyes!
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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.)
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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

Jelentős városképi beruházások
előkészítése indul idén
2019 | január 14.

Az elkövetkező évtizedre meghatározó, jelentős beruházások előkészítése indul el 2019-ben.
városunk a Magyar turisztikai Ügynökség Zrt. támogatási szerződésének keretében több
óriás-beruházás előkészítését kezdi meg. szentendre legnagyobb fejlesztési projektjében a
közeljövőben ikonikus épületek, helyszínek megújulásának tervei készülnek el. elkezdődik a
régóta várt beruházás, a duna korzó felújításának, a városháza homlokzatmegújításának, a
templomdomb felújításának, valamint a fő téri emblematikus épület, a képtár megújításának
tervezési szakasza.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-től „A szentendrei Dunakorzó újjáépítése” projektre 120
millió 100 ezer forint, a „Szentendre városképének turisztikai szempontú fejlesztése” címmel
benyújtott pályázatra 56 millió 100 ezer forint, a Képtár megújítására 15 millió forint vissza nem
térítendő támogatást kapott a város. Összességében több mint 191 millió forintból indulhat el
a városképi fejlesztések előkészítése, a tervek elkészítése 2019-ben.

106 új lámpatest – sűrítik a közvilágítást
Január 10-én kezdte meg a kivitelező a közvilágítási lámpák pontszerű sűrítését szentendrén. A fejlesztés során a meglévő
oszlopokra 44 utcában 106 közvilágítási lámpatestet szerelnek fel közel 8 millió ft értékben. A munka várhatóan február végére
készül el.
A közvilágítás kényelmesebbé tétele érdekében októbertől alkonykapcsoló működik a
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Befejeződött
a kerékpárút
felújítása

Budapest és Szentendre között , a 11-es
út mentén futó kerékpárút felújítását az út
kezelője, a Magyar Közút Zrt. tavaly decemberben fejezte be. A kátyúk, egyenetlenségek kijavítása után új aszfaltréteget,
majd hosszirányú sávelválasztó felfestést
kapott az út. A felújított szakaszon kátyú
és hibamentes sima úton, biztonságosan
kerékpározhatnak immár a biciklisek. Jó
hír, hogy az ártéri Eurovelo 6-os útvonal is
hamarosan megújul pályázati forrásból.

Új kandeláberek
a duna-parton

város közvilágításában, ekkor tért át a város
az ún. „budapesti jelre”. Az alkonykapcsoló
előnye, hogy mindig a fényviszonyoktól függően kapcsolja fel és le a közvilágítást, így
egy borúsabb délutánon akár hamarabb a
megszokottnál.

Az alkonykapcsoló és a közvilágítás pontszerű sűrítése együtt jelentősen javítja a közvilágítás minőségét a városban.

Két kandelábert telepítettek a Duna-parti
kandelábersor folytatásaként, a révátkelő
irányába. A földmunkát októberben
végezték, még a hideg idő beállta előtt, a
kandeláberek kihelyezésére és a közvilágítási hálózatba való bekötésére pedig
december közepén került sor. A kivitelezés költségét – 3,79 millió Ft + áfa –
pályázaton elnyert pénzösszegből ﬁnanszírozta az önkormányzat, melyet önkormányzati forrással is kiegészítettek.
A kandelábersor bővítését az Észak-Budai
Zrt.-t végezte.

3

4

VÁROS

MArAd A forGAloMkorlátoZás
A vAsÚti villAsoron

A vasúti villasor felújítása – a 11-es úttól az Attila utcáig tartó szakaszon – a tervezettnek megfelelően haladt, ám az időjárás közbeszólt: az alacsony hőmérséklet miatt a kivitelezők nem tudják
elkezdeni a munka utolsó fázisát, a kopóréteg aszfaltozását, illetve
az út felfestését. egyelőre érvényben marad a vasúti villasor érintett
szakaszán az ideiglenes forgalomkorlátozás, továbbra is egy sávot
használhatnak az autósok, a Mol benzinkúttól a 11-es főút
irányába.

Mint arról korábban hírt adtunk: a Vasúti villasori projekt négy ütemben valósul meg. Az I. ütemben történik a Vasúti villasoron a csapadékcsatorna és a víznyelők építése, útfelújítás és a körforgalom
kiépítése; 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.

udvAri JátsZÓesZkÖZÖk
A rákÓCZi iskolánAk

Ünnepélyes keretek között adták át december 14-én a ii. rákóczi
ferenc általános iskola és Gimnázium belső udvarán az új játszóeszközöket a gyerekeknek. A játszóeszközök beszerzéséhez,
telepítéséhez szükséges összeghez verseghi-nagy Miklós polgármester és Petricskó Zoltán alpolgármester saját keretéből biztosított 1,25 millió forintot. A kisdiákok betlehemes műsorral
köszöntötték a meghívott vendégeket, majd birtokba vették az új
csúszdát, hintát.

A régi, elavult játszóeszközöket újra cserélték a projekt során, melyek
immár biztonságosak, az előírt szabályoknak megfelelőek. A játszóeszközök alatti terület gumiborítást kapott, s az udvarra kényelmes
padokat, illetve egy homokozót is telepítettek, hogy az iskola legkisebbjeinek, az elsős-másodikos diákoknak a tanulás mellett a játékra
is maradjon lehetősége. Molnárné reskovits Zsuzsa, az intézmény
igazgatója az ünnepségen megköszönte az önkormányzat segítségét, és elmondta, nemcsak a játszóeszközökre fektetnek hangsúlyt,
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de az Ökoiskola rangjához méltón, az udvaron kis biokertet is kialakítottak. A hasznos fűszernövényeket a gyerekekkel közösen gondozzák, maguk készítette táblákkal látták el, így játékos formában
újabb ismereteket szerezhetnek a gyerekek a növénygondozás terén
is.

BurkolAtCsere AZ iZBéGi
tornACsArnokBAn

Január 4-én, pénteken reggel tartották az izbégi általános iskola
megújult tornatermének ünnepélyes átadóját, melyen részt vettek
az intézményfenntartó váci tankerületi központ és a kivitelező
fauna duó kft. képviselői, dombay Zsolt önkormányzati képviselő,
és természetesen az iskola diákjai is, akik az átadó után zenés tornabemutatót tartottak.

Az izbégi iskola tornatermének padlózatát a nagymértékű igénybevétel miatt rendszeresen javítani kellett a balesetek elkerülése érdekében. A már halaszthatatlan felújítás négy hétig tartott, melynek
során eltávolították a régi burkolatot, majd a padlókiegyenlítés után
korszerű, a mai követelményeknek megfelelő, 8 mm vastag műanyag
burkolatot ragasztottak le, illetve sor került a falak festésére is.
A felújítást a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programban végezték el, költsége nettó 17,48 millió Ft volt,
melynek 30%-át a Váci Tankerületi Központ ﬁnanszírozta.

leZárt sikátor

szentendre város Önkormányzata 2017 októberében lezárta a forgalom elől az Alkotmány utcából nyíló névtelen közt (közkeletű
nevén Avakum közt) egy magántulajdonban lévő ingatlan közbiztonságot veszélyeztető állapotú kerítésfala miatt.

A sikátor határán álló, elöregedett terméskő fal helyreállítása azóta
sem történt meg, ezért az ingatlan tulajdonosait levélben szólította
fel az önkormányzat, hogy haladéktalanul kezdjék meg a kerítésfal
rekonstrukcióját, hogy a sikátor újra megnyílhasson a közforgalom
előtt. Egyidejűleg az ingatlan kerítés-helyreállításának ügyében a
Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala hatósági eljárást indított.

visszapillantó
2018.
2019 | január 14.
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letes jelmezekkel és remek zenével a Móricz
gimnázium tornacsarnokában.

Márciusban tartottak a szentendrei Szerb Egyházi Múzeum épületének felújítása és új, állandó egyházművészeti kiállítás létrehozása
című projekt nyitórendezvényét. A beruházás
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 465 millió Ft-os támogatásával valósul meg.
Elhunyt Lipták Mihály, a Szentendrei Graﬁkai
Műhely volt vezetője 68 éves korában.

2018. Mecénás díjasa Németh Judit lett, a
Kedvenc Kifőzde tulajdonosa.

A Jazz.Ma.hu jazz zenei portál Zenészi Szavazólistájának összesített eredménye alapján
Borbély Mihály lett az év szoprán szaxofonosa.

Flashmobbal ünnepelte Szentendre a Magyar
Kultúra napját: a Fő téren összegyűlt tömeg a
szikrázó napsütésben énekelte el közösen a
Himnuszt.

A szentendrei civil szervezetek, az egyházi közösségek és Szentendre város önkormányzata összefogásában egész évben minőségi
programokat szerveztek a Családok Éve 2018
országos rendezvénnyel összhangban. Az
eseményfolyam kiemelt rendezvénye volt a
Bálint nap környékén megtartott Házasság
hete programsorozat.

Váratlanul elhunyt Szegő András, a szentendrei MIZBT elnökségi tagja, az SZDSZ volt
szentendrei önkormányzati képviselője életének 73. évében.

Januárban kigyulladt és teljesen leégett egy
90 nm-es faépület a Vasvári Pál utcában, az
anyagi kár jelentős volt. Az épületben működött a UPC kábelszolgáltató fejállomása, ami
teljesen megsemmisült, ezért hét településen
szünetelt a szolgáltatás.

Szentendre önkormányzata a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében elkészítette a településképi arculati
kézikönyvét és a településképi rendeletét. A
dokumentum megtalálható a városi honlapon.

Február 3-án rendezték meg a III. Szentendre
Városi Jelmezbált fergeteges hangulatban, öt-

Március 2. és április 28. között rendezték meg
a XXXII. Szentendrei Tavaszi Fesztivált, melyben az új bemutatóké és a ﬁataloké volt a főszerep.

Elhunyt v. Kiss Imre (1930), a Szent Korona
Szövetség elnöke. Nevéhez fűződik Szentendre idegenforgalmának elindítása, a cserkészet újraindítása.

Az Idei Levente-díjat Minya Nóra vehette át a
szentendrei zeneiskolában. A Levente Alapítvány 17. alkalommal adta át a Fű Levente emlékére alapított díjat.

április 8-án tartották az országgyűlési választásokat. Térségünkben, a Pest Megyei 03. Országgyűlési Egyéni Választókerületben a
Fidesz-KDNP jelöltje, Hadházy Sándor szerezte meg a szavazatok 46,11 százalékát.

Februárban rendezték meg az első Szentendrei Szenior Sakkbajnokságot az 50+ korosztály számára a Városháza dísztermében. A
hölgyeknél Losonci Lilla végzett az első helyen, férﬁaknál Németh Tibor. A verseny után
Verseghi-Nagy Miklós polgármester kilenc játékossal játszott szimultánt.
áprilistól folytatódott a Párbeszéd a városrészekért konzultációsorozat. A 20 alkalomból
álló, és októberig tartó fórumok célja, hogy a
város vezetői feltérképezzék a városrészek
sajátos igényeit.

Február 10-11-én rendezték meg a II. Szentendrei Karnevál – Farsangfarka Fesztivált,
ahol a belvárost ellepték a velencei karnevál
hangulatát idéző maskarások és szoboremberek, az utcákon vidám álarcosok hömpölyögtek. Az álarcos-fáklyás felvonuláson több
százan vettek részt.

A március 15-i ünnepséget egy új ötlet színesítette: 55 méter hosszú zászlókígyóval vonultak a helyi diákok az Ofﬂine Centertől a Fő
térig a huszárok és katonazenekar vezette
menettel.

A hulladék megelőzése érdekében Szentendre
Város Önkormányzata elindította a X. helyi
komposztálási programját, melynek során a
résztvevők ingyenesen vehették át a komposztládát. Városunkban már több mint 2000
háztartásban használják a környezetbarát
megoldást.
Elhunyt Gosztola Gábor graﬁkus, festőművész, költő, a Vajda Lajos Stúdió tagja életének 73. évében.

A Fenntarthatósági Témahét keretében áder
János köztársasági elnök tartott rendhagyó
tanórát áprilisban a református Gimnáziumban.
április 28. és május 1. között rendezték meg
a Szentendrei Sörmajálist a Duna korzón, „teltházzal” és idén is nagy sikerrel.

5

6

VÁROS

XXXIII. évf. | 1. szám

Több mint 140 katona tett májusban ünnepélyes honvédesküt az MH Altiszti Akadémián.

A 2018. évi Semmelweis Díjat dr. Petrovits
Adrienne szemész főorvos vehette át.

A szentendrei közétkeztetési divízió elégedettségmérő rendszert vezetett be az iskolai
ebédlőkben a városi étkeztetések minőségének javításáért.

Május utolsó hétvégéjén rendezték meg a Városi Pedagógusnapot, amelyen köszöntöték
az idén nyugdíjba vonulókat, elismerő díjakat,
okleveleket, vakamint Szentendre Város Pedagógiai Díját adtak át a pedagógusoknak.
2018 díjazottjai: Bene Andrásné Péntek Erika,
a Szentendrei református óvoda első igazgatója, Deli Gabriella, a Templomdombi Iskola
Vizuális Műhelyének alapítója, a Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola
ötfős munkacsoportja: Aladics Antal, dr.
Szandi Varga Péter, Dobai Tamás, Pajkosné
réczi Beáta, Páliné Szappanos Zsuzsanna.
A Szentendre Táncegyüttes gyerekcsoportja
arany minősítést, ifjúsági csoportja pedig kiemelt arany minősítést nyert a Közép-magyarországi régiós Gyermek és Ifjúsági Néptánc
Fesztiválon. Az együttes vezető koreográfusai: Kocsis Enikő és Fitos Dezső.

Idén harmadik alkalommal rendezte meg az
Art Capital Képzőművészeti Fesztivált a Ferenczy Múzeumi Centrum június 9-én 24 új kiállítással, 52 programmal.

Június 16-17-én rendezték meg az első Pestisűző Fesztivált Szentendre belvárosában, melllyel egy 18. századi városi legendának állítottak emléket.

Június végén adták át ünnepélyesen az
„Érted” Hajléktalanokat Ellátó Menedékhelyet,
ahol a felújításnak köszönhetően modern és
higiénikus körülmények között tudják fogadni
nappal és éjszaka is a rászorultakat az intézményt működtető Gondozási Központ munkatársai.

Nagy sikerrel, teltházas dupla- és tripla előadásokkal rendezték meg július 6. és augusztus 17. között a Szentendrei Teátrum
programsorozatot, négy ősbemutatóval, operával a Fő téren.

Frida Kahlo húgának unokáját, Cristina Kahlot
fogadta városunkban Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester.

A Szentendrei Kulturális Központ harmadik alkalommal szervezte meg színházi nevelési
programját, melynek során négy társulat látogatott el programjával szentendrei oktatási intézményekbe.

Pásztor Jánosné Iván Ilona, Szentendre legidősebb polgára augusztus 10-én ünnepelte
105. születésnapját.

13 ország részvételével Litvániában rendezték
meg az Európai Népek Fesztiválját júliusban,
melyen 26 fős csapattal képviselte magát városunk.

Május végén rendezték meg az Eleven Örökség Helytörténeti Vetélkedő gáláját. Ebben az
évben a Ferences Gimnázium csapata vitte el
a fődíjat, a 300 ezer Ft-os utalványt.

Május végén ünnepelte működésének 25.
évfordulóját az Agy Tanoda. A záró rendezvényen avatták fel Zaszlavik Jenő graﬁkusművész, rajz- és művészettörténet tanár, az
intézmény alapítójának emléktábláját.

Jubileumi gálával ünnepelte meg 25. születésnapját június elején a Diótörő Balettiskola
a Pest Megyei Könyvtár színháztermében.

Június 9-én Böjte Csaba ferences szerzetes
avatta fel a templomdombi Élet útja ösvényt
és áldotta meg a házaspárokat.

Július 21-22-én rendezték meg az Ister napokat a Duna korzón.

Magyar Örökség Díjas lett Aknay János Kossuth-díjas festőművész, a díjat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében adták át.

Laár Janka, a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
fuvola tanszakának 3. osztályos tanulója négy
nemzetközi versenyen is szerepelt, amelyeken három 1. és egy 2. helyezést kapott.

A Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendéke, a
12 éves Grimaldi Giulio Benedek a Szokolay
InspiArt Zeneszerzői Versenyen Kisvasút
című darabjáért a zsűritől megosztott második helyezést kapott, illetve megnyerte a közönségdíjat is.

1968-ban autodidakta szentendrei művészek
felakasztottak képeiket a templomdombi várfalra, az engedélyek és zsűri nélküli kiállítás a
szabadság jelképe lett. Az 50. évfordulót szabadtári tárlattal ünnepelték meg júniusban Art
ante portas 1968–2018 elnevezéssel.

Augusztus 20-án, a városi ünnepség keretében adták át az idei kitüntető díjakat. 2018ban
Szentendre
Város
Díszpolgára
Zászkaliczky Tamás orgonaművész lett, Pro
Urbe Díjat kapott dr. Haulish Lenke művészettörténész., Krizbai Szabó Éva, a Ferenczy Múzeum nyugalmazott munkatársa és az MH
Altiszti Akadémia helyőrségi zenekara. Posztumusz emlékérmet kapott Koller Katalin.

Nemzeti ünnepünkön Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült
Végh-Pozsár Kitti Éva táncművész, a Duna
Művészegyüttes szólistája.
Négy botlatókövet (réztáblával borított macskakő) helyeztek el a Fő téren és a Bercsényi
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utcában augusztusban: a kövek két szentendrei házaspár tragikus sorsára emlékeztetnek.

ságáért Díj. Szentendre Város Civil Szervezete
Díjat a Szentendre Nyugdíjas Polgári Egyesület kapta, a posztumusz ’56-os emlékérmet
Gerényi István. Jó tanuló – jó sportoló díjat
vehetett át: Kokas Fanni Viktória, Vezényi Balázs, Tuscher Tímea. A Talentum ösztöndíjpályázat nyertesei Mészáros Katalin és Major
András.

A „legszentendreibb” fesztiválon, a XIII. Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztiválon 260
programmal várták a látogatókat augusztus
utolsó hétvégéjén.

Szeptember elején szervezte meg az önkormányzat a X. Pilisi Tekerő elnevezésű kerékpáros kalandtúrát gyönyörű környezetben
négy különböző túrahosszal családok, baráti
társaságok és proﬁ sportolók számára.

Több évtizedes hagyományt folytatva idén is
részt vett városunk diákcsapata az Angliában
megrendezett testvérvárosok közötti Nemzetközi Ifjúsági Sportfesztiválon, ahonnan ezüstéremmel tértek haza.

Erdély tájegységgel bővül a Skanzen. A nagyszabású fejlesztés megkezdését jelképező
alapkövet Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és dr. Cseri Péter főigazgató helyezte el október 16-án.

Szeptember 15-én négy helyőrségi zenekar
részvételével rendezték meg a VIII. regionális
Katonazenekari Fesztivált.
Európai Polgári Díjat kapott Szvorák Katalin
Kossuth- és Liszt-díjas énekművész, aki idén
ünnepelte 60. születésnapját.

Szeptember 28-30. között rendezték meg a
Jazz- és Borfesztivált a Fő téren és a Dumtsa
utcában, ahol neves hazai borászatok és
szentendrei kötődésű pincészetek várták a
bor szerelmeseit.

Októberben új képzőművészeti sorozat indult
a Városházán, melynek keretében havi rendszerességgel egyetlen műalkotást mutatnak
be az épület előterében rövid műelemzéssel.

Októberben kezdte meg működését a Szentendrei járás Egészségfejlesztő Iroda (EFI),
melynek célja, hogy a lakosság számára ingyenes elérhető egészségmegőrző, prevenciós programot nyújtson.

Kónya Márta és Kónya Ferenc jogörökösöknek köszönhetően sikerült áthelyezni azt a két
nagyméretű Barcsay-mozaikot, melyeket
1976-ban az újpesti uszodában helyeztek el.
A művek a most felújított Csillaghegyi árpád
Forrásfürdőben kaptak méltó helyet.

Életének 73. évében elhunyt Fekete Miklós ny.
alezredes, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola
volt tanára, az MLSZ elnökségének a tagja, a
Pest Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke, az
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnökségi tagja.

Életének 93. évében elhunyt Szentendre díszpolgára, a város volt tanácselnöke, Sziráki Ferenc.

A Magyar Orvosi Kamara „A Közösségért” elnevezésű díját idén dr. Pázmány Annamária, a
SZEI igazgatója kapta meg.

rekordalacsony vízállást mértek idén októberben a Dunán: a folyó vízszintje történelmi
mélypontra süllyedt. Az ökológia krízishelyzet
a régészeknek tartogatott meglepetéseket.

A Városházán december elején rendezték
meg a 50+ korosztálynak a szenior pingpongversenyt hagyományteremtő szándékkal.

Október végén adták át ünnepélyesen, hordógurítással a piactéri átjárónál lévő új hidat,
mivel a régi híd szerkezete már menthetetlen
volt.

Decemberben a Megyeházán adták át az idei
megyei díjakat. Az Év Kisvállalkozója Díjat
Pelle Csilla, az Édeni Édességek csokibolt tulajdonosa, az Év Polgárőre díjat Simonyi Zsolt
polgárőr nyerte el.

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

Az október 23-i városi ünnepség keretében
adták át a városi kitüntetéseket. 2018. kitüntetettjei: Hidegkuti Dorottya – Szentendre
Város Szolgálatáért Díj; dr. Bodonyi Emőke –
Szentendre Város Közművelődésért Díj; dr.
Baracska József – Szentendre Város Közegészségügyi Díj; Vura Zsolt – Szentendre
Város Testnevelési és Sportdíj; Gottlasz
Zoltán – Szentendre Város Tisztes Iparosa Díj;
Simonyi Zsolt – Szentendre Város Közbizton-

Szentendre belvárosa 2018-ban is ünnepi
díszbe öltözött az adventtől vízkeresztig tartó
időszakban, s öt héten keresztül várták sokszínű programokkal, az adventi vasárnapokon
ünnepélyes gyertyagyújtással a látogatókat.
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fenyőfabegyűjtés

Fenyőfabegyűjtést tart a Városi Szolgáltató január 12-től három hétvégén, három
ütemben. Kérjük, a fenyőfákat legkésőbb
a begyűjtés előtti pénteken helyezzék ki az
ingatlanok elé.
Az I. ütem 2019. január 12-én a Püspökmajor-lakótelep és környékén lezajlott.
ii. ütem: 2019. január 19.
Körzet: Belváros (Dunakanyar krt. – Duna
által határolt terület)
Izbég (Kovács L. u. – Füzespark – Vasvári
ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu által határolt terület)
iii. ütem: január 26.
Körzet: Boldogtanya – Petyina – Tyúkosdűlő – Papsziget – Szarvashegy városrészek, valamint az Ady Endre út, Pismány
(Sztaravodai út – Dunakanyar krt. – Cseresznyés út – Napos sétány által határolt
terület)
Téli útviszonyok esetén az utak járhatóságának függvényében az elszállítás dátuma
változhat.
További információkért keresse fel a VSz
honlapját (www.vszzrt.hu) vagy hívja az
Ügyfélszolgálat 06 26 300 407-es telefonszámát.

karbantartás miatt
áramszünet: január 17-18.

Az ELMű-ÉMáSZ január 17-18-án a város
több pontján karbantartási munkálatokat
végez, ez idő alatt átmeneti áramszünet
várható.
Az érintett utcák listája:
https://szentendre.hu/karbantartas-miattaramszunet-januar-17-18/

szelektív hulladékgűjtés

Közzétette a Városi Szolgáltató a 2019. évi
első negyedévre vonatkozó szelektív hulladékgyűjtési naptárát. A körzetek kiosztása változatlan marad.
Szelektív hulladékgyűjtési naptár és utcalista: https://szentendre.hu/szelektiv-hulladekgyujtes-2019-i-negyedev/

Hulladékudvar: változás
az átvétel rendjében

Változik a hulladékátvétel rendje a Városi
Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. hulladékudvarában – tette közzé hirdetményében a VSz.
A beszállításra kerülő hulladékok átvétele
csak a hulladékudvar területén történik.
Teherautóval, utánfutóval érkező ügyfeleinknek a hulladék leadásakor maguknak
kell gondoskodni a beszállított építési és
bontási hulladék (sitt), zöldhulladék és lom
hulladék konténerbe történő rakodásáról.
A rakodáshoz segéderőt és szerszámokat
nem áll módunkban biztosítani, így ezt beszállításkor kérjük vegyék ﬁgyelembe.

testületi hírek
rendelet az átmeneti
gazdálkodásról

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete december 31-én hatályát vesztette, a
2019. évi gazdálkodást szabályozó rendeletet
viszont várhatóan csak februárban tárgyalja a
testület. Az államháztartásról szóló törvény
értelmében az önkormányzat 2019. január 1től az új költségvetés jóváhagyásáig átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet alapján gazdálkodik, amely felhatalmazást ad a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek
folyamatos beszedésére és kiadásainak teljesítésére.

rendelet a várakozási díjakról

A város forgalmi és parkolási rendjéről és a
parkolási díjakról, a védett és korlátozott övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló rendeletének felülvizsgálata során megállapítást
nyert, hogy a rendelet elavult rendelkezéseket
tartalmaz, valamint célszerű lenne a két témakört önálló rendeletekben szabályozni.
A parkolásról szóló önkormányzati rendelettervezetben pontosításra került a díjköteles
várakozási területek köre, illetve az új rendelet
már nem tartalmazza a feltölthető chipkártya
vásárlás és az azzal történő jegyváltás lehetőségét, mert a mobiltelefonnal történő jegyváltás felváltotta a kártya használatát.

rendészeti igazgatóság
alapítása

A képviselő-testület a 2018. októberi ülésen
döntött arról, hogy 2019. március 1. napjától
Szentendrei rendészeti Igazgatóság elnevezéssel önállóan működő költségvetési szervet
alapít, melynek gazdálkodási feladatait a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
látja el. A mostani ülésen elfogadták az alapító okiratot, és döntöttek a vezető személyéről.
Az új rendészeti intézmény integrálja az
önkormányzat szervezetén belül jelenleg is
működő közrend, köztisztaság, illetve közbiztonság és védelmi igazgatás szakfeladatokat
és erőforrásokat, az átcsoportosítással a
jelenleginél hatékonyabb feladatellátás valósulhat meg a közbiztonság erősítése érdekében.
A rendészeti igazgatóság létesítéséhez és a
működéséhez a Hivatal biztosítja a személyügyi, számviteli és jogi támogatást. A rendészeti hatósági feladatellátáshoz szükséges
tárgyi feltételek és technikai eszközfejlesztés
egyszeri 10 millió Ft költséget jelent, a 2019.
évi tervezett működési költség pedig 142
millió Ft, amely magában foglalja a dologi
kiadásokat, a 21 közterület-felügyelő, a 2
adminisztrátor, a hatósági referens, a közbiztonsági referens, illetve a vezető bér- és járulék költségeit.
A Szentendrei rendészeti Igazgatóság vezetőjének Jámbor Ferencet választották meg határozatlan időtartamra, aki a várost érintő
közbiztonsági feladatokat 2016-tól látja el, és
2018. novemberétől vezeti a Közbiztonsági
Irodát.
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változás a városi kitüntető
díjak adományozásában

A „Szentendre 1956 Emlékérem” elnevezésű
díj megszüntetéséről, valamint egy új városi
kitüntető díj, a „Szentendre Város Kucsera Díj”
alapításáról döntöttek a képviselők. A „Szentendre 1956 Emlékérem” adományozása az
utóbbi években már nehézségekbe ütközött,
ezért kivezették a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
rendeletből. Az új kitüntetéssel, a Szentendre
Város Kucsera Díjjal pedig dr. Kucsera Ferenc,
a Tanácsköztársaság idején mártírhalált halt
rk. segédlelkésznek állítanak emléket. A díj
olyan 15-27. év közötti személyeknek adományozható, akik önkéntes, aktív tevékenységükkel a közösségi célok és értékek növeléséért,
megőrzéséért kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A Kucsera Díj – a többi városi kitüntető
díjhoz hasonlóan – bruttó 100 ezer Ft támogatással, emléktárggyal és oklevéllel jár, átadására az október 23-i nemzeti ünnepen
kerül sor.

kucsera emlékév

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Kucsera
Emlékévvé nyilvánítja a 2019-es évet, mely a
vértanú halálának 100. évfordulója. Dr. Kucsera Ferenc római katolikus segédlelkész
négy évi papi szolgálat után a Tanácsköztársaság terrorjának áldozata lett, mártírhalált
halt Szentendrén 1919-ben, 27 évesen. Példát
mutatott önfeláldozó hitből és hazaszeretetből, a közösségért hozott áldozatból, melyről
a város tisztelettel emlékezik. A Kucsera Ferenc Városi Emlékév lehetőséget teremt, hogy
dr. Kucsera Ferenc életét és vértanúságát
minél többen megismerhessék, tisztelete és
emléke tovább éljen az emberek szívében, és
27 éves rövid élete példa legyen a ﬁatalok
előtt.
Az emlékév folyamán számos programot és
eseményt rendez Szentendre Város Önkormányzata, melyben kiemelt partnerként vesz
részt a Keresztelő Szt. János Katolikus Plébánia, a Ferenczy Múzeumi Centrum és a Szentendre Barátai Egyesület (SZEBE).

változás a kardiológiai
ellátásban

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
intézményvezetője, dr. Pázmány Annamária
kérésére a testület támogatta a Budai Irgalmasrendi Kórház Kardiológiai Osztály főorvosának kezdeményezését a területi ellátási
kötelezettség újraelosztásával kapcsolatban.
Jelenleg szívpanaszok esetén a kötelező beutalási hely a Szent Margit Kórház, de amenynyiben további vizsgálatok, beavatkozások
szükségesek, akkor a beteget a Budai Irgalmasrendi Kórház Kardiológiai Osztályára szállítják. Budakalász és Pomáz jelenleg a Budai
Irgalmasrendi Kórházhoz tartozik, míg Szentendrétől Visegrádig a járás többi települése a
Szent Margit Kórházhoz, ez a területi szétválasztás a beutaláskor szintén problémát okoz.
A képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a
Szentendrei Járás kardiológiai területi ellátására az alapszintű és a speciális ellátások
esetén is a Budai Irgalmasrendi Kórház Kardiológiai Osztályán kerüljön sor.

sde19: egyetemi építészeti világverseny
szentendrén
2019 | január 14.
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energiahatékony, fenntartható mintaházakat
építenek idén nyáron a világ minden tájáról
érkező egyetemisták a solar decathlon europe 2019 nemzetközi innovációs házépítő
versenyen, szentendrén. A solar decathlon
kezdeményezés központi célja a napenergia,
a megújuló energiák és az innovatív technológiák alkalmazásával összefüggő építészeti
megoldások népszerűsítése.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
háttérintézményeként működő ÉMI Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonproﬁt Kft.
Szentendre Város Önkormányzatával, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME) partnerségben
elnyerte a nemzetközi Solar Decathlon Europe
2019 egyetemi innovációs házépítő verseny
rendezési jogát. A Solar Decathlon Europe
2019 (SDE19) verseny számos hazai és külföldi felsőoktatási intézmény diákjainak részvételével 2019 nyarán kerül megrendezésre az
ÉMI szentendrei székhelyén. A megmérettetésre a világ minden tájáról érkeznek csapatok: négy kontinens 14 országának diákjai
kaptak meghívást pályázatuk alapján a gazdasági és társadalmi szempontból is kiemelkedő
jelentőségű eseményre.
A verseny indításának hivatalos bejelentésére
2017 szeptemberében került sor. A Solar Decathlon Europe 2019 közös memorandumát
Dauner Márton, az ÉMI vezérigazgatója, Verseghi-Nagy Miklós, Szentendre város polgármestere, dr. Józsa János, a BME rektora és
Louise Holloway, az Energy Endeavour Foundation igazgatója írta alá. A Magyar Kormány
2018 decemberében döntött arról, hogy 3 milliárd forint támogatással járul hozzá a kiemelt
fontosságú rendezvény megvalósításához és
a Nemzeti Mintaházpark és Látogatóközpont
létesítéséhez. A verseny ugyanis egy hosszú
távon fenntartható mintaházpark kialakítását
alapozza meg. Ennek nyomán, az SDE19 verseny eredményeképpen egy olyan kiállítótér
és „Mintaházpark” jön létre, amelyet a szakma
és a lakosság egyaránt látogathat.

Az sde19 fő szakmai témája

A magyar rendezésű verseny fő szakmai témáját a meglévő épületállomány felújítását
célzó építészeti megoldásokat adják, és számos tudományos és nagyfokú kreativitást
igénylő kihívás elé állítja a versenyző egyetemistákat: több más mellett a helyi, újrahasznosított anyagok alkalmazása, napelemes és
napkollektoros rendszerek magas szintű integrálása, az épületek nyári túlmelegedésének
kérdése és megoldása, a bioklimatikus tervezés és a természet-alapú megoldások, vagy a
magas teljesítményű kompozit anyagok használata terén. A csapatok és házaik tíz versenyszámban versenyeznek egymással.

Az sde19 tízpróbája

2002 óta minden Solar Decathlon versenyen
10 versenyszámban (decathlon) mérik össze

A verseny minden országban nagy nézőközönséget vonz – Washington 2011 (Forrás: solardecathlon.gov)

a csapatok tudásukat és megépített mintaházuk jellemzőit. A szentendrei verseny tízpróbájának elemei: építészet, mérnöki tervezés
és kivitelezés, energiahatékonyság, kommunikáció és társadalmi ﬁgyelemfelhívás, városszövetbe való integráció és hozzáadott érték,
innováció és életképesség, cirkularitás és
fenntarthatóság, komfort feltételek, lakóház
funkcionalitás, energiamérleg.
A versenyben résztvevők munkájának elbírálása széles körű kritériumrendszer alapján
történik, melynek során építészeti, fenntarthatósági, energiahatékonysági, kivitelezési, esztétikai, és kommunikációs szempontokat is
ﬁgyelembe vesz az értékelő zsűri, arra is kitérve, hogy az épület mennyire állná meg helyét a piacon. Ezáltal a csapatok és házaik
olyan versenyszámokban mérkőznek meg
egymással, amelyek visszatükrözik az összes
lényeges környezeti, építészeti, társadalmi és
piaci szempontot, amelyek napjainkban a modern, fenntartható építészet meghatározói.

Csapatok a világ minden tájáról

A hazai rendezésű nemzetközi versenyre 16
sikeresen pályázó egyetemi csapat kapott
meghívást, melynek diákjai 14 ország több
mint 40 felsőoktatási intézményét – köztük 6
magyar egyetemet – képviselik.
Az SDE19 versenyfelhívására 2017. november
17-ig benyújtott projektterveket nemzetközi
szakmai bizottság értékelte, melynek tagjait a
rendezővárosi jogot Szentendrének ítélő
Energy Endeavour Foundation és az ÉMI Nonproﬁt Kft. közösen választották.

solar decathlon versenyek
világszerte

Az első Solar Decathlont 2002-ben, Washingtonban rendezték, amelyet 7 további követett
az USA-ban (legutóbb, 2017 őszén a Colorado
állambeli Denverben tartották ezen a kontinensen). A Solar Decathlon eljutott még Kolumbiába, kétszer Kínába, valamint az
Egyesült Arab Emírségekbe is. Európában az
első SD után nyolc évvel, 2010-ben indult útjára a Solar Decathlon Europe a Madridban
megrendezett versennyel, majd 2012-ben
szintén a spanyol fővárosban tartották– ahol
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem csapata is versenyre kelt és komoly
sikereket ért el Odoo elnevezésű mintaház

projektjével –, 2014-ben pedig Versailles-ban
folytatódott a Solar Decathlon európai sorozata. Kontinensünkön öt év elteltével kelhetnek újra versenyre a világ egyetemistái,
mégpedig Szentendrén: a rendezésre kiírt pályázaton ugyanis az ÉMI által benyújtott projektterv nyert, így 2019-ben városunkban
rendezik meg a nemzetközi szinten ismert és
népszerű építészeti versenyt.

Júliusban elkezdődik

A két héten át tartó verseny ünnepélyes megnyitójára július 12-én kerül sor, ettől kezdve a
„Szoláris falu” minden érdeklődő számára
nyitva áll az ÉMI Dózsa György úti telephelyén.
A versenyidőszak első napjától kezdődően a
szakmai és lakossági érdeklődők díjmentesen
látogathatják a versenyhelyszínt, és önállóan
vagy idegenvezető kíséretében tekinthetik
meg a mintaházakat kívülről-belülről.
A mintaházak felépítése 2019. június 26-án
kezdődik, és a Solar Decathlon versenyeken
megszokott módon rövid ideig, legfeljebb 15
napig tart. Az építési időszak alatt a terület
még nem fogad lakossági látogatókat. A verseny július 28-án eredményhirdetéssel zárul.

Meghosszabbított kiállítás

Az eredményhirdetéssel csak a mintaházak
versenye ér véget. A „Szoláris falu” ezt követően is fogad látogatókat egészen szeptember 29-ig.
A korábbi Solar Decathlon versenyek után a
mintaházakat általában azonnal el kellett bontaniuk a csapatoknak (többnyire 5 nap alatt).
A magyar rendezővárosi pályázat azonban
olyan koncepciót fogalmazott meg, amely a 2
hónapos meghosszabbított kiállítás révén
szélesebb közönség számára teszi lehetővé a
mintaházak megtekintését és az innovatív,
energiahatékony és jobb élhetőséget támogató műszaki megoldások felfedezését. Emellett arra is lehetőséget biztosít, hogy a házak
továbbra is a verseny helyszínén maradva
egyfajta „élő laboratóriumként” működhessenek, amelyben az épületek műszaki teljesítményének monitorozása a szokásosnál
bővebb időintervallumban valósulhat meg –
ennek biztosításáról az ÉMI Nonproﬁt Kft.
gondoskodik.
A Solar Decathlon Europe 2019 történéseit
nyomon követhetik a részletes információt tartalmazó www.sde2019.hu oldalon!
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Adventi kruMPlieBéd 2018

Advent harmadik vasárnapján a Szentendrei
Konzervatív Esték Klub szervezésében idén is
jó hangulatú és nemes célú összejövetelre
várták a szentendreieket a Városi Menzán. A
SZEKE Klub alapító elnöke, Petricskó Zoltán
fogadta a jótékonysági ebédre érkezőket, köszöntőt mondott Török Balázs és Blanckenstein György atya. A szervezők részéről
biztosított héjában főtt krumpliért cserébe a
résztvevők a vasárnapi ebédre szánt összeggel egy szegénysorsú családot és a világ
üldözött keresztényeinek megsegítését támogatták.

Az adventi krumpliebéd Tolonics Gyula önkormányzati képviselő kezdeményezése nyomán
vált hagyománnyá Szentendrén. Tolonics
Gyula 2016-ban bekövetkezett halála után felesége, Erika, és egykori munkatársai, barátai
viszik tovább a kezdeményezést. A szervező
Szentendrei Konzervatív Esték Klub (SZEKE)
ehhez minden alkalommal héjában főtt krumplit, vajat, ásványvizet és teát biztosít.

sZeke-kAráCsony
AdoMányoZássAl

Az ünnepek közeledtével ismét adományokat
gyűjtött és osztott szét a szentendrei rászorulók és nagycsaládosok, valamint az egyedül
élő idősek között a Szentendrei Konzervatív
Esték Klub. A SZEKE lelkes aktivistái gyűjtötték össze a minőségi tartós élelmiszereket,
tisztálkodó szereket, karácsonyi süteményeket az adományozóktól, majd az ajándékcsomagokat eljuttatták a rászorulóknak.
„Nagyon köszönjük mindenkinek a nagylelkű
felajánlását, amiből megajándékozhattuk a
családokat és egyedül élőket. Külön köszönjük a szentendrei piac vállalkozóinak és őstermelőinek, hogy élelmiszerrel és pénzadományokkal nagylelkűen támogatták az
elesettek és rászorulók megsegítését! Hálás
köszönet a segítségért rebelles Sándor piacvezetőnek és az adományokért Mester Péter
kereskedőnek, aki több 10 kilogramm zöldséggel és gyümölccsel járult hozzá a karácsonyi csomagokhoz. A szervezés ismét sok
munkát igényelt, de megérte, látva az örömöt
a megajándékozottak arcán ” – mondta el az
adományozásról Petricskó Zoltán alpolgármester, a SZEKE alapító vezetője.

kÖZÖs sZínHáZi Játék
kAráCsonyrA

Szentendre Város Önkormányzata már sok
éve segít megszépíteni a szentendrei családok karácsonyát. Idén is sok szülő és gyer-

meke kapott személyre szóló karácsonyi ajándékcsomagot a Városháza dísztermében rendezett karácsonyi ünnepségen december
14-én.

A gyerekeket és felnőtteket Nyáry Detti interaktív bábszínháza mozgatta meg. A vidám
mese a szegény emberről, a nyuszikáról és a
medvéről szólt, rengeteg közös játékkal, dallal,
nevetéssel. Az előadás után Gyürk Dorottya
kulturális alpolgármester adta át a gyerekeknek a színpadon a meglepetés-csomagokat.
Minden családnak áldott karácsonyt kíván a
város vezetése!

kAráCsony A GondoZási
kÖZPontBAn

A Sztaravodai úton decemberben egymást
váltották az idősek adventi várakozását megszépítő programok. Több óvodai és iskolai
csoport is meglátogatja az intézmény gondozottjait, és kedves műsorral kedveskedik. A
„hivatalos” karácsonyi ünnepre meghívták
Verseghi-Nagy Miklós polgármestert is, aki
köszöntőjében a szeretet és a türelem fontosságát emelte ki.

A református óvoda kicsinyei kedves betlehemes játékot hoztak, apró angyalkák és ifjú
pásztorok szavaltak-énekeltek az időseknek.
A legkedvesebb pillanatok azok voltak, amikor
az ismert dallamok hallatán a gondozottak
együtt énekeltek a kicsikkel.
A műsor végén az óvodások saját készítésű
aprósággal kedveskedtek a Gondozási Központ lakóinak, polgármester úr is saját kezűleg osztotta az általa hozott ajándékot.

idŐsek kAráCsonyA 2018

Szentendre önkormányzata meghitt karácsonyi ünnepségre invitálta december 11-én a
város nyolc nyugdíjasklubjából és a Gondozási Központból meghívottakat. A rendezvényen a város nevében Verseghi-Nagy Miklós
polgármester és Petricskó Zoltán alpolgármester fogadta a vendégeket.
A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében a 250 meghívott vendégnek ünnepi műsorcsokrot és ajándékcsomagokat
nyújtottak át a szervezők. A városvezetés fontosnak tartja, hogy a karácsonyi időszakban
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közösen ünnepeljenek az idősekkel, akik tapasztalataikkal és a ﬁatalabb korosztályoknak
nyújtott segítségükkel nélkülözhetetlen tagjai
a társadalomnak.
A műsorban Verseghi-Nagy Miklós polgármester mondott köszöntőt, az ünnepi programban a Vujicsics Tihamér Zeneiskola
népzenei tanszakának növendékei adtak minikoncertet. A délután sztárvendége, Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész egy-

szerre felemelő és humorral átszőtt műsorában megelevenedtek régi ﬁlmzenék, karácsonyi versek – remenyik, Weöres, romhányi,
Kiss Dénes örökbecsű költeményei –, és a
megunhatatlan musical-ekből, a Macskákból
és a Mary Poppins-ból is előadott egy-egy
meghatóan szép dalt.
A program után a szentendrei nyugdíjas klubok meghívott vendégeit hidegtál-vacsorára
várták a HBPMK ünnepi díszbe öltöztetett aulájában.

kAráCsonyi ÜnnePséG
A CsAládoknAk

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény hagyományaihoz híven a 2018-es esztendőben is megrendezte a családok részére
a karácsonyi ünnepséget, amelyhez a helyszínt a V8 uszoda biztosította.
Kézműves foglalkozás után a Fantáziamalom
Családi Színház előadásában népmesékkel
kedveskedtek a gyerekeknek. Az est folyamán
a legizgalmasabb pillanatot a karácsonyfa
alatti ajándékok átadása jelentette. Az ünnepséget közös vacsorával zárták, amelyet adományozók, a La Fiesta Party Service és az
Otranto Pizzéria biztosította számukra.
A karácsonyi ünnepség nem jöhetett volna
létre a támogatók és a lakosság adományai
nélkül, akiknek ezúton is köszönik nagylelkű
felajánlásaikat: La Fiesta Party Service, V8
Uszoda Szentendre, Coop ABC Szentendre,
Templomdombi általános Iskola, Kékvölgy
Waldorf Iskola, Fellegvár óvoda Visegrád, áprily Lajos ált. Isk. Visegrád, Két Kiss Pék Kft.
Üröm, Püspökmajori Bölcsőde, Kafet ruházatFelszerelés, Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
Katolikus Karitasz, Dévai Vegyeskereskedés
Budakalász, „Vegye-Vigye Élelmiszerlánc”, Szilágyi Pékség Szentendre, Olcsó Bababolt
Szentendre, Első Szentendrei Női Szalon Egyesület, Suttogó Közösség - Balázs Marietta,
Egres Úti Tagóvoda Szentendre, Keszler Szabolcs Hentesüzlet Tahitótfalu, Huber Zoltán.
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény köszönetet mond azoknak a magánszemélyeknek, akik tartós élelmiszer, ruházat,
játék és egyéb adományaikkal szintén hozzájárultak ahhoz, hogy a Dunakanyarban nehéz
élethelyzetben élő családoknak meghittebbé
tudták varázsolni az ünnepeket.
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Megkezdte működését a szentendre
és vidéke Praxisközösség
Örömmel tudatjuk Önökkel,
hogy a 2017. évben megalakult szentendre és vidéke
Praxisközösség pályázatot
nyújtott be vekoP 7.2.3.172017-00005 azonosítószámon „Az alapellátás és
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése” támogatási felhívásra, mely kedvező
elbírálásban részesült. A 2019. január 1. - 2020. augusztus 31.
tartó projekt megvalósítására 149 723 269 ft támogatást nyert.

Közvetlen célcsoport a praxisközösség területi ellátási kötelezettsége alá eső lakosság, azaz a Szentendre és Vidéke Praxisközösség
ellátási területe a Szentendrei járás öt településének (Szentendre,
Budakalász, Csobánka, Pilisszentlászló és Szigetmonostor és azok
környékének) lakossága. A SzeVIP által ellátandó lakosság száma
a praxisközösségek által érintett településeken: 17 852 fő, akik az
elsődleges célcsoport. A Közösség 7 praxisa (Szentendrén dr. Hasitz ágnes, dr. rácz Katalin, dr. Gombás Katalin, dr. Szente Szilvia és
dr. Bartha Zsolt, Budakalászon dr. Gál Katalin, Csobánkán dr. Kollár
László gyermekorvos, Pilisszentlászlón dr. Bartha Zsolt, Szigetmonostoron dr. Kondor Andrea) 34 szakemberrel együtt egységes
szemléletű és technikai hátterű, páciensközpontú többletszolgáltatásokat nyújtó ellátást kíván biztosítani a lakosság számára. Csaknem 1000 fő bevonására van lehetőség az egészségfejlesztő és
betegség-megelőző programokba, míg színtérprogramokon a teljes
lakosságnak tud programokat nyújtani.
Céljaink az egészségügyi alapellátás szervezésének hatékonyabbá
tétele, ellátási nehézségek kezelése, prevenciós és népegészségügyi szemlélet alkalmazása. Könnyebben elérhető, magasabb színvonalú, kibővített tartalmú, személyre szabott prevenciós
többletszolgáltatások biztosítása a lakosság részére, melynek ré-

szei: egyéni egészségi állapotfelmérés, kockázati besorolás, egyéni
egészségterv kialakítása, egészségterv megvalósulásának támogatása, prevenciós rendelés, szakmai egyéni/csoportos tanácsadás.
A prevenció területén többletkompetenciával rendelkező szakemberek bevonása az alapellátásba, különböző kompetenciájú szakemberek közti együttműködések kialakítása, egészségügyi alapellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltatók szakmai együttműködésének erősítése.
Segítséget nyújtunk az életmódbeli rizikóállapottal, krónikus betegséggel rendelkezők egészségi állapotának javításához, különös tekintettel a dietetikus, gyógytornász, pszichológus által nyújtott
többletszolgáltatások biztosításával. Kiemelt terület a mozgásszegény életmóddal élők, a helytelenül táplálkozók, elhízottak, káros
szenvedéllyel rendelkezők számának a csökkentése.
A program nyitórendezvénye január 16-án szerdán,16.30 órakor
kezdődik a regionális Környezetvédelmi Központ (rEC) konferenciatermében (Szentendre, Ady E. u. 9.), majd 18 órától a SzeVIP
egészségklub keretén belül Prof. Dr. Falus András akadémikus tudományos előadását hallhatják az érdeklődők: „Öröklés és környezet; Egészség és betegség” címmel.

Várjuk Önt, családját, ismerőseit, az érdeklődőket!

SZENTENDrE ÉS VIDÉKE PrAXISKÖZÖSSÉG DOLGOZóI

Biblioterápia,
vagy a gyógyító
beszélgetés

A szentendrei Járás egészségfejlesztési iroda Biblioterápiás klubja 2019. január 31-én csütörtökön,
17 órakor várja leendő klubtagjait.

Célunk az önismeret fejlesztése, nehéz élethelyzetek megoldásának könnyítése, segítő baráti
közösség megteremtése a személyes beszélgetések során. A klub kéthetente működik majd,
megbeszélt, rögzített időpontban, másfél órában. Minden alkalommal egy-egy irodalmi műalkotás (novella, regény, vers, könyvrészlet) felhasználásával történik a beszélgetés, szakképzett
vezetők segítségével, esetenként meghívott előadóval.
Helyszíne: Szentendre EFI Iroda (Dunakanyar körút 14., a Zeiss Optika mellett)
Jelentkezni a +36 26 777-015-ös telefonszámon, vagy az eﬁ@szeirendelo.hu email címen, a
név és telefonszám megadásával lehet.
Beszélgetős csoport jellegénél fogva 12-14 jelentkezőt várunk, a klub hat alkalmat ölel fel.
A foglalkozásokat vezeti: Horváth Judit pszichológus, magyartanár, biblioterapeuta,
Kozma Orsolya pszichológus, Lehosik Marianna pszichológus,
biblioterapeuta.

A foglalkozásokon való részvétel
ingyenes.
Csatlakozzon hozzánk!

1%

A „GyÖNGySZEM” IZBÉGI óVODA 2002
ALAPÍTVáNy köszönetet mond
mindazoknak, akik adományaikkal,
az 1% felajánlásával támogatták
Alapítványunkat.
2018-ban befolyt összeg: 281.548 Ft,
Kérünk mindenkit, hogy adományával,
1%-a felajánlásával a továbbiakban
is támogassa munkánkat.
Adószámunk: 18695539-1-13
Köszönettel: a kuratórium, az óvoda
dolgozói és a gyerekek

„kétszer ad, aki gyorsan ad”

– tartja a régi római közmondás. Ez történt
akkor is, amikor tragikusan hirtelen lezajló
betegségben elhunyt egy szegénysorsú ﬁatalember városunkban. A hír hallatára többen is
segítettek, elsőként a Boromisza család, akik
a temetési költségekhez járultak hozzá százezer forinttal. Köszönjük a segítséget a család
nevében!
KOVáCS MIKLóSNÉ
KArITáSZ SZOLGáLAT
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Művészetelméleti korrajz
VÁROS

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA)
ösztöndíjprogramjának a célja, hogy magas
színvonalú művész és művészetelméleti
tevékenységeket támogasson. Az első ízben
elindított ösztöndíj nyertese városunk lakója,
Hoppál Bulcsú.
Ön egyetemi oktató, ﬁlozóﬁából doktorált.
Honnan jött, hogy a művészetekkel foglalkozzon?
Nem művészeti, hanem művészetelméleti a
kutatásom. Az MMA tíz kategóriában hirdetett
meg ösztöndíjprogramot: építőművészet, ﬁlmés fotóművészet, iparművészet és tervezőművészet, irodalom, képzőművészet, népművészet, színházművészet, zeneművészet és
művészetelmélet. Értelemszerűen egy művészetelméleti-szellemtörténeti tervvel jelentkeztem, nagy örömömre megnyertem, és
így lehettem a száz ösztöndíjas között. A száz
ösztöndíjasból tizen kapták meg művészetelméleti szekcióban a lehetőséget kutatásra.

Mi tulajdonképpen az MMA ösztöndíja?
Ez a nagy presztízsű díj lehetőséget ad arra,
hogy három évig kutassak egy adott témát, és
monográﬁát írjak belőle. Ez egy komoly volumenű ösztöndíj-program, nem titkoltan azzal
a céllal, hogy olyan területeket is feltárjon a
magyar kultúrtörténetből, amelyek ma kevésbé ismertek. Ez részben annak köszönhető, hogy a második világháború utáni
kommunista rezsim gyakorlatilag átírta és
meghamisította a magyar történelem részeit
és magát a történelemszemléletet. A kultúraés művészetértelmezésünk is egy borzasztó
gellert kapott. Az ösztöndíj program ezt hivatott valamelyest ellensúlyozni.

Mi a kutatás témája?
Magyarországon mindeddig
nem jelent meg a művészetﬁlozóﬁa történetét komplex
szellemtörténeti szempontból
tárgyaló tudományos írásmű,
amely kifejezetten a magyar
történések egy szegmensét, a
XX. század első felét venné
górcső alá. Habár erős a kísértés, hogy egyszerű ﬁlozóﬁatörténeti művet írjak, ezt
mindenképpen meg kell haladni. Elmondhatom, hogy kutatásom interdiszciplináris, de
mégis egységesen körülhatárolható elméleti-tudományﬁlozóﬁai formát ölt. E forma tartalma a művészet
jelenségének bölcseleti értelmezése. Kutatásom tehát elsősorban szellemtörténeti
munka, azaz, megpróbál túllépni a történeti és
ﬁlozóﬁatörténeti toposzokon: a XX. század
első felének magyar művészetelméletét egységes hagyományként értelmezi, ahol ugyan
a különböző szerzők különböző iskolákból
jönnek, mégis folyamatos jelenvalóságot
alkotnak, és amelyet joggal nevezhetünk
magyar művészetelméleti reneszánsznak.
Mik az időbeli határpontjai a kutatásnak?
Az időhatárok kijelölése bizonyos értelemben
önkényes, mégis több érv szól annak ésszerűsége mellett. Vizsgálódásaimat a Böhm
Károly alapította „kolozsvári iskola” művészetelméleti meglátásainak bemutatásával kezdem, ez az 1900-as évek eleje. Ez a műhely
egyértelmű folytatója az Osztrák-Magyar Monarchia platonista bölcseleti hagyományai-

Újévkezdés utcabállal

Az óév utolsó napján utcabállal, koccintással, fényfestéssel búcsúztatták a 2018-as évet a szentendreiek a Fő téren. A város polgármestere, Verseghi-Nagy Miklós forralt borral várta a szilveszterezőket, a
tér fényekbe öltözve, talpalávaló zenével fogadta a jókedvű érkezőket.
A belvárosi lakók nyugalmát szem előtt tartva 23 órától hajnali 1 óráig
tartott az utcabál, ahol mindenki táncba lendült. Bár ezúttal a városi
tűzijáték elmaradt, mégis, tűzijátékok elképesztő sokasága világította
be a belvárost. Az év végi, évkezdő buli nagyon jól sikerült, aki ott járt,
vidáman táncolt át az új évbe.
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nak. Kutatásaim végpontja (1948) viszont egyben a magyar bölcseleti
reneszánsz végét is jelenti, mely érdekes módon
pont egy művészetelméleti vitából pattant ki: Lukács György hatalmi
erőszakból visszautasítja
Hamvas Béla művészetteoretikai kritikáját, majd
Hamvast Lukács parancsára B-listázzák. Ezzel az
egész magyar bölcselettörténetben és a művészetﬁlozóﬁában is egy új
– véleményem szerint
szégyenletes – fejezet
kezdődik.

Ön régen élt emberek, adott esetben évszázados könyveit veszi elő. lehet ebben az
esetben újdonság felfedezéséről beszélni?
Ez a korszak egy valódi aranybánya. Fantasztikus emberek alkottak abban az időben, hisz
– ha már Szentendrén vagyunk, mely a nagybányai hagyomány folytatója – gondoljunk
csak a nagybányai iskolára és az arra való korabeli bölcseleti reﬂexióra. Csak ez önmagában hatalmas irodalom. És természetesen
nem csak egy irányzat volt akkor, hanem iskolák, azoktól elkülönülő különcök, platformok,
értelmezései keretek, esztétikai meggyőződések sokasága. Ezek egy organikus hagyományként való ábrázolása és bekötése az
európai bölcseleti-szellemtörténeti tradíciókba mindenképpen újdonság. Páratlanul gazdag ez az örökségünk, és mint minden
örökséget, habár a II. világháború után el akarták feledtetni velünk, ezt is újra ki kell bontanunk és meg kell ismernünk.

Újévi koncert szentendrén

Az adventi időszakot hagyományosan újévi koncerttel zárta, egyben a
2019-es évet ezzel indította a város. Kelemen Barnabás és társai bravúros előadásában Beethoven- és Bartók-vonósnégyesek hangzottak
el a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében.
A teltházas koncert közönségét Verseghi-Nagy Miklós, a város polgármestere köszöntötte, az est háziasszonya, Kóbor Edit, Nagy László
Adjon az Isten című versét mondta el, majd bemutatta a – túlzás nélkül
– világsztárokból álló együttest: Kelemen Barnabást, Kokas Katalint,
Kokas Dórát és Dmitrij Szmirnovot. Mindannyian számos hazai és
nemzetközi díjjal büszkélkedhetnek, a világ szinte minden szegletében
megfordultak koncertezve, és a legnevesebb művészekkel játszanak,
játszottak együtt.
A formáció a HBPMK színháztermében Beethoven: F-dúr „razumovsky” vonósnégyesét és Bartók Béla: V. vonósnégyesét adta elő elképesztő bravúrral, lenyűgöző szakmai tudással, varázslatos
előadásmódban.

Hangszerátadó ünnep
2019 | január 14.

nagy öröm a vujicsics tihamér Zeneiskola
tanárainak és növendékeinek, hogy a kodályprogram keretében idén 15 millió forint
értékben gazdagodhatott az iskola új hangszerekkel. A hangszereket december 7-én
ünnepi koncert keretében adták át a zeneiskola tehetséges növendékeinek. A ﬁatal zenészeket fekete Péter kultúráért felelős
államtitkár, verseghi-nagy Miklós polgármester és verebélyi ákos, a váci tankerületi
központ igazgatója köszöntötte.

A zeneiskola Oltai-termében varázslatos,
magas színvonalú műsort adtak a növendékek, többek között Beethoven, Bach és Csajkovszkij remekműveiből. A fantasztikus
hangulatú, igazi ünnepi eseményen a ﬁatal
szentendrei zenészek játékos, de komoly ünnepi fogadalmat tettek, hogy a hangszereket
legjobb tudásuk szerint, nagy gonddal használják majd. Zakar Katalin, a zeneiskola igazgatója határtalan örömmel számolt be az új
hangszerekről: „Két kiváló yamaha pianínót,
három fagottinot, egy vadászkürtöt, négy csellót, két gitárt, kilenc fuvolát, négy hegedűt, egy
tenorkürtöt, egy baritonszaxofont, két gyerek-

szaxofont, három trombitát, egy klarinétot,
ütőhangszereket, furulyákat, tamburákat és citerákat kaptunk. Tíz éve nem volt ennyi minden! Nagyon örülünk, és nagyon büszkék
vagyunk rá! Mondtam is a kollégáimnak, most
értünk el oda, hogy nagyon jó tanítani, mert
nekünk az a legfontosabb, hogy motivációt,
örömöt adjunk a gyerekeknek, és ehhez hozzátartoznak a kiváló hangszerek is. Bízom
benne, hogy a további években is kiváló tehetségeket tudunk képezni.”
Fekete Péter kulturális államtitkár a hangszerátadó ünnep után elmondta: „Emelkedett, fantasztikus délutánban volt részünk. Mindig jó
Szentendrére jönni, de most, itt, a zeneiskola
tanárai és diákjai megmutatták, hogy ünnepet
tudnak varázsolni a hétköznapokból. Ez az
ünnep példa legyen másoknak az országban,
mert azt láttam, hogy itt leszakadt az ég, itt
csodát hallottunk, csillogó szemű, magukat
megmutatni akaró ﬁatalokat, büszke szülőket,
fantasztikus tehetségű és nagyon komoly
odaﬁgyeléssel gyerekeket nevelő tanárokat
láttunk. Jó helyre került 15 millió forint közpénz, jó helyre kerültek ezek a hangszerek.
Biztos vagyok benne, hogy nem kell jönnünk

Adventi átadó a megújult
tourinform irodában

látványos belsőépítészeti megoldásokkal, kibővült terekkel adták át
a felújított tourinform és tdM irodát december 13-án. Az átrendezett,
igényes design-nal megújult irodában információs kiadványokon,
kulturális események belépőjegyein túl mostantól helyi művészek alkotásai, egyedi tervezésű ajándéktárgyak, helyi termékek is megvásárolhatók. A meghívott vendégeket Gyürk dorottya kulturális
alpolgármester és Hidegkuti dorottya, a tdM iroda vezetője köszöntötte és invitálta kis adventi fogadásra.

Az art-shopban szentendrei művészek alkotásaival találkozhatunk:
művész-naptár, albumok, festmények, nyomatok, ékszerek, táskák,
lámpák, sálak, textilek, kerámiák gondos válogatása sorakozik a
polcokon. A helyi termelők kínálata is egyedi és csak Szentendrére
jellemző: a rózsakozmetikumok széles választékán keresztül a helyi
sör, bor, házi készítésű lekvárok, szirupok, fűszereken át a Szentendre
motívumos művészi tárgyakig, mind a város büszkeségei. Érdemes körülnézni az új művészeti üzletben!

VÁROS

ellenőrizni, hogy vigyáznak-e rá. Ahol ilyen
hangokat tudnak kicsalni a hangszerből, ott
tudjuk, hogy jó helyen vannak. Köszönöm,
Szentendre!”
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Művészetről
mindenkinek
KULTÚRA

átalakulnak a múzeumok – már nem a művészet templomai, ahol csendben csodálhatjuk
a műalkotásokat. A látogatók nagy része –
valljuk be – kevéssé érti azokat, segítségre
szorul tartalmi és esztétikai téren. ráadásul
gazdagabb vizuális környezetben is él, többféle impulzusra van szüksége a művek megértéséhez, élvezetéhez. Manapság az
alkotások interaktív bemutatása, az értelmezést könnyítő szövegek, videó- vagy dokumentumﬁlmek segítenek közelebb kerülni a
művekhez.
A múzeumok amellett, hogy érdekes, tartalmas kiállítások helyszínei, egyre inkább olyan
közösségi és kulturális terekké válnak, ahol
felnőtt és gyerek, ﬁatal és idős egyaránt jól
érzi magát, ahol tartalmasan tudja idejét eltölteni.
A cél az, hogy múzeumba járni ne sikk legyen,
hanem a mindennapi élet velejárója. Az igényesség része.
A Ferenczy Múzeumi Centrum kiállításai is
minden korosztály részére kínálnak vonzó
programokat: a felnőtteknek különféle tárlatvezetéseket – ezeken maga a kiállító művész,
a tárlat kurátora vagy közismert ember kalauzolja végig a látogatókat (a Szenior Szerda
programokon például a nyugdíjasokat), valamint irodalmi, zenei és ﬁlmrendezvényeket.
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A jövő látogatóinak, a gyerekeknek pedig
György Gabriella és Csillag Edina múzeumpedagógusok tartanak különféle foglalkozásokat. Ezeken csoportmunkában, játékosan és
kreatív módon dolgozzák fel a képzőművészet
elméleti és gyakorlati kérdéseit. Mind a tematika, mind az alkotómunka a korosztályok igényeihez és az adott kiállításhoz igazodik. A
program igen változatos – a szobrászkodástól
a textilképekig, a forgatókönyv-írástól a fényképezésen át a társasjáték-készítésig bármi
lehet. A Bánáti Sverák- programban szentendrei óvodásokat vezetnek be a képzőművészet
világába, akik szobrászatot és festészetet tanulnak a kiállításokon és az alkotó foglalkozásokon. Ennek folytatása a kisiskolások
számára tartott ingyenes festészeti-gyakorlati
foglalkozás, a Czóbel-program.
Az FMC szakemberei a felsoroltakon kívül
családi napokat, tehetséggondozást, minden
tárlathoz korosztályok szerint kidolgozott múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartanak.
György Gabriella és Csillag Edina olyan nézőpontokat és képértelmezési technikákat is tanítanak a gyerekeknek, amelyek segítik a
média, az internet, azaz a fogyasztói kultúra
képi világában való tájékozódásukat, emellett
az adott tárlat műalkotásaival is megismertetik őket. Már az óvodások számára is programot dolgoznak ki – minden tárlathoz külön,
hiszen e képességek elsajátítását nem lehet
elég korán elkezdeni. A 4–8 éveseknek a mozgást és kreativitást, a 9–13 éveseknek a kreatív műhelymunkát, a 14–16 éveseknek az
interaktivitást és önállóságot, a 16 évesnél
idősebbeknek a kommunikációt és önismeretet állítják a foglalkozások középpontjába.
A Világok között – Vajda Lajos élete és művészete nagy sikerű kiállításhoz kapcsolódik a
rendhagyó tanóra, mely díjmentes lehetőséget biztosít a szentendrei iskolák pedagógusai
számára a tárlatban tartott rendhagyó
tanórákra. Cserébe annyit kérnek, hogy az iskolában a gyerekekkel dolgozzák fel a látottakat, és az ott készült alkotásokat a múzeumban, a kiállításhoz kapcsolódó kreatív
pihenő falán kiállítsák.
Az FMC múzeumpedagógusai tavaly indították el a nyitott műhely elnevezésű tehetség-

gondozó szakkört, mely szerda délutánonként
személyre szabott oktatásra (legfeljebb 7
fővel) várja a rajzolni, festeni szerető vagy művészeti pályára készülő 12 éven felüli gyerekeket. Azért, hogy a felnőttek se kerüljenek
hátrányos helyzetbe, számukra is tart György
Gabriella művészeti foglalkozást a Vajda
Lajos kiállításban, Zárás után címmel január
26-án, szombaton 18 órakor.
A múzeum csatlakozott a korai iskolaelhagyás
prevencióját célzó országos programhoz,
amelynek keretében a helyi iskolák hátrányos
helyzetben levő diákjai, akik vélhetően társaiknál korábban hagyják el a tanintézetet, havonta egy alkalommal múzeumpedagógiai
foglalkozáson vehetnek részt.
A szentendrei múzeumok családi programoknak is helyt adnak – minden hónap második
vasárnap délelőttjén foglalkozásokat tartanak
szülők és gyerekek számára különböző kiállításokban. A családok ilyenkor együtt vehetnek részt kreatív workshopon, múzeumpedagógiai foglalkozáson és tárlatvezetéseken. Februárban a farsangra készülődés
jegyében maszkkészítés és tárlatvezetés lesz
a Családi Nap programja.
További részleteket
a muzeumicentrum.hu/muzeumpedagogia
oldalon találhatnak.

rAPPAI ZSUZSA

Polnai Gábor és
a polmar technika

Polnai Gábor képzőművész január
21-én, hétfőn 10
órai kezdettel mutatja be a Hamvas
Béla Pest Megyei
Könyvtár klubtermében a szobrászati, festészeti, és
graﬁkai elemekből álló képzőművészeti
újítását, a polmar technikát, melyre szeretettel várja az érdeklődőket.
A technika minden esetben fa alapanyagra
épül. A többnyire 4-5 mm vastagságú falapok felületét kézi technikával elővési,
úgy, hogy a később létrejött kép/motívum
kontúr vonalai látszódjanak. A csiszolás
következtében a felesleges faforgácsok
eltűnnek, és élesen látszanak a kontúr vonalak. A már por- és forgácsmentesre tisztított felületet alapozó festékkel, majd
vastag rétegben olaj- vagy akril festékkel
teljes egészében átfesti. A festék száradása után újabb ﬁnom szárazcsiszolás következik, úgy, hogy a festékréteg
egyenletes maradjon. Ezután a kirajzolódott kontúrokat kézi marógép segítségével
átdolgozza, majd a fa természetes tulajdonságait és színét használva tónusokkal,
vonalakkal színesít. A kész művet még
egyszer átcsiszolja, majd közepesen vastag lakkréteggel bevonja. Így megvédi az
alkotást, hogy „életre szóló” legyen.

Himnusz
a fő téren
2019 | január 14.
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Flashmob! Ahogyan tavaly, idén is szeretettel
várunk mindenkit Szentendre Fő terére 2019.
január 22-én déli 12 órakor, hogy közösen énekeljük el a Magyar Kultúra Napján Kölcsey Ferenc 195 éve született költeményét, nemzeti
himnuszunkat.
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük
január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban
ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz
kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb ﬁgyelmet szenteljünk évezredes
hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti
tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Szentendrén idén közösségi
élménnyel ünnepeljük a jeles napot.
Minden korosztályt szeretettel várunk január
22-én, pontban délben a Fő térre!

europe village Projekt
– „one Book for europe”

különleges európai, irodalmi projektnek adott elsőként helyszínt
szentendre.

A közel kétéves nemzetközi média projekt részvevői: Ausztria, Csehország, Lengyelország, Németország, Magyarország és Szlovákia. Az
adott országok ﬁatal írói, akiket 137 pályázóból választottak ki, Zsiga
Henrik szakmai irányításával egy közös regényt írnak. A regény cselekményének fő helyszíne Szentendre lesz, szereplői a projektben szereplő európai országokból származó polgárok, és a projekthez
kiválasztott város – Szentendre – lakói. A regény története szervesen
kapcsolódik Szentendréhez, annak kultúrájához, környezetéhez, jelenéhez és történelméhez.
A könyv feladata, hogy a szereplőkön keresztül az olvasók jobban megismerjék a projektben résztvevő országok polgárait, városait, köztük
első helyen Szentendrét. A regény fontos üzenete: környezetünk védelme, a fenntartható fejlődés; annyit már lehet tudni, hogy fontos szerepet játszanak benne a fák is.
Az elkészült könyvet először a projektben részvevő 5 országban tervezik kiadni, az adott ország nyelvén (magyar, cseh, lengyel, német, szlovák) és angolul, majd további cél, hogy a regény megjelenjen a
projektben résztvevő országokon kívül is, más nyelveken is.

A projektben résztvevők:
Irodalmi szakmai vezető: Zsiga Henrik, akinek 12 kötete jelent meg.
Korábban, alapítóként vezette a Kalliopé Kiadót (2010-2018), megalapította és vezeti a Magyar Íróképzőt, valamint a Magyar Irodalmi Házat.
Írók:
vancsó éva műfordító, idáig huszonnyolc novellát és kilenc regényt fordított. Szerkesztőként három novelláskötetet jegyez, illetve számos
regény és antológia lektorálásában vett részt, jelenleg az első, történelmi témájú regényén dolgozik. Az ELTE Bölcsésztudományi Karának
doktori hallgatója, és a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színházban dolgozik nemzetközi kapcsolattartóként.
tadeusz Michrowski lengyel író, forgatókönyvíró, újságíró, blogger.
Eddig 3 könyve jelent meg, a legutóbbi 2018 szeptemberében. Egyik
könyve eddig 20.000 példányban kelt el. Bloggerként dolgozott DélAfrikában és a Kanári-szigeteken.
sieglinde Wöhrer osztrák író, újságíró és blogger, a Bécsi Egyetemen
végzett német ﬁlológia szakon. Az osztrák Greenpeace magazinban ír,
és a bécsi Die Presse újságban jelennek meg cikkei.
eva Zahradníková szlovák író, botanikus kutató, a pozsonyi Comenius
Egyetemen oktat, valamint újságíró. Szerepjátékokat is ír, amelyeket
barátaival adnak elő kulturális fesztiválokon.
Jana kyclova cseh író, kartográfus, újságíró és blogger. 7 évig Kanadában élt és dolgozott. Ott kezdett el újságot írni és utazási blogot
vezetni. Idén januárban visszatért Csehországba, Prágában oktat, a
blogolást azóta is folytatja, az egész világon vannak olvasói.

kiállítás és születésnapi köszöntő

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én, kedden 17 órakor nyílik meg
Aknay János Kossuth-díjas festőművész Útközben című kiállítása a
Petőﬁ Szülőház és Emlékmúzeumban (Kiskőrös, Petőﬁ tér 5. szám),
melynek keretében sor kerül a művész születésnapi köszöntőjére is.
A kiállítást megnyitja dr. Feledy Balázs művészeti író, köszöntőt mond
Domonyi László polgármester, közreműködnek a SZó-LA-M Alapfokú
Művészeti Iskola tanária és növendékei.
A kiállító művész a megnyitó keretében adja át a múzeumnak képadományát. A kiállítás megtekinthető február 12-ig.

Himnusz, a magyar nép imái

címmel nyílik Kósa Klára keramikusművész és Simon Ilona könyvtervező művész kiállítása január 18-án, pénteken 16 órakor a Magyar Kultúra Napja alkalmából a kisgyőri református közösség gyülekezeti
termében (Kisgyőr, Dózsa Gy. u. 28.). Megnyitóbeszédet mond prof. Fekete György, az MMA tiszteletbeli elnöke.
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Barcsay nyomában szentendrén
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Három képzőművész vehette át a Barcsayösztöndíjat a szentendrei MAnk Galériában,
ahol a 2017-es és a 2018-as év hat díjazott
ﬁataljának munkái tekinthetők meg január 4.
és 20. között. A díjjal pénzjutalom, oklevél
és egy Csíkszentmihályi róbert szobrászművész által készített Barcsay Jenő emlékérem jár.

A Barcsay-díj odaítélése kapcsán nem azt keresik, hogy a ﬁatal pályázók kötődnek-e Barcsay Jenő anatómiai vagy konstruktivisztikus
festészetéhez, hanem a festői minőséget –
mondta el a kiállítást megnyitó Feledy Balázs.
A művészeti író hozzátette: „Nagyon mély
szakmai tudás érzékelhető a három díjazott
esetében, és meggyőző az is, hogy mind a
hárman a Képzőművészeti Egyetem festő szakán diplomáztak.”
„Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Barcsay Jenő
a szentendrei festészeti hagyomány egyik legmeghatározóbb ﬁgurája volt, akit mesterének
tekint és tekintett többek között Balogh
László, Deim Pál és Konok Tamás is” –
mondta el Tardy-Molnár Anna, a kiállításnak
helyet adó MANK Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonproﬁt Kft. ügyvezető igazgatója. Kifejtette: Barcsay Jenő örökösei, Kónya
Ferenc és Kónya Márta példamutató gondossággal őrzik és ápolják a gazdag életművet,
és emlékeztetik a jelen alkotóit arra a példaértékű oktatói munkásságra, melyet Barcsay
az utókorra hagyományozott.
A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány
kuratóriuma által meghirdetett pályázatra
olyan 35 éven aluli ﬁatal festők nyújthatják be
pályázatukat, akik induló művészi pályájukon
Barcsay Jenő szellemében, kimagasló színvonalú alkotómunkájukkal tűnnek ki, és
kapcsolódnak a mester jelentős festői teljesítményéhez. A pályázatra magyar ajkú, határon
túli alkotók is pályázhatnak. A díjátadó ünnepséget hagyományosan Barcsay Jenő szüle-

szenior képzések
2019

A szentendrei Önkormányzat támogatásával januárban immár a 14. félévvel folytatódnak az 50 év felettiek számára szóló
képzéseink.

Idén is folytatódik Fodor Éva szenior torna kurzusa,
amelybe folyamatosan lehet csatlakozni. A kurzus
helyszíne a Dunaparti Művelődési Ház.
Lévai István tanár úr a rákóczi Gimnáziumban Excel
kezdő szenior tanfolyamot hirdet, amelynek első alkalma: 2019.01.21 - 16:30-19:30
Mindkét tanfolyamra 10.000-es forintos tandíj beﬁzetésével lehet jelentkezni.
A beﬁzetés időpontjáról kérjük, hogy a 06 30 692 47
46-os számon egyeztessenek.

Már lehet jelentkezni a márciusban induló, további
tanfolyamainkra is:
(1) Angol kezdő (Sot Márton)
(2) Angol újrakezdő (Szőllősy Katalin) - március 19.
kedd, délután

tésnapjához, január 14-hez közeli időpontban
rendezik meg. Idén az 1989 óta, évenként
odaítélt Barcsay-díjakat január 4-én adták át
a szentendrei MANK Galériában.
A díjjal pénzjutalom, oklevél és egy Csíkszentmihályi róbert szobrászművész által készített Barcsay Jenő-emlékérem jár. A
nyertesek minden évben kiállításon mutathatják be munkáikat, amelyet az utóbbi években
a szentendrei Barcsay Múzeumban vagy a Ferenczy Múzeum Barcsay Termében rendeztek
meg. Mivel az elmúlt évben díjazott művészek
kiállítása elmaradt, ezért idén a 2017. és
2018. esztendő díjazott művészei együtt állítanak ki.
Tavalyelőtt három festőművész nyerte el a
díjat, akik közül Kósa Gergely és Kristófy Dániel Budapesten, Máthé László pedig Kolozsváron diplomázott. 2018-ban Hajgató Terézia,
Jánosi Kata és Tóth Annamária rita festőművészek nyerték el a díjat, akik mindhárman az
(3) Angol 3. (Marton Beáta)
(4) Angol társalgás (Marton Beáta)
(5) Német kezdő (Koch Márta)
(6) Német haladó (Koch Márta)
(7) Olasz kezdő (Feketéné Tóth Andrea)
(8) Olasz haladó (Feketéné Tóth Andrea)
(9) Spanyol társalgás (Marton Beáta)
(10) Geopolitika (Dr. Jászberényi József) - március
18. hétfő, 17 óra, Aranykor Központ-tanterem
(11) Kezdő számítástechnika (Lévai István)
(12) Haladó számítástechnika (Lévai István)
(13) Egyensúlytorna (Novák Mária) - március 1. péntek 11:30-tól a DMH tornatermében
(14) Szenior tánc (Novák Mária) - március 1. péntek
12:40-től a DMH tornatermében
Ezekre a kurzusokra is a 06 30 692 47 46-os telefonszámon lehet jelentkezni.
Ezen tanfolyamok tandíja is egységesen 10.000 forint/fő, amelyért 7x1,5 órás kurzuson vesznek részt
a hallgatók (heti egy alkalommal).
A mozgáskurzusaink tíz alkalmasak.

Szeretettel várunk minden szentendrei és Szentendre környéki jelentkezőt!
Tanulni soha sem késő!

ArANyKOr KÖZPONT, SZENTENDrE
Dr. JáSZBErÉNyI JóZSEF

utóbbi években szereztek diplomát a Magyar
Képzőművészeti Egyetemen.
Barcsay Jenő a 20. századi magyar művészet
egyik enigmatikus alakja, aki meghatározta a
háború utáni magyar művészet arculatát, végakaratában maga rendelkezett a nevét viselő
díj, illetve tanulmányi jutalom létrehozásáról.
A konstruktivizmus egyik fontos alkotójaként
a kétszeres Kossuth-díjas festőművész munkáira a szigorú szerkezeti elemek és az élénk
színek jellemzőek. A nonﬁguratív formák és a
ﬁgurális ábrázolások terén egyaránt otthonosan mozgott. A festészet mellett graﬁkái és
mozaikjai is igen jelentősek. Maradandót alkotott a művészeti oktatás terén is, amelyet a
tizenhét nyelvre lefordított Művészeti anatómia könyve is bizonyít.

A kiállítás január 20-ig tekinthető meg.
Helyszín: MANK Galéria (2000 Szentendre,
Bogdányi utca 51.)

rajzos siker

A MórA KÖNyVKIADó rajzpályázatot írt ki 610 éves gyerekek számára „HŐSÖK LESZÜNK”
címmel, Dóka Péter Szupermalac és űrpatkány című sorozatához kapcsolódóan.
A versenyre több mint 720 mű érkezett. A
Templomdombi általános Iskola Vizuális Műhelyéből 13 tanuló munkáját küldte be Deli
Gabi néni, a műhely vezetője.
BOTH CSILLAG 3. osztályos tanuló a lájkok
száma alapján a 2. helyen végzett (547 lájkkal).
Őt csak egy debreceni kisdiák előzte meg
(675-tel).
Köszönjük mindenkinek, aki Csillag rajzára
szavazott, amely szakmailag is elnyerte a
zsűri tetszését.
A válogatott rajzokból kiállítást rendeznek
majd egy későbbi időpontban a Deák 17 Galériában, Budapest szívében.
ILLÉSNÉ LISKA TErÉZ
GyAKOrLATI OKTATáSVEZETŐ
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A molinón: Zaja kitty
VÁROS
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Zaja kitty 2011-ben költözött szüleivel szentendrére. Azóta éveket töltött dániában, jelenleg
svédországban él, és tavaly áprilisban a fjällräven Polar kutyaszános expedíció tagjaként képviselte közép-európát. A túra észak norvégiából tromsø-ből indult, a célvonal Zpedig kirunában, svédországban volt.

Hogyan lehet kijutni erre az expedícióra?
A Fjällräven Polar egy ötnapos szánhúzó túra,
amit azért hoztak létre a szervezők, hogy megmutassák, a hétköznapi emberek is képesek
legyőzni a sarki hideget, a zord körülményeket
megfelelő felszereléssel és gyorstalpalóval
természetesen. Kétféle módon lehet kijutni.
Jelentkező videót vagy képeket kell feltölteni,
csatolva egy kis szöveggel, miért szeretnél részt
venni. A résztvevők felét a zsűri választja ki,
azonban a biztos kijutást a szavazatok döntik el.
Én 2016-ban jelentkeztem legelőször, akkor
lecsúsztam az első helyről körülbelül 1200
szavazattal, de 2017-ben a világon második
legtöbb szavazattal (38110) én képviselhettem Közép-Európát, így innen is köszönöm
azoknak, akik rám szavaztak!

édesanyád huskytenyésztő, de ebből gondolom, nem automatikusan következik, hogy
szánhúzó leszel vagy legalábbis ez lesz az
álmod... vagy mégis?
Anyukám 89-ben kapott egy képeslapot, amin
huskyk voltak. Akkor eldöntötte, hogy ezzel a
fajtával szeretne foglalkozni. Idestova majdnem 30 éve, hogy husky kutyáink vannak, én
pedig 26 éves vagyok. Szerintem borítékolva
volt, hogy szeretni fogom a kutyákat. Ahogy a
nővéreim is. Nálunk ők családtagok, teljes értékűek. Bármit megtennék értük.
Nem gondolom, hogy automatikusan következik az én döntésem ebből. A nővéreim is legalább annyira imádják a kutyákat mint én, ők
mégsem ezzel foglalkoznak. Mindenki másra
vágyik az életben, ez így van jól.
Amikor kint voltunk a Poláron, mondtam is a
vezetőknek, akik minket segítettek, hogy milyen menő a munkájuk, és nekem ez az álom
munkám lenne. 24-en voltunk a túrán, mégis
csak én vagyok az, aki komolyan belekezdett
ebbe a szakmába, életformába.
Akkor ez nemcsak egy kaland volt az életedben?
Miután hazajöttem a túráról, és visszaültem a
20 nm-es irodába, azt éreztem, hogy megfulladok. Tisztán emlékszem, hogy miután
meséltem pár dolgot, és belemerültem a munkába, a főnököm megkért, hogy nyomtassak
ki egy nyilatkozatot. Azt éreztem, hogy én nem

eGodetox

Magyar dokumentumﬁlm a P’Art Mozi műsorán.

A ﬁlmmel az alkotók nem kevesebbre vállalkoznak, mint az élet megértésére a szentend-

akarok ezzel foglalkozni. Nem akarok nyilatkozatot nyomtatni. Nem akarom tudni, hogy
hol van ez a nyilatkozat a gépemen…
Elkezdtem csendben sírni, potyogtak a könynyeim. Legbelül tudtam, hogy sosem lesz minden ugyanolyan, mint volt. Bután hangzik, de
egy hét tényleg meg tud változtatni. Teljesen
kirángattak a komfortzónámból, és olyan dolgokat csináltam, amire sosem hittem, hogy
képes vagyok. Alábecsültem magam és az
életem is. Azt hittem, hogy az életem arról fog
szólni, hogy holnap mit veszek fel az irodába,
milyen legyen a hajam, hogy melyik hévet kell
elérjem, és mit eszem, mikor hazaérek.
Az élet ennél sokkal többről szól. A vágyaink
beteljesítéséről, az álmaink megvalósításáról,
legyen az bármi.

ezért jött az ötlet, elhatározás, hogy kint dolgozz tovább?
Nem tudtam, hogy mi a vágyam, azt tudtam,
hogy nem akarok heti 40 órát a gépem előtt
görnyedni. Először Alaszkába jelentkeztem,
ahova fel is vettek, de sajnos személyes okok
miatt nem tudtam kiutazni, egy közelebbi helyszínt kellett keressek, ezért elkezdtem Európán belül gondolkodni. Elküldtem egy
svédországi kennelbe egy emailt arról, hogy ki
vagyok, milyen tapasztalataim vannak, hogy
imádom a kutyákat, de azon az 5 napon kívül
lényegében semmilyen tapasztalatom nincs a
szánfogathajtás terén. 15 perc múlva megkaptam a választ: jöhetek.
Hihetetlen, hogy egy jól időzített email, egy
túra, egy döntés mennyire meg tudja változtatni az ember életét. Ha valaki egy éve azt
mondja, hogy jövőre már Svédországban
fogok élni, valószínűleg kinevetem.

Most mivel foglalkozol?
Február 1-ig leszek itt, Kirunában, utána Dániába költözöm május végéig, hogy befejezzem
az iskolát. A koppenhágai egyetem táplálkozás és egészségtan szakán tanulok. Utána
utazgatni fogok, nyaralok és hazalátogatok a
szüleimhez is. A terv szerint pedig agusztusban visszajövök ide, Kirunába.
Amióta itt vagyok, rengeteget tanultam, 104
kutyánk van, így az első pár napban a teendők
rei Drahos István musher, azaz kutyaszánhajtó
életét bemutatva. A ﬁlmben nagy jelentőséget
kap Drahos elhivatottsága, szemléletmódja:
„Ezt a sportot nem lehet egóból csinálni, itt a
kutyák dicsőülnek meg, és nem a hajtók. Ezt
az egészet a kutyákért csináljuk. Hogy megmutassuk, mi mindenre képes egy ilyen csodálatos kutya.” A hajtó részéről óriási alázatot
és évtizedek óta tartó felkészülést kíván meg
egy kutyaszános verseny. A főszereplő alaposan beleásta magát a szánhúzó kutyák történelmébe, kinológiájába, etológiájába, mert
ismerni akarta minden részletét, porcikáját a
kutyának, amivel dolgozik. Mégsem kizárólag
természetﬁlmet kívánnak leforgatni a kutyák

mellett a kutyák neveit memorizáltam. reggel
7-től este 6-7-ig dolgozunk. A reggel mindig a
kennelek takarításával kezdődik, utána pedig
a szánfogathajtás élményét mutatjuk meg a
Kirunába érkező túristáknak, illetve a jéghotellel együtt dolgozva visszük a vendégeiket
különböző kutyaszán túrákra.

Mi áll még a bakancslistádon? Mi a terved a
jövőre nézve?
Pont most beszélgettem egy kedves ismerősömmel, hogy amikor kicsi voltam, azt hittem,
majd az egyetemen rátalálok életem szerelmére, és lesz két csodás gyermekünk. Ez nem
így alakult.
Azóta három különböző országban éltem, és
rengeteg mindent csináltam, dolgoztam
kórházi konyhán, esküvőkön, Forma 1-es futamokon, segítettem építkezésen, dolgoztam
Erasmus plus programokon, és most itt vagyok Kirunában, és kutyákkal foglalkozom.
Nem merek konkrétumokat kijelenteni, mert
nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogyan
azt az ember eltervezi, de az biztos, hogy rengeteg helyen nem jártam még a világon, szeretnék utazni, világot látni. Ugyanakkor a
család gondolata is foglalkoztat, szeretnék
majd egyszer anyuka lenni és boldoggá tenni
a családom, de egyelőre az önmegvalósítás
projekt van az előtérben.
főszereplésével, hanem egy olyan közös portrét, amiben egyik nélkül nem létezhet a másik.
Drahos a kutyáiért él, és fordítva. „A szánhúzó
kutya képes magát megölni érted.” A ﬁlmben
szerepet kapnak Drahos archív ﬁlmfelvételei,
fotói, amelyekben láthatjuk, hogyan kezdte el
a kutyaszánhajtást a magyar ﬁú egy Duna
melletti töltésen, kerekes kocsival, miként tréningeztek telente a Pilisben, majd hogyan küzdötte fel magát a legkeresettebb hajtókig.
rendező: Tóth Artin, kamera: Kiss Aurél
Vetítések:
2019.01.21. hétfő 16:00
2019.01.23. szerda 18:15

sportkarácsony
2018

SPORT
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több mint harminc pályázó, 24 díjazott a
hagyományos évzáró sportkarácsony ünnepségen. A város idén is elismerő díjakkal köszöntötte szentendre legeredményesebb
sportolóit. Az ünnepi sportkarácsonyt a v8
konferenciatermében rendezték meg december 20-án.

A meghívott, közel nyolcvan szentendrei sportolót Verseghi-Nagy Miklós polgármester és
Dombay Zsolt sporttanácsnok köszöntötte.
2018-ban is rendkívül népszerűek voltak a sok
szentendreit megmozgató városi sportesemények. Tavasszal a jótékonysági Nyuszifutás minden eddiginél több, csaknem négyszáz
résztvevővel zajlott, a nevezők egy tonna tartós élelmiszert adtak össze a rászorulók javára!
A Pilisi Tekerő kerékpáros kalandtúra immár
jubileumi, tízedik évében, a Családok Évéhez
csatlakozva ismét négy különböző túrahoszszal várta a kerékpárosokat szeptember 8-án,
a Postás strand rajtjánál. Összesen 605 bringás állt a rajtvonalhoz, a nevezők közül 74-en
a legnehezebb távon, a 100 km hosszú, 2000
m szintemelkedéses Proﬁ100-on indultak.
Sok száz diák ismerkedhetett a sportágakkal
ragyogó nyári napsütésben a szeptemberi
Nagy sportágválasztón.
Csatlakozva az Európai Mobilitási Héthez,
közel 2200 szentendrei kisdiák nézte végig a

bemutatókat, próbálta ki a közlekedési eszközöket, ismerkedett a rendőrség, a katonaság,
a tűzoltóság feladataival az Őrzök napja és
Autómentes nap rendezvényen a Duna korzón.
A város nemcsak a ﬁatalokra gondol, a Városháza dísztermében hatalmas érdeklődés mellett, nagyon jó hangulatban zajlott a Szenior
pingpong és a szenior sakkbajnokság. A nagy
sikerű versenyek közel félszáz résztvevővel
Petricskó Zoltán alpolgármester ötlete alapján
jöttek létre. Az egész napos bajnokságokon
sok-sok díjat, jutalmat kaptak a szenior sportolók.
Az év utolsó eseményén, a Sportkarácsonyon
adták át az idei kitüntető díjakat Szentendre
legjobbjainak. A díjakat egyéni-csapat, proﬁamatőr, gyermek, ifjúsági, felnőtt kategóriában
kapták a város legeredményesebb sportolói
kiemelkedő sportteljesítményükért. Az emlékplakett és oklevél mellett 10.000 Ft értékben Decathlon utalványt vehettek át a
díjazottak.

Mikulásfutás
2018

A szemerkélő eső sem riasztotta el az idei jótékony célú Mikulásfutástól a sportos és segíteni kész szentendreieket. együtt futott a
Mikulással sok-sok vidám gyerek és felnőtt
december 8-án délelőtt a duna korzón. több
mint háromszázan álltak rajthoz, s hozták el
a nevezéshez adományaikat, melyeket most

Az otthon.Magadnál központ másfél évvel ezelőtti megalapításával
egy régóta dédelgetett álom vált valóra. Sikerült létrehoznunk egy otthonos helyet, ahol minden korosztály segítséget kaphat a lelki-testi problémák megelőzésében és kezelésében. Az érdeklődők elfogadásban,
nyugalomban megérkezhetnek hozzánk, és önmagukban is otthonra lelhetnek.
Segítő szakemberekből álló csapatunk – pszichológusok, család- és
párterapeuták, mediátorok, coachok, jógaoktatók – azon munkálkodik,
hogy minden szakmai tudásunkkal és hiteles önvalónkkal segítsünk a
hozzánk fordulóknak. Mindnyájunkat az a meggyőződés vezérel, hogy
test, lélek és szellem elválaszthatatlan egységet képez. Bármilyen módszerrel, bármilyen irányból közelítsünk is, soha nem problémát kezelünk,
hanem az emberrel foglalkozunk, a maga egész-ségében.
Célunk, hogy az egész-ség megőrzését és helyreállítását támogassuk,
és hangsúlyozzuk a bajok megelőzésének fontosságát. Hisszük, hogy
aki úgy dönt, kezébe veszi az irányítást és segítséget kér, a közhiedelemmel ellentétben nem „gyenge” vagy „nem normális”. Ellenkezőleg! Aki
meglátja a problémát és segítséget kér, az erős és tudatos.
Fontos annak tudatosítása, hogy az eszközök és módszerek hihetetlenül széles tárháza áll az egészségmegőrzés és önfejlesztés szolgála-

is a rászoruló családoknak juttatnak el a szervezők.

A közös bemelegítést a Mikulás és VerseghiNagy Miklós polgármester vezényelte le, majd
rajthoz álltak a jótékonysági futás résztvevői,
akik 2 kilométert futottak le a Duna-parton.
Kicsik és nagyok sprintelve vagy kocogva, babakocsival, kutyával, mikulássapkában vagy
futómezben, de teljesítették a távot, hiszen a
versenyben nem a helyezés a fontos, hanem
a közösség és a segítség. Az első száz nevező
a rajtnál mikulássapkát kapott ajándékba
szervezőktől, és a célba érkezőket emlék-jelvénnyel, forró teával, zsíros kenyérrel várták a
szervezők. A forró teát az MHAA szakácsai
főzték, a Szilágyi Pékség friss kenyerekkel járult hozzá a rendezvényhez.
A verseny lebonyolításában a Szentendre Városi Sportegyesület, a Szentendrei Kinizsi
Honvéd Egyesület és az önkormányzat dolgozói segítettek. A rendezvényt a Szentendrei
Konzervatív Esték Klub, a Szentendre Gyökerei
Baráti Társaság és a Szentendrei Járási
Egészségfejlesztési Iroda is támogatta, akik
nemcsak adományokkal járultak hozzá a Mikulásfutás sikeréhez, de a rajt előtt és a verseny után ingyen vérnyomásmérés-ponttal
várták a futókat.
Petricskó Zoltán alpolgármester a rendezvény
támogatói közül külön kiemelte Mester Péter
zöldségest, aki évről évre több száz kiló gyümölccsel támogatja a rendezvényt.
A nevezésekből összegyűlt adományokat –
sok száz kilogramm tartós élelmiszert – a
Szent Erzsébet Karitász segítségével juttatták
el a rászoruló családokhoz.

tában! Ezért Központunkban a pszichoterápiás módszerek mellett számos segítő módszer – családállítás, meseterápia, művészetterápia, jógaterápia, masszázs, Access Bars, kerámiaterápia – kiváló eszközei is
rendelkezésre állnak.
Egyéni és csoportos formában egyaránt segítséget tudunk nyújtani felnőtteknek, iskolásoknak, kamaszoknak, pároknak, családoknak, várandósoknak és kisbabásoknak – mindenkinek, aki életútján elakadást
tapasztal, valamilyen problémától szenved, vagy a megelőzés és fejlődés
igényével fordul hozzánk. Mindenkinek, aki szeretne lépéseket tenni egy
hosszútávon kiegyensúlyozottabb, stresszmentesebb, boldogabb élet
felé.
Segítő szakembert találni, rábízni magunkat valakire, nem könnyű. Mi
csapatban dolgozunk, egymás munkáját ismerve és támogatva.

Hívjon vagy írjon nekünk bátran, hogy segíthessünk megtalálni az Önnek
legmegfelelőbb szakembert:
+36 70 930 3873, +36 70 602 6915, tanacsadas@otthonmagadnal.hu.

www.otthonmagadnal.hu
https://www.facebook.com/pszichologus.szentendre/
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Programok
kiállítás
kiállítás

Ferenczy Múzeumi Centrum

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
január 29. kedd 17.00
Kurátori tárlatvezetés
Belépőjeggyel látogatható

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
január 17. csütörtök 17 óra
Vajda és a primitivizmus – Passuth
Krisztina tárlatvezetése
január 24. csütörtök 17 óra
Vajda és a magyar modernizmus –
rockenbauer Zoltán tárlatvezetése
január 26. szombat 18 óra
A tárlatvezetések belépőjeggyel
látogathatók
„Zárás után”
Művészeti foglalkozás felnőtteknek
György Gabriella művészetpedagógussal. A workshopon való részvétel ára:
1000 Ft/fő
A részvétel regisztrációhoz kötött:
regisztracio@muzeumicentrum.hu
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

MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
nyitva: keddtől vasárnapig 10.00–17.00
21 GrAMM
rényi Katalin kiállítása
Megtekinthető február 17-ig

Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
kMetty János – AZ ÖrÖk keresŐ

Szentendrei Képtár
Nyitva: keddtől vasárnapig 10–18.00, a
pénztárak 17.30-ig
Helytörténeti kiállítóhely
Fő tér 5.
MÚlt A MélyBen
Mozaikok Szentendre történetéből

Barcsay Iskola Galéria
Kálvária út 18.
január 25. péntek 18.00
sMetAnA áGnes ÜveGMŰvésZ
kiállításA
Pohárköszöntőt mond Verseghi-Nagy
Miklós polgármester
Megnyitja dr. Bodonyi Emőke művészettörténész
Közreműködnek az iskola diákjai
Megtekinthető február 7-ig

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
APáti ABkAroviCs BélA festŐMŰvésZ eMlékkiállításA
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között
Petőﬁ Szülőház és Emlékmúzeum
Kiskőrös, Petőﬁ tér 5.
január 22. kedd 17.00
ÚtkÖZBen
Aknay János Kossuth-díjas festőművész kiállítása születésnapi köszöntővel
Köszöntőt mond Domonyi László polgármester
Megnyitja dr. Feledy Balázs művészeti
író
Közreműködnek a SZó-LA-M Alapfokú
Művészeti Iskola tanária és növendékei
Megtekinthető február 12-ig

elŐAdás
elŐAdás

XXXIII. évf. | 1. szám
lelki egészség megőrzése vagy helyreállításának segítése céljából. A 60 perces relaxációt Fekete Veronika vezeti.
Belépő: 1500 Ft
Előzetes regisztráció: 30-488-7332

január 26. szombat 9.00–18.00
nyílt kéPZés vArGA kAtivAl és
MátyÓk GyÖrGyivel
Archetípusok, karakterstruktúrák mély
megismerésének útja. Hogyan segítenek adottságaink sorsfeladataink teljesítésében? Hogyan támogatják mindezt
sorseseményeink?
A képzés díja: 15 000 Ft
A részvétel előzetes jelentkezéssel lehetséges: studio@frangipani.hu

február 4. hétfő 8.30 –13.30
tŰZZoMánC WorksHoP
ára: 9-12 000 Ft felajánlás, egyéni lehetőség függvényében (anyagköltséggel,
oktatással együtt)
A részvétel előzetes jelentkezéssel lehetséges: studio@frangipani.hu

konCert
konCert
HB Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.

január 30. szerda 18.00
„APA is CsAk eGy vAn”
Az Apa Akadémia 2019. tavaszi
előadás sorozata
Hová tűntek az apák és a férﬁak a családokból és a nevelésből? Hol tart ma
Magyarország? Mit tehetünk mi magunk apaként, anyaként, férﬁként és nőként azért, hogy saját családunk és
gyermekeink családja ne váljon apátlanná? A workshopon szó lesz még
arról is, hogy létezik-e apai agy, és hogy
pontosan mi is az az apai plusz, amit
csak egy apa adhat gyermekeinek és
családjának.
Előadó: Léder László pszichológus, az
Apa Akadémia alapítója
Az előadássorozta következő időpontjai: február 27., március 27., április 24.,
május 29.

Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz

Január 18. péntek 18.00
A MAGyAr HusZár A MAGyAr
irodAloMBAn
Szentgyörgyvölgyi Péter könyvbemutató előadása

Január 25. péntek 18.00
AZ eurÓPAi uniÓ BiZtonsáGPolitikAi kérdései A 2019-es eurÓPAi
PArlAMenti válAsZtás elŐtt
Kelemen András biztonságpolitikai
szakértő előadása
február 1. péntek 18.00
A Pálos rend
JoGfolytonossáGA
Fülep Dániel teológus előadása

Frangipani Stúdió
Bartók B. u. 5. b.
január 18. péntek 18.00
relAxáCiÓ tiBeti HAnGtálAkkAl
A terapeuta tudatosan alkalmazott hangokkal, ritmusokkal dolgozik a testi,

DMH Barlang
Duna korzó 18.
január 19. szombat 19.00
néPZenei MŰHely és tánCHáZ
tíMár sárávAl
Vendég: Éri Péter (Muzsikás együttes)
Junior Príma díjas szentendrei énekesnő vonós zenekarával ad koncertet,
majd egy meghívott vendéggel beszélget. A beszélgetést és koncertet követően táncház veszi kezdetét, ahol a
vendégek szabadon vagy tánctanár segítségével mulathatnak egész este.
Zenészek:
Kalász Máté – hegedű
Fekete Márton – brácsa
Lelkes András – bőgő
Halászi Lehel – furulya
Donkó Mária – koboz
Jakabﬁ Balázs – dob
Táncot tanít: Halászi Lehel
Belépő: 1000 Ft
Ferences Gimnázium
áprily tér 2.
január 19. szombat 19.00
Zenés JÓtékonysáGi kAvAlkád
A sÖndÖrGŐvel
A bevételt a tornaterem fejlesztésére
fordítják
Fellép a Söndörgő együttes és
a gimnázium virtuóz diákjai

Ofﬂine Center
Ady Endre út 6/B.
janiár 26. szombat 19.00
nAGy GerGŐ Gitárest //
roCksZtorik
A belépés ingyenes

Gyerekeknek
Gyerekeknek

Parti Medve
Városház tér 4.
január 18. péntek 18.00
PiZsAMAPArti A MedvéBen
Odüsszeusz és a fánk
Jelentkezés január 16-ig:
partimedve@gmail.com

MoZi

MoZi

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

január 14. hétfő
16.30 HIDEGHáBOrÚ (88’)(12) - Se
veled, se nélküled- szerelmi történet
18.00 KÍSÉrLETI EGErEK VAGyUNK? (
115’)(12) (ÖKOPArTy FILMKLUB)
20.00 BáNOM IS ÉN, HA ELÍTÉL AZ
UTóKOr (140’)(16E) Karlovy Vary - Kristály Glóbusz 2018.
január 15. kedd
16.00 NAPSZáLLTA (144’)(16) Nemes
Jeles András ﬁlmje
18.30 TrANZIT (101’)(16) CINEBOOK
SOrOZAT (DunaP’Art Filmklub) r: Christian Petzold
20.15 HIDEGHáBOrÚ (88’)(12) - Se
veled, se nélküled- szerelmi történet

január 16. szerda
15.15 ArCÉLEK, ÚTSZÉLEK (89’) (12)
Agnés Varda avantgarde rendezőnő és
Jr a street art fotós ﬁlmje
17.00 SILVIO ÉS A TÖBBIEK (150’)(18) –
Paolo Sorrentino ﬁlmje
19.35 A HáZ, AMIT JACK ÉPÍTETT
(155’)(18) Cannes botrányﬁlmje, csak
erős idegzetűeknek!

január 17. csütörtök
15.00 PóKEMBEr-IráNy A PóKVErZUM (117’)(12)
17.15 EGy KUTyA HAZATÉr (96’)(6)
családi kalandﬁlm egy bátor és hűséges
kutyusról
17.30 P’ArTI DALOLó – Lázár Enikővel
19.00 A HEGEDűTANár (102’)(16)
NyISD KI A SZEMED! SOrOZAT
(DunaP’Art Filmklub)
20.50 A FAKÍr, AKI EGy IKEA SZEKrÉNyBEN rAGADT (92’)(12)

január 18. péntek
14.00 EGy KUTyA HAZATÉr (96’)(6)
15.45 BÚÉK (102’)(16) Goda Kriszta
ﬁlmje
17.35 CrEED 2. (130’)(12) f: Sylvester
Stallone és Tessa Thompson
17.30 P’ArTI DALOLó - Lázár Enikővel
20.00 A 64-ES BETEGNAPLó (119’)(16)
– dán krimi, a Q-ügyosztály nyomozói
ismét munkában…
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január 19. szombat
14.00 EGy KUTyA HAZATÉr (96’)(6)

családi kalandﬁlm egy bátor
és hűséges kutyusról
15.45 rALPH LEZÚZZA A NETET
(112’)(12)
17.45 A 64-ES BETEGNAPLó (119’)(16)
– dán krimi, a Q-ügyosztály nyomozói
ismét munkában….
19.50 A CSEMPÉSZ (116’)(16) Clint
Eastwood ﬁlmje
január 20. vasárnap
14.15 EGy KUTyA HAZATÉr (96’)(6)
családi kalandﬁlm egy bátor és hűséges kutyusról
16.00 rALPH LEZÚZZA A NETET
(112’)(12)
18.00 A CSEMPÉSZ (116’)(16) Clint
Eastwood ﬁlmje
20.00 CrEED 2. (130’)(12) f: Sylvester
Stallone és Tessa Thompson

január 21. hétfő
16.00 EGODETOX (62’)(kn) Tóth Artin
ﬁlmje
17.00 KEZEDBEN A SOrSOD (106’)(12)
f: Christin Scott Thomas
18.50 Tű, CÉrNA, SZErELEM (99’)(12) szép szerelmi történet egy gyönyörű indiai lányról
20.35 TrANZIT (101’)(16) Christian Petzold ﬁlmje
január 22. kedd
16.45 A TANÍTóNŐ (96’)(16) f: Maggie
Gyllenhaal
18.30 A 64-ES BETEGNAPLó (119’)(16)
CINEBOOK SOrOZAT
20.35 BÚÉK (102’) (16) Goda Kriszta
ﬁlmje

január 23. szerda
14.40 Tű, CÉrNA, SZErELEM (99’) (12)
- szép szerelmi történet egy gyönyörű
indiai lányról
16.30 MADELEINE A MÉLyBEN
(93’)(16E) - Sundance Filmfesztivál kritikusok díja 18.15 EGODETOX (62’) (kn) Tóth Artin
ﬁlmje
19.20 rOSSZ VErSEK (97’) (12) - reisz
Gábor ﬁlmje
21.05 A TANÍTóNŐ (96’) (16) f: Maggie
Gyllenhaal

január 24. csütörtök
16.30 rOSSZ VErSEK (97’)(12) reisz
Gábor ﬁlmje
18.15 DOGMAN-KUTyáK KIráLyA
(103’)(16)
20.05 PUSZTÍTó (123’)(16) f: Nicole
Kidman

január 25. péntek
16.00 EGy KUTyA HAZATÉr (96’)(6)
családi kalandﬁlm egy bátor és hűséges kutyusról
17.45 rALPH LEZÚZZA A NETET
(112’)(12)
19.45 DOGMAN-KUTyáK KIráLyA
(103’)(16)

KULTÚRA
január 26. szombat
14.30 EGy KUTyA HAZATÉr (96’)(6)
családi kalandﬁlm egy bátor
és hűséges kutyusról
16.15 KEZEDBEN A SOrSOD (106’)(12)
f: Christin Scott Thomas
18.05 DOGMAN-KUTyáK KIráLyA
(103’)(16)
18.00 BEVEZETÉS A FILMMűVÉSZETBE III. – Prónai Csaba előadássorozata (kisterem)
20.00 PUSZTÍTó (123’)(16) f: Nicole
Kidman

január 27. vasárnap
13.00 PóKEMBEr-IráNy
A PóKVErZUM (117’)(12)
15.00 EGy KUTyA HAZATÉr (96’)(6)
családi kalandﬁlm egy bátor és hűséges kutyusról
16.40 A MűVÉSZET TEMPLOMAI:
SALVADOr DALI - A HALHATATLANSáG NyOMáBAN (105’)
18.30 SCHINDLEr LISTáJA (188’)(16)
Steven Spielberg ﬁlmje – digitálisan felújított változat

január 28. hétfő
14.15 DOGMAN-KUTyáK KIráLyA
(103’)(16)
16.00 BOLTI TOLVAJOK (123’)(16) japán
krimi
18.00 HOMáLyBóL A FÉNyrE SZAKráLIS MűVÉSZET SZENTENDrÉN
- Török Katalin sorozata
18.15 rOSSZ VErSEK (97’)(12)

- reisz Gábor ﬁlmje
20.00 TrANZIT (101’)(16) Christian
Petzold ﬁlmje

január 29. kedd
16.50 EGy KUTyA HAZATÉr (96’)(6)
családi kalandﬁlm egy bátor és hűséges kutyusról
18.30 MINDENKI TUDJA (132’)(16)
LÉLEKMOZI SOrOZAT (DunaP’Art Filmklub)
20.45 MADELEINE A MÉLyBEN
(93’)(16E)

január 30. szerda
14.15 DOGMAN-KUTyáK KIráLyA
(103’)(16)
16.00 TrANZIT (101’)(16) Christian
Petzold ﬁlmje
17.45 BOLTI TOLVAJOK (123’)(16) japán
krimi
20.00 PUSZTÍTó (123’)(16) f: Nicole
Kidman
január 31. csütörtök
15.00 CSODáLATOS FIÚ (120’)(12E) életrajzi dráma
17.05 MOST VAN MOST (90’)(12E)
Szajki Péter vagány road movie-ja
18.40 SZErELMÜNK NAPJAI (105’)(12)
- romantikus vígjáték
20.30 VIHAr ELŐTT (106’) (16)
f: Anne Hathaway, Diane Lane, Matthew
McConaughey

február 1. péntek
15.30 INSTANT CSALáD (118’)(12) f:
Mark Wahlberg, rose Byrne
17.30 Tű, CÉrNA, SZErELEM (99’)(12) szép szerelmi történet egy gyönyörű indiai lányról
19.15 MOST VAN MOST (90’)(12E)
Szajki Péter vagány road movie-ja
20.50 BÚÉK (102’)(16) Goda Kriszta
ﬁlmje

február 2. szombat
14.00 INSTANT CSALáD (118’)(12)
f: Mark Wahlberg, rose Byrne
16.00 A CSEMPÉSZ (116’)(16)
Clint Eastwood ﬁlmje
18.00 AZ áTKELÉS MADArAI (124’)(16)
– A kígyó ölelése c. ﬁlm alkotóitól
20.05 KUrSZK (117’)(16)
f: Colin Firth

február 3. vasárnap
14.00 PóKEMBEr-IráNy A PóKVErZUM (117’)(12)
16.05 INSTANT CSALáD (118’)(12) f:
Mark Wahlberg, rose Byrne
18.10 A MűVÉSZET TEMPLOMAI: SALVADOr DALI - A HALHATATLANSáG
NyOMáBAN (105’)
20.00 CSODáLATOS FIÚ (120’)(12E) életrajzi dráma

február 4. hétfő
15.00 AZ áTKELÉS MADArAI (124’)(16)
– A kígyó ölelése c. ﬁlm alkotóitól
17.05 AZ ÖrÖKÖSNŐ (88’)(16) svéd
ﬁlm
18.35 BOLTI TOLVAJOK (123’)(16) japán
krimi
20.40 BOHÉM rAPSZóDIA (134’)(12)
A Queen és Freddie Mercury története életrajzi ﬁlm
február 5. kedd
14.15 rOSSZ VErSEK (97’)(12)
- reisz Gábor ﬁlmje
16.00 BáNOM IS ÉN, HA ELÍTÉL AZ
UTóKOr (140’)(16E)
18.30 AZ Úr HANGJA (108’)(16) Pálﬁ
György ﬁmje CINEBOOK SOrOZAT
20.25 KUrSZK (117’)(16) f: Colin Firth

február 6. szerda
15.00 AZ ÖrÖKÖSNŐ (88’)(16) svéd
ﬁlm
16.35 ArC (91’)(16) - Berlini Nemzetközi Filmfesztivál, 2018 - A zsűri nagydíja
18.15 INSTANT CSALáD (118’)(12) f:
Mark Wahlberg, rose Byrne
20.15 CSODáLATOS FIÚ (120’)(12E) életrajzi dráma
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A HAWLE név világszerte a minőséget, a vevőközpontúságot és az innovációt jelenti.
A HAWLE vízellátás és csatornázás minőségi szerelvényeinek gyártója.
A HAWLE magyarországi képviselete és gyára 1989-ben alakult, azóta elismert
anyagbeszállítója a víziparnak.
Kereskedelmi csapatunk erősítésére keresünk a legkorábbi belépéssel motivált kollégát

belső-értékesítés munkakörbe
(munkavégzés helye: Szentendre)

Feladatok:
- Cég meglévő és új partnereivel való kapcsolattartás a vevőközpontúság
figyelembevételével
- Megrendelések, ajánlatok, projektek feldolgozása azok megválaszolása
- Értékesítési vezető közvetlen beosztottjaként a beszerzéssel, értékesítéssel
és szállítmányozással kapcsolatos feladatok elvégzése; elemzések, kimutatások
készítése
- Aktív részvétel az értékesítésben, vevőszolgálati vezetők munkájának
támogatása
Elvárások:
- Jó szervező és áttekintő kézség
- Műszaki végzettség
- Német és/vagy angol nyelv aktív ismerete
- Számítógépes ismeretek
- Önálló, precíz munkavégzés
Előny:

Víz- és szennyvíz bekötések tervezését
(telken belül is), valamint meglévő kutak
(ásott, fúrt) vízjogi fennmaradási
engedélyeztetését vállaljuk!
Clever Water Bt.
Telefonszám: 06-20/390-7598
E-mail: smartwaterbt@gmail.com

Gyermeksebészeti
magánrendelés
SZENTENDRÉN!

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

2000 Szentendre,
Kanonok utca 1.

- Hasonló területen szerzett tapasztalat
- Valamely vállalat irányítási rendszer ismerete

Bejelentkezés:
06-70-677-1178

Amit kínálunk:
- Változatos, nemzetközi munkakörnyezet
- Fejlődési lehetőség
- Versenyképes bér és juttatások

Mosoly JÓGA

Jelentkezés módja:
A fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét bruttó bérigény feltüntetésével
kérjük, küldje az info@hawle.hu e-mail címre. Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

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

TArTáS, NyÚJTáS, EGÉSZSÉG,
ÉLETErŐ
www.jogaszentendre.com

Boldog és sikerekben gazdag
Újévet kívánunk minden
Szentendreinek!
Máté fotó-optika

2000 Szentendre, Sztaravodai út 54. Tel.: 26/311-841
E-mail: mfo@matefotooptika
web: www.matefotooptika.hu
Nyitva tartás: H.-P.: 9.00-17.00 Szo.: 9.00-13.00

Szentendrei Horgász Egyesület

Közgyűlést tartunk 2019. január 27-én 09:00 órai kezdettel a szentendrei
Barcsay Jenő általános Iskolában (Kálvária út 18.).
Napirend:
1. Vezetőség beszámolója a 2018-as évről
2. Gazdasági beszámoló a 2018-as évről
3. Ellenőrző Bizottság beszámolója
4. Fegyelmi Bizottság beszámolója
5. Verseny felelős beszámolója a versenyekről
6. Tájékoztató a FŐHESZ tagságról, új horgászkártyáról, állami és területi
jegyekről
7. Közhasznúság megvitatása, elfogadása
8. 2019. évi költségvetés tervezet
9. Horgászcikkek sorsolása a megjelent tagok között
Minden kedves Tagunkat sok szerettel várjuk!

rigó Edit
Szentendrei HE elnök, 06 30 421 81 21
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Adásvétel

Vásárolok fémpénzt, papírpénzt, bélyeggyűjteményeket,
régi képeslapokat, kitüntetéseket, jelvényeket. Tel. (26) 385387.

állást kínál

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

A Cházár András EGyMI Bárczi
Gusztáv Tagintézménye takarítót keres heti 6 órában, osztott
munkaidőben. Érd. Kádárné
Monori Éva intézményvezetőnél: 06-30-714-1931, (26) 310060.

A Cházár András EGyMI Bárczi
Gusztáv Tagintézménye gyógypedagógust keres teljes állásra, határozatlan időre. Érd.
Kádárné Monori Éva intézményvezetőnél: 06-30-7141931, (26) 310-060.

A P’Art Mozi keres hosszú
távra olyan megbízható munkatársat, nőt vagy férﬁt, aki hívatásnak tekinti a mozigépészi
munkakört (mely kibővítésre
kerül internetes és adminisztrációs feladatokkal is). Elsősorban Szentendrén vagy a
közelében élők jelentkezését
várjuk, minimálisan középfokú
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végzettséggel és alapszintű
angol nyelvtudással. A kiválasztott jelentkező betanítását
a mozi a munkába állást megelőzően vállalja. Belépés:
2019. januártól.
Elvárások: • műszaki, technikai
érzék • számítógép alapszintű
ismerete • kreativitás
• jó egészségi állapot.
Előnyt jelent, ha a pályázónak
pénzügyi ismeretei és/vagy
komolyabb munkatapasztalata
is van. Középkorúak előnyben.
Jelentkezni írásban lehet fényképes önéletrajzzal, melyhez
motivációs levél csatolása is
szükséges. Postai úton: 2000
Szentendre, Duna korzó 25.,
emailben: partmozi@szentendre.hu.

A Szentendrei Barcsay Jenő
általános Iskola délutános műszakba takarítót keres, közalkalmazotti álláshelyre,
azonnali belépéssel. Szakmunkás vagy szakközépiskolai
végzettség előnyt jelent. Tel.
06-30-714-2986, munkanapokon 8.00-16.00 között.

réGiséG

Almási Katalin készpénzért vásárol legmagasabb áron bútorokat, festményeket, órákat,
dísztárgyakat, csillárt, hangszert, könyveket, porcelánokat,
csipkét, kitüntetést, régi pénzt,
bizsukat, borostyánt, ékszert,

törtaranyat, ezüstöt, teljes hagyatékot díjtalan kiszállással,
hétvégén is. Tel. 06-30-3089148.

sZolGáltAtás

Gyermek- és felnőtt jelmezek
kölcsönzése: Kucsera F. u. 4.
Tel. 06-20-924-9125.

Takarítást, ablaktisztítást napi
rendszerességgel vállalok:
Szentendre, Leányfalu, Budakalász, Pomáz. Tel. 06-30-8666492, 06-30-224-5438.
Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép, mikrohullámsütő javítása.
Tel. (26) 788-367, 06-30-9504187, Mezei Sándor.

ÜdÜlés

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

ÜZlet

Belvárosi, exkluzív étterem
kiadó Szentendrén. Tel. 06-20925-4106.

A Gondozási központ
házi segítségnyújtása

Az Intézményünkben működő egyik szociális tevékenység a házi
segítségnyújtás. A házigondozóink szakképzett munkatársak,
akik közép-, illetve felsőfokú szakképesítéssel rendelkeznek.
Feladatuk és tevékenységi körük az otthonukban élő idős emberek ellátása, gondozása. Főképpen az ellátásra szorulókhoz
kimennek és meghatározott időt töltenek ott. A részben vagy teljes ellátásra szoruló idős embereknek segítenek a mindennapi
élethelyzetük, problémáik megoldásában. Az ellátás célja, hogy
minden idősödő ember a lehető legtovább a saját otthonában
maradhasson.
A segítségnyújtás 2 részből állhat:
• szociális segítés, melynek keretében főleg bevásárlást, ügyintézést, a közvetlen környezet rendbetételét végzik a gondozónők,
• személyi gondozás során elsősorban a testi-személyi higiénében segítést, gyógyszerellátást, etetést-itatást, mentális támogatást, bizonyos egészségügyi esetekben ápolást végzünk.
Mindkettő igénybevétele előtt ún. gondozási szükséglet vizsgálat (GSZV) történik, amit a gondozásvezető és az intézményvezető végez el a leendő ellátott otthonában egy környezettanulmány során. A kitöltendő dokumentumban a háziorvosnak
is van feladata, ezért Őt is fel kell keresnünk. Ellátás csak úgy
vehető igénybe, ha meghatározott gondozási szükséglettel rendelkezik az idős. Mivel egyre többen igénylik az ellátásainkat,
ezért előfordulhat, hogy a jelentkező várólistára kerül, bár igyekszünk úgy szervezni a munkánkat, hogy ez ne forduljon elő.
Ellátási területünk Szentendre és Pilisszentlászló.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Érdeklődni és felvilágosítást a következő helyen
és telefonszámokon lehet kérni:
Gondozási Központ Szentendre
2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
06/26 -311-964 vagy 06/ 20 -5940999
Kissné Pető Ilona
gondozásvezető

Kecskésné Sipos Andrea
intézményvezető

