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karatés bajnokaink

Péter Patrik (képünkön),
Kollár Eszter és Egei Ákos,
a Piramis Sportegyesület
karatékái Európa-bajnoki
címet szereztek a november
2-án rendezett 47. European
Wadokai Cup karate
versenyen.
24. oldal
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Balogh László:
életműdíj

Balogh László Munkácsydíjas festőművész,
a szentendrei festők
doyenje életműdíjat
vehetett át október 20-án
az Emberi Erőforrások
Minisztériumától.
11. oldal

2

VÁROS

pályázat
álláspályázatok a szei-ben
szentendre város egészségügyi intézményei szonográfus szakasszisztenst,
radiológus szakorvost, bőrgyógyász
szakorvost, gyermekszemész szakorvost, nőgyógyász szakorvost keres.

A pályázatok benyújtásának módja:
postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok
utca 1. )

Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére
a szei@szeirendelo.hu email címre.
További információt Dr. Pázmány
Annamária intézményvezető nyújt, a
0626/501-440-es telefonszámon, valamint a szei@szeirendelo.hu email címen.

Részletek: https://szentendre.hu/allaspalyazatok-a-szei-ben-3/
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közérdekű

általános segélyhívó 112
mentők 104

mentőállomás
2000 Szentendre, Bogdányi u. 31.
Tel: +36-26/310-424; +36-26/319-941

Tűzoltóság 105
2000 Szentendre, Ipar u. 5.
Tel: +36-26/500-017; +36-26/500-018

rendőrség 107

rendőrkapitányság
2000 Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Tel: +36-26/502-400
Körzeti megbízottak:
Pismány: Horváth Tamás r. főtörzsőrmester
Püspökmajor ltp: Király Gergő r. főtörzsőrmester
Pannónia telep: Gáti László c. r. rendőr törzszászlós
Belváros: Nagy Imre r. főtörzsőrmester
Izbég: Antalicz Ferenc c. r. zászlós

Polgárőrség
Székhely: 2000 Szentendre, Bükköspart 34/a
Postacím: 2001 Szentendre, P.f.: 110
Honlap: www.szentendrei.polgarorseg.net
E-mail: szentendre@polgarorseg.net
Telefonos ügyelet: +36-30/621-2600
Tisztségviselők: Elnök: Svigelj Sándor +36-30/346-2110, titkár: Simonyi Zsolt
szentendrei Járási Hivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. út 8.
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/
Tel: +36-26/501-900
E-mail: jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu
dmrv +36 27 511 511

eLmŰ hibabejelentés: 06-80-38-39-40
ELMŰ Ügyfélszolgálati Iroda, Dunakanyar krt. 14.
Nyitva: kedd 8.00–12.00, szerda 14.00–18.00
émász hibabejelentés: 06-80-42-43-44
TiGáz +36 26 501 100

magyar Telekom nyrt. ügyfélszolgálat 1412
Hibabejelentés: 143, Belföldi Tudakozó: 198
fűtőmű hibabejelentés +36 26 816 646
Útinform 06-1-336-2400

szentendre
és vidéke

közéLeTi és kuLTuráLis LaP
alapítva: 1899. | Újraalapítva: 1987.
szevi@szentendre.hu | +36 26 505 120

Megjelenik 13 000 példányban, havonta kétszer
Graﬁka: Krizbo
Címlapfotó: Balogh László: Tornyok, 1969, olaj,
vászon, 70 x 100 cm A Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteménye © Balogh László, FMC, Fotó:
Deim Balázs, FMC
Kiadó: Szentendrei Kulturális Központ NKft.
Felelős kiadó:
Lakatos Judit ügyvezető
Szerkesztőség:
Szentendre, Péter-Pál utca 1.
Tel: +36 26 505 120
e-mail: szevi@szentendre.hu
Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Munkatársak: Németh Erika, Széles Nóra
Hirdetések felvétele: +36 20 260 4642,
szevi@szentendre.hu, a szerkesztőségben
Kedden és csütörtökön 13-17 óra között, szerdán
10-14 óra között
Nyomda: PharmaPress
1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.
felelős vezető: Fabók Dávid
Index: PFH/88/1987 ISSN 0239-068X

városháza általános ügyfélfogadás helye:
Szentendre, Városház tér 3.
telefon: +36 26 300 407

szentendrei közös önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
H: 13-17 óra, Sz: 8-16 óra, P: 8-12 óra
Ebédidő: 12-13 óra

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Városi Ügyfélszolgálati Iroda, Duna korzó 25.
telefon: +36 26 300 407

eladó ingatlanok
Pilisszentlászlón

Pilisszentlászló Község Önkormányzat pályázatot hirdet az alábbi ingatlanok értékesítésére:

Cím: Pilisszentlászló, 475/2 hrsz.*
Terület: 1.356 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: Kivett beépítetlen terület
Övezeti besorolás: Lf (beépítésre szánt terület - falusias lakóterület)
Bruttó induló (licit) ár: 1.900.000 Ft
Pályázati biztosíték: 500.000 Ft
*A 475/2 hrsz.-ú ingatlan:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll a Pilisszentlászló 475/2 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1.356 m2 nagyságú
ingatlan, mely kizárólag a magántulajdonban lévő 475/1
hrsz.-ú ingatlanon keresztül közelíthető meg, a Vadrózsa utca közterületéről.
A pályázatokat a Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal Központi Iktatójába (Városház tér 3.) kell benyújtani december 19. 9.00 óráig.

e-mail cím: ugyfelszolgalat@szentendre.hu
H: 8-20 óráig, K-Sz-Cs: 8-16 óráig, P: 8-13 óráig
Tourinform Szentendre +36 26 317 966
közterület felügyelet
munkanapokon: +36 26 785 056
Hódiszpécser: +36 20 320-7216

szentendrei rendészeti iroda elérhetőségei:
2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
Telefon központi: +36 26 300 407
Telefon ügyeleti: +36 20 290 0190
Email: szeri@szentendre.hu

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
ÜGyELETI DÍJ 21:00 óRÁTóL 380 FT
Hétköznap (a Kálvária Gyógyszertár nyitva 21:00 óráig)
21:00–24:00 ügyeletes (24:00-tól készenlét) készenléti telefon
Hétfő
Ulcisia Gyógyszertár Dózsa Gy u.1.
06-30-214-1091
T: 500-248
Kedd
Szent Endre Gyógyszertár Kanonok u. 4.
T: 310-868
06-30-564-9201
Pismány Gyógyszertár Fiastyúk u. 11.
Szerda
T: 505-779
06-20-327-7971
Csütörtök
Vasvári Patika Sas u.10.
06-20-547-0463
T: 303-825
Péntek
Napvirág-csepp Gy. Dózsa Gy. u. 20.
T: 319-354
06-26-319-354
Kálvária Gyógyszertár Kálvária u. 33.
Szombat
06-26-787-796
T: 787-796
Vasárnap
Kálvária Gyógyszertár nyitva 21:00 óráig
December 1.

Ulcisia Gyógyszertár Dózsa Gy u.1.
T: 500-248
06-30-214-1091
Kálvária Gyógyszertár Kálvária u. 33.
T: 787-796
06-26-787-796
December 15.
Pismány Gyógyszertár Fiastyúk u.11.
T: 505-779
06-20-327-7971
December 22.
Napvirág-csepp Gy. Dózsa Gy. u. 20.
T: 319-354
06-26-319-354
Készenléti idő alatt a gyógyszertár neve mellett megadott készenléti telefonszám hívását követően legkésőbb fél órán
belül a gyógyszerész megkezdi az
ellátást. Legközelebbi állandó ügyeletet tartó gyógyszertár:
Mátyás Király Patika (Csillaghegy )
Cím:1039 Budapest, Mátyás király út 2. T.: +36-1-240-4320
Legközelebbi 0-24 óráig nyitva tartó gyógyszertár:
NoN-SToP GyóGySZERTÁR, PILISVÖRÖSVÁR
Cím:2085 Pilisvörösvár, Fő u. 109. T: +36-26-593-953

December 8.

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

állatorvos mindig hívható: +36 30 415 9060

árvácska állatvédő egyesület +36 20 571 6502
Gyepmester +36 20 931 6948

szentendrei köztemető tel/fax: +36 26 310 442

Cím: Pilisszentlászló, 533 hrsz.*
Terület:
230 m2
Ingatlan-nyilvántartási megnevezése: Kivett beépítetlen terület
Övezeti besorolás: Lf (beépítésre szánt terület - Falusias lakóterület)
Bruttó induló (licit) ár: 460.000.- Ft
Pályázati biztosíték: 50.000.- Ft
*Az 533 hrsz.-ú ingatlan: Pilisszentlászló Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll az ingatlan,
mely kizárólag a magántulajdonban lévő 532 hrsz-ú ingatlanon keresztül közelíthető meg, a Honvéd utca közterületéről.
A pályázatokat a Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal Központi Iktatójába (Városház tér 3.) kell benyújtani december 19. 10.00 óráig

A pályázatokkal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes
pályázati kiírást beszerezni a Községházán (Pilisszentlászló, Szabadság tér 1.) lehet.
További információt előre egyeztetett időpontban a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájánál is kaphat. Időpontegyeztetés: 06
70 317 3414.

városházi hírek
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a képviselő-testület november 13-án tartotta
ülését. a testület több mint 35 napirendi pontot tárgyalt.
Az új városvezetés célja az építményadóból
származó bevételek visszaosztása a városrészek között oly módon, hogy a bevétel ott kerüljön felhasználására, ahonnan a beﬁzetés
származik. Az új típusú költségvetési tervezés
lényegi eleme, hogy a városrészek önmaguk
rendelkezzenek költségvetési kerettel annak
érdekében, hogy helyben dőljenek el a fenntartási, felújítási kérdések, amelyek az ott élők
életminőségét javítják. Szentendre illetékességi területén az építményadóból származó
bevétel 2018-ban 504 205 935 Ft volt.

n közösségi tervezés

A városvezetés szeretné aktívan belevonni az
érintett lakóközösségeket a felújítások, átalakítások, közlekedési átszervezések koncepcióterveinek kialakításába az ún. közösségi
tervezés módszerét használva. A közösségi
tervezés lényege, hogy a tervezési folyamatba
már egészen korai szakaszában aktívan bekapcsolódnak a helyi közösségek, így a tervek
jobban tükrözik a szükségleteiket, igényeiket.
További előny, hogy lehetővé válik a folyamatba olyan információk beépítése is, amelyekkel csak az érintettek rendelkeznek,
valamint sokkal nagyobb lesz a terv társadalmi elfogadottsága, a közös ügy iránti elköteleződés. A képviselő-testület 15 millió Ft-ot
biztosít erre a célra a város 2020. évi költségvetése terhére.

n forgalommodellezés

Megszavazták a képviselők a 11-es út – Ady
Endre úttól (Spar áruház) a Kalászi útig terjedő
szakasz – forgalmának informatikai modellezésének elkészítését, melynek megvalósítására 15 millió Ft-ot terveztek be a város
2020-as éves költségvetésébe. A jelenlegi állapotra kalibrált forgalmi modell lehetőséget
biztosít az egyes beavatkozások hatásainak
előre becslésére, a beavatkozások ütemezésének kialakítására. A forgalomszimulációs
modelleket hazánkban is egyre szélesebb körben alkalmazzák a tervezésben, hiszen segítségével olyan helyzeteket lehet vizsgálni,
amelyek kiépítésére még nem került sor. A
modellező eljárások segítségével a közlekedési rendszerben megjelenő járművek viselkedése leírható, előzetesen megbecsülhető a
hálózat teljesítőképessége és annak változása különböző intézkedések esetén.

n együttműködés a közlekedési
problémák megoldásában

Az elmúlt egy-két évtizedben Szentendre és
környéke rohamos fejlődésen ment keresztül.
Jelentősen nőtt a lakosság száma, a térségben közlekedő járművek mennyisége, az életszínvonal emelkedése pedig bővítette a
közszolgáltatások igénybevételét. A változások nem jártak mindig együtt az infrastrukturális hálózatok korszerűsítésével. A 11-es főút

infrastruktúrája régen megérett a felújításra és
a HéV korszerűsítése, a tömegközlekedés hatékonyságának növelése nélkül nem lehetséges könnyítést elérni a közlekedés területén.
A problémák a járás más településein élőket
is érinti. A közös problémák megoldása együttes erőfeszítéssel hatékonyabban történhet
meg, ezért Szentendre, mint a térség meghatározó települése, kezdeményezi egy olyan
konzultációs mechanizmus felállítását a járás
településeinek vezetői részvételével, ahol a
térség polgármesteri egyeztetni tudnak a
közös problémák megoldásáról, illetve közösen lobbizni a megvalósítás érdekében. A testület felkérte a polgármestert a fő problémák
listájának összeállítására a városban működő
közéleti, civil és szakmai szervezetek, egyesületek és magánszemélyek bevonásával, majd
ezt követően alakítják ki a konzultációs mechanizmust, amely lehetővé teheti a közös
erőfeszítések koordinálását.

n szész felülvizsgálata

A képviselő-testület felkérte a polgármestert,
hogy a Főépítészi Kabinet segítségével készítsen előterjesztést a decemberi 11-i testületi
ülésre a SZéSZ (Szentendre építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét) felülvizsgálatáról olyan új szempontok alapján, amelyek
lehetővé teszik a város szerkezetét jelenleg
károsan befolyásoló irányok megállítását. A
városvezetés korábbi erőfeszítései (belterületbe vonás leállítása, a helyi településrendezési eszközök bevezetése) sem állította meg
a túlnépesedés folyamatát, a lakosság továbbra is a földrajzi és infrastrukturális adottságok kapacitását meghaladó mértékben
növekszik. A lakó- és üdülőterületek beépülése, a többlakásos lakóépületek és lakóparkok épülése következtében jelentkeznek az
intézményi ellátottság nehézségei, a parkolási
igény kiszolgálásának lehetetlensége, a közlekedés egyre elviselhetetlenebb körülményei.

n rendeletmódosítás

A Kormányhivatal a múlt hónapban lefolytatta
átfogó ellenőrzését a Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Intézmény működésével kapcsolatban.
Folytatás a 4. oldalon

városházi videotudósítások

Sorozat indult ‘Városházi tudósítások’
címmel a város hivatalos oldalán
(www.szentendre.hu) és Facebook-oldalán (Szentendre Hivatalos oldala).
A közel 3 perces videókban a polgármester és a képviselők tudósítják a szentendreieket a város aktuális, fontos ügyeiről.
Az első részben Fülöp Zsolt polgármester
foglalta össze, min dolgozik most a városvezetés.
december 13-án élő chat-közvetítés keretében lehet kérdést feltenni a városvezetőknek.

meghívó
közmeghallgatásra

szentendre város önkormányzat
képviselő-testülete december 5-én
csütörtökön 18.00 órai kezdettel
közmeGHaLLGaTásT tart.
A közmeghallgatás helye:
a Városháza Díszterme

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt
tisztelettel vár Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
december 2-ig kérdéseiket írásban is
megküldhetik a polgarmester@szentendre.hu e-mail címre, illetve a nyilvános
testületi ülés keretében a jelenlévő képviselőkhöz kérdést tehetnek fel, javaslattal
élhetnek.

Minden érdeklődő megjelenésére és részvételére számítok.
FÜLÖP ZSoLT
PoLGÁRMESTER

Fotó: Deim Balázs

n városrészi költségvetés
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Folytatás a 3. oldalról

Az ellenőrzés során megállapította, hogy a
személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint
a ﬁzetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet nem szabályozza az „ellátás
megszűnésének eseteit és módjait”, ezért
szükség volt a rendelet kiegészítésére.

n alapító okiratok módosítása

A Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Közalapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága tagjainak ötéves határozott idejű megbízatása lejárt az elnök, dr. Matskási István
személyének kivételével. A meghosszabbításáról vagy az új tagok delegálásáról az alapítónak – Szentendre Város Önkormányzat
Képviselő-testületének – kellett döntést hoznia. Újabb öt évre meghosszabbították Aknay
János, dr. Bereczki Lóránt, dr. Cseri Miklós
tagok megbízatását. A kuratórium három új
tagja lett öt évre: Lang András, dr. Páll István,
Szegedi István. A felügyelőbizottság tagjainak
– Vincze László, dr. Beregnyei Józsefné, Kerezsi Csaba – újabb három évre meghosszabbították a megbízatását.
A Szentendréért Közalapítvány kuratóriumi elnöke, Verseghi-Nagy Miklós megbízatása a
2019. évi helyi önkormányzati választás után
megszűnt. A Közalapítvány új elnöke Fülöp
Zsolt polgármester lett, ennek megfelelően
módosították az alapító okiratot.

n Társulási megállapodásmódosítás

A testület módosította a Dunakanyari Családés Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
Társulási Megállapodását, melyre több ok
miatt is szükség volt. Egyrészt a választások
eredményeképpen több társult településen új
polgármestert választott; valamint az Intézmény székhelyének címe a Szentlászlói út
89.-ről 103-ra változott; illetve az Intézmény
korábbi budakalászi telephelye is megváltozott. A társult települések lakosságszámát is
módosították a Belügyminisztérium által közzétett adatok alapján.

n szabályzatmódosítás

Aktualizálták és pontosították a közbeszerzési és beszerzési szabályzatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer 2018. áprilisi
bevezetése óta szerzett tapasztalatok és a bizottsági struktúra változása miatt.

n Tájékoztató telekalakítási
szerződésről

A Duna korzó 25/2 hrsz. területen korábban
irodaházat építeni kívánó CyEB Energiakereskedő Kft. ügyvezetője tájékoztatta a
város új vezetését, hogy készek arra, hogy az
eredeti szerződés szerinti irodaházat megépítsék, de arra is, hogy az eredeti építési
szabályzat visszaállításra kerüljön, továbbá
nyitottak a tulajdonukban álló telkek önkormányzat részére történő értékesítésére is. A
képviselők részletes tájékoztatást kaptak a
korábban kötött szerződésekről és a jelenlegi
állapotról. A településrendezési tervben szereplő vállalások tekintetében a CyEB Kft. az
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Evező utca megépítésével van késedelemben, melynek teljesítésére póthatáridőt szabtak a képviselők.

n közbeszerzés átruházása

A „Villamos energia 2020-ra Szentendre” tárgyú közbeszerzési eljárását lezáró döntést a
testület átruházta a Közbeszerzési Bizottságra, mivel a lezáró döntést nem sikerült erre
az ülésre előkészíteni, viszont a döntést még
november hónapban indokolt meghozni.

n Tanteremfejlesztés az izbégi
iskolában

A testület 2018-ban jóváhagyta az Izbégi
Általános Iskolában megvalósítandó tanteremfejlesztésről szóló együttműködési megállapodást szövegét, de szövegének jelentős
változása miatt most ismételten dönteni kellett róla. A megállapodás szerint az intézmény
kétszintes épületszárnnyal bővül 4 tanteremmel, 2 fejlesztőteremmel, szertárakkal, vizesblokkal az I. ütemben. A kialakítás II. ütemében tornaszobával és a hozzá tartozó öltözőkkel is bővíthető lesz az iskola. Az
együttműködési megállapodás értelmében az
alap beruházás teljes költségét központi költségvetési forrás biztosítja, az önkormányzatnak az önerőt sem szükséges adnia. A
konzorciumi szerződés aláírására idén áprilisban került sor a beruházás megvalósítójával,
a BMSK Beruházás, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel.

n módosították a felvételi
körzethatárokat

A rendelet értelmében a települési önkormányzatokat véleményezési jogkör illeti meg
az általános iskolák felvételi körzethatárainak
megállapításával kapcsolatban, ennek megfelelően a Pest Megyei Kormányhivatal érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztálya kérte az
önkormányzatot, hogy jelezze, kíván-e változtatni a 2019/2020. tanévre a körzethatárokon,
illetve kérte a hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámának megadását intézményi bontásban.

Az iskolai körzetek utcajegyzék az alábbi
kiegészítésekkel bővült:
a ii. rákóczi ferenc általános iskola és Gimnázium felvételi körzetébe került: Áchim András utca, Alkony utca, Arasz utca, Árvácska
utca, Béke köz, Bérc köz, Birs köz, Bölény utca,
Cincér utca, Cinke utca, Czóbel sétány, Csalitos utca, Csóka köz, Csúcs köz, Evező utca,
Fagyal köz, Fertő köz, Fülemüle utca, Galagonya utca, Hársfa utca, Határ utca, Hegymester
köz, Hóbogyó utca, Ignatovity Jakov utca, Janicsár utca, Jankó János utca, Kamilla utca,
Kankalin köz, Kert utca, Korniss Dezső sétány,
Kőhíd utca, Kőzúzó utca, Lomb utca, Meggyvágó utca, Mese utca, Mókus köz, Palánta
utca, Rét utca, Római Várkert utca, Sánc köz,
Som utca, Szerb Kálvária tér, Sziklás utca,
Szöcske utca, Sztelin utca, Tölgyfa utca, Török
köz, Ulcisia köz, Vak Bottyán utca, Vastagh
György utca, Vércse utca, Vezér köz, Viola
utca, Zene köz;
a Barcsay Jenő általános iskola felvételi körzetébe került: Agyagos utca, Apáti Abkarovics

Béla utca, Árnyas köz, Barka utca, Bojtorján
utca, Bor utca, Bubán tér, Cserjés utca, Csiga
köz, Csipke köz, Erdőszél utca, Eső utca, Fagyöngy utca, Füge köz, Gébics utca, Gém utca,
Gerinc utca, Gerle utca, Gyepes utca, Gyopár
utca, Gyökér utca, Hód utca, Homoktövis utca,
Hörcsög utca, Huba köz, Ilona köz, Inda utca,
Jeges köz, Jeges utca, Kada köz, Kada utca,
Katica utca, Kikelet utca, Kilátó utca, Kopár
utca, Korona utca, Kökörcsin utca, Kömény
utca, Kőris utca, Kulacs utca, Kurta utca, Levél
köz, Makkos utca, Medve utca, Meggyfa utca,
Ménes utca, Meredek utca, Mirtusz utca, Mormota utca, Morzsa utca, Must köz, Nádas
utca, Napraforgó utca, Nárcisz utca, Naspolya
utca, Nyárfa dűlő, Nyúl utca, Nyuszt utca,
Ökörszem utca, Patron utca, Pillangó köz, Pillangó utca, Pirkadat köz, Pitypang utca, Pocok
utca, Prés köz, Rege utca, Rézsű köz, Ringló
utca, Róka köz, Rövid utca, Szalonka utca,
Szántó utca, Szeles utca, Szirom köz, Tarka
utca, Tas utca, Tövis utca, Túzok utca, Vackor
köz, Vadrózsa utca, Vándor utca, Veréb köz,
Vészi Endre utca, Zabla utca, Zsálya köz, Zsálya utca, illetve törölték a Kőhegy és a Csend
utcákat;
az izbégi általános iskola felvételi körzetébe
került: Alma utca, Anna köz, Árva utca, Babér
utca, Bárány utca, Barátság köz, Bíbor utca,
Borsika utca, Bölcsöde köz, Dömörkapu út, dr.
Cséby Antal utca, Fahéj utca, Galóca utca,
Gyertyán utca, Húr utca, Kapcs utca, Kút utca,
Kuvik utca, Lapos utca, Leánder utca, Mustár
utca, ostor utca, Ölyv köz, Pálma köz, Patak
sor utca, Pilisi utca, Sárfű utca, Sármány utca,
Seregély utca, Sirály utca, Szélső utca, Tárkony utca, illetve törölték a Pilis közt, Szarvashegyet, a Szentlászlói út helyett Szentlászlói
út 36-tól, a Sztaravodai út helyett Sztaravodai
út 36-tól szövegre módosult;
a Templomdombi általános iskola: Áprily
Lajos tér, Ferenczy Károly köz, Fortuna köz,
Szerb köz, illetve törölték a Csillag utcát.
A jegyzői nyilvántartásban Szentendrén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
hátrányos helyzetű gyermekek létszáma intézményi bontásban:
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban 7 gyerek,
az Izbégi Általános Iskolában 5 gyerek,
a Barcsay Jenő Általános Iskolában 12 gyerek,
a Templomdombi Általános Iskolában 3 gyerek,
a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Bárczi Gusztáv Tagintézményében 2
gyerek.

n vsz-tájékoztató

A Városi Szolgáltató Hulladékgazdálkodási és
Köztisztasági Divíziója 2019. III. negyedévének szilárd hulladék kezeléséről és a köztisztaság helyzetéről adott tájékoztatást.
Változások nem történtek, a közszolgáltató
2018. januártól a Fővárosi Közterület-fenntartó nZrt., a feladatokat pedig a közszolgáltató alvállalkozójaként továbbra is a Városi
Szolgáltató Nonproﬁt Zrt. látja el, a begyűjtött
hulladékot a rákospalotai égetőműbe szállítják. Lomhulladék tekintetében minimális, a
szezonalitásnak megfelelő emelkedés volt az
előző negyedévhez képest. A szelektív hulladékmennyiségek tekintetében is növekedés
volt, elsősorban a műanyag PET palackok és
az üveghulladék esetében.

megalakultak a bizottságok
és a munkacsoportok
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képviselők fogadóórái

1. sz. választókörzet: Pál Gábor
Fogadóóra: Folyamatosan, telefonos
egyeztetést követően
Telefon: +36 70 379 9704
E-mail: pal.gabor@szentendre.hu

2. sz. választókörzet: magyar Judit
Fogadóóra: Folyamatosan, telefonos
egyeztetést követően
Telefon: +36 20 929 4139
E-mail: magyar.judit@szentendre.hu

3. sz. választókörzet: drávucz zsolt
Fogadóóra: Folyamatosan, telefonos
egyeztetést követően
Telefon: +36 30 305 3645
E-mail: dravucz.zsolt@szentendre.hu

Fotó: Deim Balázs

4. sz. választókörzet: Hernádi krisztina nóra
Fogadóóra: Folyamatosan, telefonos
egyeztetést követően
Telefon: +36 30 439 1476
E-mail:
hernadi.krisztina.nora@szentendre.hu

a november 13-i testületi ülés elején tárgyalta a képviselő-testület az szmsz (szervezeti és működési szabályzat) módosítását,
melynek keretében megválasztották a testület mellett működő bizottságok és a munkacsoportok tagjait, és letették az esküt a
Családvédelmi munkacsoport tagjai.

Új struktúra

Még az előző, alakuló ülésen döntött a testület
a bizottsági és munkacsoporti struktúra átalakításáról, mely szerint négy bizottság – Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság; Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság; Kulturális, oktatási és Civil Bizottság; Jóléti Bizottság –, és
négy munkacsopor – Közlekedési Munkacsoport, Környezetvédelmi Munkacsoport, Jóléti
Munkacsoport, Kulturális Munkacsoport –
alakult meg. A mostani ülésen megválasztották a bizottságok és a Családvédelmi munkacsoport tagjait, illetve pontosították a
tanácsnokra, munkacsoportra és bizottságra
vonatkozó rendelkezéseket.

Változás, hogy a korábbi két tanácsnokkal
szemben ezentúl egy városfejlesztési tanácsnok lesz, akinek megválasztására a rendelet
hatályba lépését követően lesz lehetőség.
További változás, hogy csak a Jóléti Munkacsoport – melynek neve Családvédelmi Munkacsoportra változott – látja el a feladatait
állandó jelleggel, a Közlekedési, Környezetvédelmi- és a Kulturális Munkacsoport csak
eseti jelleggel kerül felállításra. Újdonság az
is, hogy mostantól nem lesznek állandó külsős bizottsági tagok, hanem a projektekhez
kérik fel az adott problémára szakosodott tanácsadókat, akiknek megbízatása a projekt
végéig tart.

Pontosították a Kulturális, oktatás és Civil Bizottság, valamint a Jóléti Bizottság feladat- és
hatáskörét. A módosítás értelmében az ifjú-

sági ügyekkel a Kulturális, oktatási és Civil
Bizottság foglalkozik, a Jóléti Bizottság által
ellátandó feladatok pedig kiegészülnek
a családvédelemmel, a városi sportrendezvények támogatásával, valamint a bizottság
jogosult dönteni a feladatkörébe tartozó
ügyekben az önrészt nem igénylő pályázatokról.

Módosításra került az ülésrend, eszerint a
képviselő-testületi ülésen a polgármestertől
jobbra a jegyző, a polgármestertől balra Pilis
Dániel alpolgármester foglal helyet, a képviselők pedig ABC szerint ülnek Pilis Dániel mellől
kezdve.

a bizottságok és a
Családvédelmi munkacsoport
személyi összetétele:

Pénzügyi és ellenőrző Bizottság
elnök: Magyar Judit, tagok: Szűcs Katalin,
Helyes Imre Mihály, Hernádi Krisztina Nóra,
Boda Anna Mária

városfejlesztési és környezetvédelmi
Bizottság
elnök: Drávucz Zsolt, tagok: Szegedi István,
Helyes Imre Mihály, Hernádi Krisztina Nóra,
Kiss Károlyné
kulturális, oktatási és Civil Bizottság
elnök: Lang András, tagok: Pál Gábor, Szűcs
Katalin, Laárné Szaniszló éva

Jóléti Bizottság
elnök: dr. Almási Csilla, tagok: Pál Gábor, Lang
András, Zakar Ágnes

Családvédelmi munkacsoport
elnök: Both Piroska, tagok: Kovács Miklósné,
Bethlen Béláné, Merganz Jánosné

5. sz. választókörzet: szegedi istván
Fogadóóra: Folyamatosan, telefonos
egyeztetést követően
Telefon: +36 30 212 0626
E-mail: szegedi.istvan@szentendre.hu

6. sz. választókörzet: Helyes imre mihály
Fogadóóra: Folyamatosan, telefonos
egyeztetést követően
Telefon: +36 70 402 5502
E-mail: helyes.imre.mihaly@szentendre.hu

7. sz. választókörzet: szűcs katalin
Fogadóóra: Folyamatosan, telefonos
egyeztetést követően
Telefon: +36 30 589 1663
E-mail: szucs.katalin@szentendre.hu

8. sz. választókörzet: Pilis dániel
Fogadóóra: Folyamatosan, telefonos
egyeztetést követően
Telefon: +36 70 295 3414
E-mail: pilis.daniel@szentendre.hu

9. sz. választókörzet: Lang andrás
Fogadóóra: Folyamatosan, telefonos
egyeztetést követően
Telefon: +36 20 324 9125
E-mail: lang.andras@szentendre.hu

10. sz. választókörzet: dr. almási Csilla
Fogadóóra: Folyamatosan, telefonos
egyeztetést követően
Telefon: +36 30 225 8533
E-mail: dr.almasi.csilla@szentendre.hu

Boda anna
Fogadóóra: Telefonos egyeztetést követően
Telefon: +36 30 678 3695
E-mail: boda.aniko@szentendre.hu

kiss károly andrásné
Fogadóóra: Telefonos egyeztetést követően
Telefon: +36 20 323 8766
E-mail: kiss.karolyne@szentendre.hu

Laárné szaniszló éva
Fogadóóra: Előzetes megbeszélés alapján,
szerda 9:00-12:00
Telefon: +36 30 444 5481
E-mail: laarne.szaniszlo.eva@szentendre.hu
zakar ágnes
Fogadóóra: Telefonos egyeztetést követően
Telefon: +36 20 967 6820
E-mail: zakar.agnes@szentendre.hu
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Bemutatkoznak a város nemzetiségi
önkormányzatai
VÁROS
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Az október 13-i választáson Szentendre nemzetiségi önkormányzatainak képviselőit is megválasztottuk.
Az önkormányzatok elnökeit arra kértük, néhány gondolatban mutatkozzanak be, és foglalják össze,
milyen programmal készülnek az elkövetkező ciklusra.
KÖZMEGHALLGATÁSoK
Szentendre nemzetiségi önkormányzatai
MEGHÍVó

MEGHÍVó

szentendre város Bolgár nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete
december 2-án (hétfőn) 9.00 órai kezdettel
közmeGHaLLGaTásT tart,
melyre tisztelettel meghívom.

szentendre város Cigány nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete
december 3-án (kedden) 10.00 órai kezdettel
közmeGHaLLGaTásT tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Porkoláb Sándor
elnök

Német Vince
elnök

Az ülés helye: Városháza (Városház tér 3.)
Kistárgyaló terme

MEGHÍVó

Az ülés helye: Városháza (Városház tér 3.)
Kistárgyaló terme

MEGHÍVó

szentendre város Lengyel nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete
december 2-án (hétfőn) 10.00 órai kezdettel
közmeGHaLLGaTásT tart,
melyre tisztelettel meghívom.

szentendre város román nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete
december 3-án (kedden) 16.30 órai kezdettel
közmeGHaLLGaTásT tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Halper Dávid
elnök

Vaskóné Pántya Júlia
elnök

Az ülés helye: Városháza (Városház tér 3.)
Kistárgyaló terme

MEGHÍVó

szentendre város Horvát nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete
december 2-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Városi Vendégház
(Fő tér 12. )
Benkovits György
elnök
MEGHÍVó

Az ülés helye: Városháza (Városház tér 3.)
Kistárgyaló terme

MEGHÍVó

szentendre város szerb nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete
december 3-án (kedden) 17.00 órai kezdettel
közmeGHaLLGaTásT tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Corner Szerb étterem
(Duna korzó 4.)
Margaritovits Milenkó
elnök
MEGHÍVó

Szentendre város szlovák nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete
december 3-án (kedden) 9.00 órai kezdettel
közmeGHaLLGaTásT tart,
melyre tisztelettel meghívom.

szentendre város Görög nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete
december 15-én (vasárnap) 16:00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Vanyák Gábor Ferenc
elnök

Sommer Julianna
elnök

Az ülés helye: Városháza (Városház tér 3.)
Kistárgyaló terme

Az ülés helye: ofﬂine Center
(Ady Endre út 6.)

szlovák nemzetiségi
önkormányzat

vanyák Gábor elnök
Pilisszentlászlón születtem, itt jártam szlovák iskolába is, otthon szüleimmel csak szlovákul beszéltünk. Szentendrére, Izbégre 45
évvel ezelőtt költöztünk feleségemmel, aki
szintén Pilisszentlászlón született, és ő is
szlovákul beszél. Itt egy kis közösséget alkotunk, ápoljuk hagyományainkat, sok programot szervezünk. Szeretnénk, hogy továbbra
is így legyen. 2014-ben is indultunk a választásokon feleségemmel, most, a 2019-i választásokon ismét elnyertem a választók
bizalmát, a feladatot örömmel vállaltam.

margaritovitsné fenyvesi margit elnök helyettes
Fő célkitűzésem a szlovák nyelv és hagyományok ápolása, valamint a szentendrei szlovák
közösség összetartása. Szüleimtől, Németh
Margit és Fenyvesi Ferenc szlovák ajkú, pilisszentlászlói lakosoktól, illetve a nagyszüleimtől tanultam meg a szlovák nyelvet, melyet
azóta is ápolok.
2020 évi programtervünk:

Február
Pilisszentkereszt Siska fesztiválon
való részvétel.

Március
a hagyományokhoz híven a Petőﬁ Sándor
emlékműnél koszorúzás, illetve túra a
Kőhegyre és megemlékezés. Városi ünnepségen való részvétel. Nőnapi ünnepség.

Május
Főzőverseny. Pilisi túra.

Június
Detva Szlovákia Folklórfesztivál – már több
éves hagyomány, hogy részt veszünk a rendezvényen.

Július
Bánki tó – szlovák találkozó.

Augusztus
Klubnap (egészség megőrzés céljából).

Szeptember
Szlovák nap.

December
Karácsonyi koncert.
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Görög nemzetiségi
önkormányzat

sommer Julianna elnök
40 éves, elhívatott édesanya és feleség,
tanár, tolmács-fordító. Anyai ágról kaptam a
görögségemet, amelyet nagy büszkeséggel
gyakorlok oda- és idehaza is. Szentendrén
élek, ahol a Görög Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének elnökévé választottak 2014-ben. Azóta lelkesedéssel és
kitartó energiával, társaimmal együtt azért
dolgozunk, hogy a helyi görög közösség tagjai és a környékünkön élő filhellén barátaink
minél nagyobb szeletét tudják élvezni a nemzetiségi hovatartozásuknak.

furcsa Gábor alelnök
44 éves tanárember vagyok, a második ciklust
kezdtem meg a Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyetteseként. A
hazai görögséggel gyermekkoromban, Százhalombattán ismerkedtem meg. Az évek alatt
egyre inkább bevonzott ez a közösség, leginkább a görög táncok vonzottak. A mai napig
művelem, igyekszem minél hitelesebben megtanítani, átadni őket az érdeklődőknek.

arvanitidu sztamatula testületi tag, 66 éves
nyugdíjas könyvelő, a szentendrei mellett a Fővárosi Görög Önkormányzat tagja is
20 éve tevékenykedem a magyarországi görögök önkormányzataiban. A 2000-ben alakult
Ellinizmosz Tánccsoport egyik alapító tagja vagyok. A Magyarországi Görögök Kulturális
Egyesületénél 2014-től vezetem a Syllogos Természetjáró Tagozatát, azóta közel száz alkalommal kirándultunk Budapest környékén, és
évente egyszer Görögországba szervezünk
emléktúrát.
Célok, programok, rendezvények:

• Az állandósult programjaink – a táncház és
a karácsonyi rendezvény – folytatása, mert
ezeken az eseményeken tud a közösség érdemben összeforrni, találkozni, megélni nemzetiségi hovatartozását. 2015. év februártól
kezdve csaknem minden hónapban egyszeri
alkalommal, szombat délutánonként élő
zenés görög táncházat szervezünk egyre nagyobb sikerrel és egyre bővülő érdeklődői körrel; minden év decemberében pedig görög
karácsonyi rendezvényt tartunk, ahol a görög
ünnepi hagyományokról, népszokásokról hallható egy vetítéssel és kiállítással egybekötött
előadás, amelyet gasztronómiai kóstoló és élő
zenés táncház követ.
• Az iskolai görög nyelvoktatás folytatása, hiszen a nyelv minden kultúra fő hordozója,
annak tudása közvetlen utat biztosít az adott
kultúra szegleteinek megismeréséhez és későbbi átadásához. 2015. szeptemberétől a
Manolisz Glezosz 12 évfolyamos Kiegészítő
Görög Nyelvoktató Iskola közreműködésével
és segítségével szombat délelőttönként görög
nyelvi matinéfoglalkozásokat indított útjára az
óvodás- és iskolás korú gyerekeknek; az iskola szentendrei telephelye a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola.
• Más városok görögségének megismerése,
kirándulások, találkozók megszervezése –
Beloiannisz, Pécs, Miskolc stb. Görög Nemze-
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tiségi Önkormányzatokkal való együttműködésben.
• Húsvéti rendezvény, 2020 áprilisában, az ortodox húsvéthoz igazodva, amely a karácsonyihoz hasonlóan, azt kiegészítve, a görög
népnek oly nagy jelentőséggel bíró húsvét ünnepét ismerteti majd meg a helyi közösséggel,
néprajzi előadással, kiállítással, báránysütéssel, táncházzal.
• A helyi görögség érdekeinek képviselése,
művészetének felkarolása, időskorúinak és
gyermekeinek támogatása egyéb programokon

Horvát nemzetiségi
önkormányzat

Hárman, szautner katalin, valentin éva és jómagam (Benkovits György elnök), afféle régi
motorosként – hiszen mindannyian voltunk
már közösségünk vezetői korábban – esküdtünk fel arra, hogy a szentendrei dalmátok érdekeinek védelmezői és nemzetiségi életének
segítői és szervezői leszünk az elkövetkező
ciklusban. De az ügy, amellyel választóink
bennünket megbíztak, azonban ennél több és
fontosabb is. Mivel közösségünk újjáalapítója
és három évszázada tevékeny részese Szentendre életének, ezért olyan identitás-tudás
kollektív birtokosa is, amely a modern urbanisztika szerint a város fejlődésének és fejlesztésének mással nem pótolható forrása.
A rohamléptekkel változó világ, a robbanásszerű lakosságszám-növekedés, és az életmód végletes megváltozása stb. mind-mind
olyan erős kihívás ma, amely egy identitásában törékeny közösség számára végzetes
lehet. Ha valamikor volt aktualitása a latin
mondásnak, akkor most nagyon is van. „Sine
preteritis nulla futura”, múlt nélkül nincs jövő.
Mert a múlt ismerete, a szokások megtartása,
a tradíciók ápolása nem azért fontos, mert
trendi vagy jópofa dolog, hanem, mert ez a
város önazonosságnak megtartását jelenti. S
bár egy nemzetiségi önkormányzatnak szerény a mozgástere, mégis vállaltuk, hogy
olyan indítványokat teszünk, javaslatokat fogalmazunk meg, amely segíthet a város nagyobb közössége számára is a város
jellegének, arculatának megőrzésében. Amely
persze nem csak az épített arculat további torzulásának megállítását jelenti, de olyanokat is,
mint a város hírességeinek megismertetését,
emlékük ápolását, mint Stéger Ferenc, a századforduló magyar Pavarottijáét. Mert kevesen tudják, hogy Franjo Stazic néven korának
világsztárja volt. Aki anno Európa szinte minden nagy operaházában, beleértve ezek közé
a Teatro alla Scalat is, hatalmas sikereket
aratva fellépett. De neve összekapcsolódik az
első horvát nemzeti opera bemutatásával is,
hiszen a Ljubav i zloba tenor főszerepét alakította, és ezért aztán jobban tudják Dubrovnikban, mint Izbégen, hogy hol és milyen
állapotban van emléktáblája. De olyan, talán
kevésbé fontos dolgokban is tetten érhető ez,
mint a napjainkban oly divatos gasztronómia.
Ugyanis kevesen tudják, hogy a szentendrei
dalmátok receptjei között legalább egy tucat
olyan található, amelyért ma Velencébe utazunk. Mert a Frittelle, Bomboloni, Arancini, bár
más néven, de Szentendrén is megtalálható.

Vélhetően a szentendreiek egy része hallott
már az Ivan danról, sőt talán még látta Feri bácsit is, amikor talpig fűzfabokornak öltözve
dodolázott (ami nem tévesztendő össze a dudolászással, mert az előbbi esőkérő ceremónia) egy-egy tikkadt nyári napon a Fő téren és
Bogdányi utcában. S ahogy egyre több régi
óvárosi épületünket festeti fehérre a hatóság,
no meg a divat is, és fakul, sápad Szentendre
óvárosa, úgy veszíti el arcát is. Szóval, kicsik
vagyunk, de megpróbálunk majd sok-sok indítványunkkal, kezdeményezésünkkel megóvni Szentendrét, rendezvényeinkkel pedig
megőrizni identitását is. Tesszük ezt annak
reményében, hogy a városért felelős testület
partnerünk lesz ebben, és nem csak bólogatással támogatja tevékenységünket!

román nemzetiségi
önkormányzat

Önkormányzatunk tagjai: magyarné Braunsteiner márta, karácsony sándor és vaskóné
Pántya Júlia.
Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzata a 3. ciklusát kezdi el idén. Most az
önkormányzat új összetételben igyekszik a
korábban már meghatározott célokat megvalósítani. A szándék, hogy a magyarországi
román kisebbséget képviseljük, behatárolja a
lehetőségeinket. Miután Szentendre nem a románságáról, mint nemzetiség ismert, így
gyakran felteszik a kérdést, hogy kiknek vagyunk jelen.
A magyar törvények szerint, ha egy településen a 2010-es népszámlálás idején 25-en egy
kisebbséghez tartozónak vallották magukat,
ott lehetővé vált az önkormányzat megalakítása. A városunkban 84-en jelezték, hogy
román nemzetiségűek, bár mi - önkormányzatunk tagjai - nem ismerjük ezeket a személyeket.
Fontosnak tartom megemlíteni azt a tényt is,
amely sokak szerint nem ismert, anélkül, hogy
bántó lennék, hogy a történelem okozott más
népességnek is szomorú helyzetet a trianoni
határok meghúzásával. A mi elődeink a mai
országunk területén maradtak, ezért tartjuk
nemes feladatnak, hogy a leszármazók, mi,
megőrizzük a megmaradt nyelvet, zenét, táncot, népdalt. Sikeres képzőművészek, hagyományőrző csoportok, énekkar, kutatók vannak
közöttünk, őket, illetve munkáikat, alkotásaikat hozzuk el a városba.
Szentendre színes kultúrájú, befogadó város,
így vagyunk jelen, kultúránk, művészeink által
a városban.
Advent utolsó vasárnapján a gyulai Pro Musica kórus lesz a résztvevője a gyertyagyújtás
ünnepének.
Az identitás erős érzés, és hogy kapcsolódhassunk az anyaországunkhoz, évente
budapesti, gyulai barátainkkal közösen országlátogatást is szervezünk. Ez a másik
olyan tevékenység, amely összefogásunkat,
együvé tartozásunkat erősíti. Szükségünk van
rá, miután erős az asszimiláció hatása a mi
közösségünkre is.
Következő lapszámunkban folytatjuk a nemzetiségi önkormányzatok bemutatását.
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zöldfelületek
takarítása

a városi szolgáltató nonproﬁt zrt.
zöLdfeLÜLeTek TakarÍTásáT végzi az
alábbi ütemezés szerint.
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Tahitótfaluból érkezett a karácsonyfa

a korábbi évekhez hasonlóan idén is lakossági felajánlásból biztosítja az önkormányzat a fő
téri karácsonyfát. idén négy felajánlás is érkezett, végül egy tahitótfalui fára esett a választás.
a város karácsonyfáját november 22-én szállították a fő térre.

Az I. ütem – a Püspökmajor, Vasúti villasor, Belváros, Izbég területén – november
23-án lezajlott.

II. ütem: időpont: november 30.
Körzet: Pismány (Sztaravodai út – Dunakanyar krt. – Cseresznyés út – Napos sétány által határolt terület)

III. ütem: időpont: december 7.
Körzet: Boldogtanya-Petyina-TyúkosdűlőPapsziget-Szarvashegy városrészek, valamint az Ady Endre út

A kerti zöldhulladékot zsákokban szállítjuk el, illetve darabolva. A zsákokba helyezhetők: lomb, fa és bokor nyesedék,
nyírt fű, gyom. A vastagabb faágakat, dísznövényeket darabolva (maximum 1 m
hosszig, 10 cm átmérőig), két helyen, kézi
rakodásra alkalmas módon összekötve
helyezzék a zsákok mellé.

Kérjük, hogy a kerti zöldhulladékot legkésőbb az ütemtervnek megfelelően szombaton 6.00 óráig helyezzék ki. A késve
kihelyezett zöldhulladékot nem áll módunkban elszállítani. Amennyiben a munkatársaink a zöldhulladékos zsákokban
háztartási-, vagy egyéb hulladékot találnak, azt nem szállítják el, valamint rönkfák,
gyümölcsök, földes fagyökerek sem kerülnek elszállításra.
További információkért keresse fel honlapunkat www.vszzrt.hu vagy hívja: 06 26
300 407

Köszönjük együttműködésüket, hogy különválogatva gyűjtik a kerti zöldhulladékot.
VÁRoSI SZoLGÁLTATó NoNPRoFIT ZRT.

Szentendre karácsonyfájához az ügyfélszolgálatnál várták a felajánlásokat. A kiválasztásnál a
fenyőfa arányos, szép formája és a legegyszerűbben kivitelezhető szállítás volt a szempont.
Az elmúlt években több környezetvédő is szóvá tette, hogy ellenzik a karácsonyi hagyományokhoz kapcsolódó fakivágásokat. éppen ezért a városvezetés nem vásárol erdészettől, fatermesztőtől karácsonyfát, hanem lakossági felajánlásból biztosítja azt. Ebben az évben Tahitótfaluról
érkezett a fenyőfa, köszönjük Horváth Beatrixnak és Kovács Gábornak a felajánlást! Az idei felajánló tulajdonosok kertjében a fenyőfa már akkorára nőtt, hogy veszélyeztette az épületet,
mindenképpen kivágták volna, ezért adományozták a városnak. A karácsonyfa díszítését is elkezdték, adventre már teljes pompájában láthatják a szentendreiek.
Az adventi programokról lapunk 18 oldalán és itt olvashat: https://szentendreprogram.hu/fesztivalok/advent-szentendren/

Burkolatfelújítás
a szofrics utcában

október második felében készült el a vasúti
villasor és a mathiász János utca között lévő
szofrics Pál utca burkolatfelújítása, teljes
hosszúságban.

A korábban földútként használt utca minősége már olyan mértékben megromlott, hogy
elkerülhetetlenné vált a helyrehozatala a biztonságos közlekedés érdekében. A felújítást
megelőzően a DMRV kicserélte az ivóvíz-gerincvezetéket, majd ezt követően került sor a
burkolatcserére.
A kivitelezés folyamán az alábbi munkálatokra került sor: tereprendezés, bontás, alakító
földmunkák, padkaépítés, szegélykialakítások, fedlapok szintbe emelése, kapubehajtók
kialakítása, aszfaltozás.
A beruházás önkormányzati forrásból készült, az
éves költségvetésből, a BoLA 95 Kft. kivitelezésében. A projekt költsége 43,42 millió Ft volt.

súlyos baleset: meghalt egy
hároméves kislány

2019 | november 25.

két személyautó frontálisan ütközött Csobánka és Pilisvörösvár között, Csobánka közelében november 20-án, szerdán, a késő
délelőtti órákban. a balesetben egy személy
könnyebben, három személy pedig súlyosan
megsérült, köztük egy 3 éves kislány, akit
mentőhelikopterrel szállítottak a Heim Pál
Gyermekkórházba, melynek során a mentősök lezárták az Üllői utat, hogy a mentőhelikopter a sürgősségihez a lehető legközelebb
tudjon landolni a kórház előtt. a kislány a
baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni, és szerdán este elhunyt.

Az ütközés következtében egy ember a
roncsba szorult, őt a pomázi önkormányzati
és a szentendrei hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncsból.
A baleset körülményeit a Szentendrei Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya
vizsgálja.
Információink szerint a súlyos sérüléseket
szenvedett, a balesetet okozó személyautót
vezető ﬁatal nő, az elhunyt kislány édesanyja
szentendrei lakos.

Fotó: Pomáz ÖTP, Forrás: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, police.hu

a biztonságosabb
közlekedésért

november 17-én emlékezünk a közúti balesetek áldozataira, akiknek
száma évről évre meredeken emelkedik. idén novemberig mintegy
négyszázan veszítették életüket olyan közúti balesetekben, amelyek
nagy része elkerülhető lett volna, ha a résztvevők betartják a közlekedésre vonatkozó szabályokat. a mercarius flottakezelő a biztonságos közlekedés szakértőjeként ad 5+1 tanácsot, amelyek
betartásával megelőzhetővé válhatnak a közúti tragédiák.

1. vezessen előzékenyen az utakon!
A biztosítók szerint nem a gyorshajtás a balesetek leggyakoribb kiváltó
oka, hanem az elsőbbségadás elmulasztása. éppen ezért sose vezessünk rutinból, mindig éljünk együtt a forgalommal, így nem csak azt
fogjuk észrevenni, ha elsőbbséget kell adnunk, hanem azt is, ha a forgalom akadályozása nélkül le tudunk mondani saját elsőbbségünkről.
Fontos, hogy ne akarjunk mindenáron előzékenyek lenni, vegyük észre,
ha ezzel gátoljuk a folyamatos forgalmat.
2. Lassan járjon, tovább ér!
Szintén dobogós helyezett a relatív és az abszolút gyorshajtás a biztosítók által közzétett leggyakoribb balesetet kiváltó okok listáján. A
nem a fény- és útviszonyoknak megfelelő sebesség vagy a sebességhatárok teljes ﬁgyelmen kívül hagyása eddig hozzávetőlegesen 4000
karambol okozója volt idén. A biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele – különösen a téli időszakban – a jól megválasztott tempó.
3. Tartson nagyobb követési távolságot!
Még jól megválasztott sebesség mellett is történhetnek olyan váratlan
helyzetek, amelyeknél csak tizedmásodpercek állnak rendelkezé-
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zöld lesz
a dera-patak új
kerékpároshídja

augusztus végén kezdődött az eurovelo6
kerékpáros útvonal szentendre–Budapest közötti szakaszának kivitelezése.
a nemzeti infrastruktúra fejlesztő zrt.
projektjében Budapest és szentendre
között 5,61 km hosszú kerékpáros útvonal épül, részben a meglévő nyomvonalat
felhasználva, részben új nyomvonalon
vezetve. a fejlesztés során a dera-patak
felett új kerékpáros híd is épül. a híd színéről indult szavazás.

Szentendre új városvezetése fontosnak
tartja, hogy bevonja a helyi közösséget a
döntésekbe, ezért a városi honlapon és
Szentendre hivatalos Facebook-oldalán
szavazást hirdetett az épülő híd színéről.
A kérdéssel a kivitelező kereste meg a hivatalt, és fehér alapszínt javasoltak. A városvezetés sötétzöld vagy sötétszürke
színt gondolt, így a szavazás e két árnyalat
között dőlt el. A szentendreiek 71%-a
a zöld szín mellett döntött.
A kivitelező HE-Do Kft. tájékoztatása szerint a híd építése decemberben elkezdődik, és jövő augusztusban a megépült,
teljes Budapest-Szentendre szakaszt átadják a kerékpárosoknak.

sünkre, hogy megfelelő döntést hozzunk, például ha egy állat váratlanul
átszalad az előttünk haladó jármű előtt. A baleset elkerülésének esélyeit jelentősen növeli, ha odaﬁgyelünk arra, hogy a megszokottnál nagyobb követési távolságot tartsunk. Azt se feledjük, hogy a ráfutásos
ütközéseknél automatikusan a hátulról érkező számít vétkes félnek,
és ilyenkor az esetlegesen okozott személyi sérülés felelőssége mellett az okozott kár is a mi biztosításunkat fogja terhelni.
4. Tekintsen egyenrangú félként a forgalom minden résztvevőjére!
A baleseteknek szintén gyakori kiváltó oka, hogy a résztvevők nem tekintenek egyenrangú félként egymásra, ezek közül is kiemelkedő a
gyalogosgázolások száma. Bár a KSH adatai szerint idén júniusig 194gyel kevesebb gyalogost ütöttek el, mint tavaly ugyanebben az időszakban, ennek ellenére is magas a gázolások előfordulási aránya. A
gyalogosok mellett gyakoriak a bicikliseket, motorosokat érintő karambolok is. Tekintsünk mindenkire a forgalom egyenrangú résztvevőjeként, és ne nehezítsük meg egymás számára a haladást.
5. ne vállaljon felesleges kockázatot!
A nem körültekintően végrehajtott manőverek is gyakran vezetnek veszélyes közúti balesetekhez. A modern autók vezetéstámogató rendszerei ilyen esetben hasznosnak bizonyulhatnak, azonban ne
hagyatkozzunk kizárólag ezekre, még akkor sem, ha régóta használjuk
és jól ismerjük járművünket, emellett pedig ne vállalkozzunk olyan manőverre, amit nem tudunk biztonságosan kivitelezni.
+1. soha ne vezessen ittasan!
Szerencsére a biztosítók által publikált lista dobogójára nem fért fel az
ittas vezetés, azonban így is gyakoriak az alkoholos befolyás következtében okozott halálos kimenetelű balesetek. Az ünnepek alatt gyakrabban adódhat alkalom alkohol fogyasztására, éppen ezért fontos
felhívni a ﬁgyelmet arra, hogy ne üljünk volán mögé ittas állapotban.
Kis mennyiségű alkohol fogyasztásakor is jelentős mértékben romlanak a reﬂexek, és nem tudunk megfelelően reagálni egy hirtelen adódó
vészhelyzetre.
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12 műterem, 50 év
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a szentendrei Új művésztelep címmel nyílt kiállítás november 14-én
a ferenczy múzeumban, mely az elmúlt öt évtized alkotásai tükrében
mutatja be az 50 éves kálvária úti művésztelep eddigi valamennyi
tagját.

A vendégeket Gulyás Gábor múzeumigazgató üdvözölte, köszöntőt
mondott Fülöp Zsolt polgármester, a kiállítást Asszonyi Tamás szobrászművész nyitotta meg, köszönetet mondott Rappai Zsuzsa, a kiállítás kurátora. Közreműködött: Farkas Izsák hegedűművész.
A kiállításon huszonkét művész – Deim Pál, Gy. Molnár István, Jávor
Piroska, Asszonyi Tamás, Czakó Margit, Hajdú László, Bálint Ildikó, Lukoviczky Endre, Pirk János, Pirk László, Rényi Krisztina, Kisfalusi
Márta, Kocsis Imre, Kocsis Eszter, Ligeti Erika, Farkas Zsóﬁa, Kóka Ferenc, Kapusi Gábor, Papachristos Andreas, Rajki László, Rózsa Péter
és Nagy Kriszta x-T – alkotásai láthatók.
A kiállítás 2020. február 2-ig tekinthető meg, keddtől vasárnapig 10
és 17 óra között.

a művészet ajándék!

különleges karácsonyi kiállítással és kortárs műtárgyvásárral várják
a látogatókat december 22-ig az Újműhely Galériában a szentendrei
mank nonproﬁt kft. és az Újműhely Galéria szervezésében.

A rendhagyó tárlaton lehetőség nyílik jelentős kortárs művészek alkotásainak megtekintésére és megvásárlására. A tárlaton a 20. század
második felének legjelesebb hazai graﬁkus nemzedékének alkotásait,
a Szentendrei Graﬁkai Műhely legendás alkotóinak szitanyomatait, a
Szentendrei Régi és a Hódmezővásárhelyi Művésztelep művészeinek
kiemelkedő munkáit, vagy a nagy sikerű Dialógusok-Polilógusok kortársékszer-kiállítás izgalmas anyagtársításokkal dolgozó, egyedi formavilágot és koncepciót teremtő kortársékszer-tervezőinek munkáit
láthatjuk. A kiállításon minden mű megvásárolható.
A vásáron részt vevő művészek: Aknay János, Ágotha Margit, Badacsonyi Sándor, Baksai József, Balla Margit, Balogh László, Banga Ferenc, Bánföldi Zoltán, Bálint Ildikó, Bereznai Péter, Börcsök Anna,
Buhály József, Csáki Róbert, Edőcs Márta, efZámbó István, Farkas
Ádám, Gera Noémi, Hajdu László, Horányi Kinga, Jávor Piroska, Keresztes Dóra, Király Fanni, Knyihár Amarilla, Kocsor Eszter Sára, Kovács
Tamás, Krizbai Sándor, Makó Judit, Martin Henrik, Menyhárt Richárd,
Muzsnay Ákos, Nagy Barbara, Nagy Gábor, Lukoviczky Endre, Radics
Márk, Rákossy Anikó, Rékassy Csaba, Raszler Károly, Sáros András
Miklós, Skultéty éva, Sonkoly Tibor, Szabados Árpád, Szabó Tamás,
Szabó Vladimir, Szász Endre, Szemethy Imre, Szuromi Imre, Tarjáni
Jenő, Tulipán László, Varga Mátyás, Vékony Fanni, Weiszt József, Záborszky Gábor.

makovecz-graﬁkák a szei-ben

makovecz imre graﬁkáiból nyílt emlékkiállítás rajzok 2003-ból címmel 2019. november 20-án a szakorvosi rendelőintézetben. a tárlatot
vadász György építész nyitotta meg, köszöntőt mondott dr. Pázmány
annamária igazgató és a kiállítás rendezője, vincze László papírmerítő mester, aki a teljes anyagot az intézménynek adományozta.

Szentendre Egészségügyi Intézményei (SZEI) régi kezdeményezése, hogy
a rendelőintézet üres falait kiállító felületként hasznosítsák. A tárlatok
célja, hogy a várakozó betegek ﬁgyelmét eltereljék a fájdalmakról, félelmekről, és művészi élménnyel gazdagítsák őket a várakozás idején.
Az első kiállítás 2012 szeptemberében nyílt a rendelőben, azóta rendszeresen mutatkoznak be főként helyi művészek alkotásaikkal. Az eddigi kiállító művészek: Páljános Ervin, Buhály József, Hopka Károly,
Pelle Péter, Szyksznian Wanda, Jávor Piroska, Lehoczky Krisztina,
Mezei Sándor, édesanyák Közössége, Szentendre „A magzat fejlődése
az anyaméhben” című tárlat, Kopacz Mária, Nagy Teodóra, efZámbó
István és idén novemberben Makovecz Imre.
A most megnyílt tárlat Makovecz Imre graﬁkáiból a rendelőintézet
nyitvatartási idejében tekinthető meg a SZEI-ben (Kanonok u. 1.).

Az ÚjMűhely Galéria tárlatát Tardy-Molnár Anna, a MANK ügyvezető igazgatója
nyitotta meg november 20-án

„Poézis nélkül egy tisztán konstruktív kép
sem lehet művészet”
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BaLoGH LászLó fesTőmŰvész éLeTmŰ-dÍJas

A Munkácsy-díjas festőművész, a szentendrei festők doyenje életműdíjat vehetett át október 20-án az
Emberi Erőforrások Minisztériumától, Budapesten, a Magyar Festészet Napja Alapítvány XVIII. alkalommal megrendezett eseménysorozatán, az Élő magyar festészet című kiállításon.

Balogh László festő- és graﬁkusművész Szentendrén született 1930.
január 12-én. A Magyar Képzőművészeti Főiskolát (ma Egyetem) 1957ben végezte, ekkortól a Művészeti Alap tagja. Mesterei generációkat
meghatározó szentendrei művészegyéniségek, Barcsay Jenő, Konecsni György voltak. 1958-tól tagja a Szentendrei (régi) Művésztelepnek, 1965-től a Képzőművészeti Szövetségnek, alapító tagja a
Szentendrei Graﬁkai Műhelynek. 1992-től a MAK és a MAoE tagja. Számos díjat, elismerést szerzett, többek között a 1982: Pro Urbe díj Szentendre; 1985: a Mozaikpályázat díja; 1986, 1989: a Szentendrei Graﬁkai
Műhely nívódíja; 1994: a Magyar Köztársaság Arany érdemkeresztje;
1995: Szentendre Város Díszpolgára; 1997: Pest Megye Művészetéért
díj; 2006: Munkácsy-díj. Művei megtalálhatók olyan jelentős magyar
köz- és magángyűjteményekben, mint a Magyar Nemzeti Galéria, Ferenczy Múzeum, Szentendre, Szombathelyi Képtár, Déri Múzeum, Debrecen, Janus Pannonius Múzeum, Pécs stb.)
Több mint száz jelentős bemutatkozása volt itthon és külföldön, munkáiból az eddigi legnagyobb válogatást a MűvészetMalomban láthattuk, 2010-ben.
A szentendrei konstruktív szellemű festészet egyik letéteményese, ma
már élő klasszikusa jelenleg is szeretett városában él és dolgozik. A
ﬁatal gimnazista a második világháború súlyos éveiben szülővárosából
Kőszegre kényszerült menekülni, Sopronban besorozták, majd egy évig
amerikai fogolytáborba vitték, ahova paradox szerencséjére egy súlyos
betegség után már nem került vissza. 18 év alattiként végül hazaengedték, és az 5. évét már a szentendrei gimnáziumban kezdte el. A Főiskola előtt is nehéz időszakot élt meg a Magyar Acélárugyárban, de
két év múlva a főnökei ajánlásával bekerült a patinás budapesti intéz-

Balogh László: Közelítés, 1988, akril, vászon, 159 x 135 cm A Ferenczy Múzeumi
Centrum gyűjteménye © Balogh László, FMC, Fotók: Deim Balázs, FMC

Balogh László: Tornyok, 1965, olaj, farost, 25 x 38,5 cm

ménybe. édesanyja fájó halála súlyosbította helyzetét, a stúdiumokért
keményen kellett dolgoznia. A hajnali kelés, a nehéz gyári munka és a
megfeszített megfelelési kényszer a főiskolán, kivették erejét és tüdőgyulladással szanatóriumba került. A gyógyulása után új erőre kapott,
ugyan javítóvizsgákkal kezdett, de társai gyűjtést rendeztek neki,
anyagi helyzetét rendbe hozva, így könnyen vette az akadályokat, és
elindult a művészi pályán. Barcsay szárnyai alá vette a szorgalmas, tehetséges ﬁatalt, beajánlotta a szentendrei Régi Művésztelepre, ami
szinte lokálpatriótává tette. A nagy mesterek barátságukba fogadták,
a nyolc évig tartó időszakban részt vett a szakmai beszélgetésekben,
megismerte és magáévá tette a szentendrei „festői látást”, rendkívüli
inspirációt adtak neki a közös beszélgetések, a képépítés, a komponálás problémáiról, a szentendrei motívumok használatáról, továbbéltetéséről. Máig fontos számára, hogy nagyra becsült mestere, Kmetty
János mondta ki először, amikor a graﬁkai munka nehézségeiről beszélgetett vele, hogy „Te festő vagy!”
életét, magas szintű művészetét ma is a város festészeti öröksége határozzák meg. Műveiben gyakran tűnik fel Barcsay, Deli Antal, Deim Pál
nyoma, de látásmódját éppúgy meghatározzák az utazások szerteágazó élményei: a korban és lokálisan messze eső, de a művészetében
rokon Giotto mély drámaisága, a velencei Bellini komponálási módszere, színhasználata, a bolognai Morandi kompozíciós fegyelme, morális tartása, elkötelezettsége. Felismerhető műveiben a francia
kubizmusnak a szentendrei vajdai örökséghez hasonló szellemisége,
ﬁnom elmozdulásainak rendszere vagy akár Henry Moore szobrainak
összefogott, szűkszavú plasztikai ereje.
Németh Lajos művészettörténész (1929 – 1991) korszakos jelentőségű tanár egyéniség, egyetemi tanár, muzeológus egy kiállítás megnyitón mondta róla: „Balogh László nem csupán születése jogán,
hanem a szó szellemi értelmében is szentendrei festő. (…) Komponálási szándéka, vizuális logikája mutatja, hogy mind szuverénebb
(módon) beszéli e sajátjává vált formanyelvet. Szintetizálni tudja a
konstruktivitást a dekorativitással. Balogh László nem egy mester,
hanem a genius loci értékeinek vállalásáról van szó. Erre tanította Barcsay és Szentendre szelleme. Nagy tradíciót vállalt, és annak méltó
folytatója.”
(Az idézet helye: Balogh László retrospektív kiállítása. Katalógus. Szerkesztette: Balogh László. Kurátor: Dr. Török Katalin. Interjú: Verba Andrea. Szentendre, PMMI, 2010)
MULADI BRIGITTA (FMC)
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Hősöm díjátadó
Lackﬁ Jánossal

Lackﬁ János költő, íróval adták át a szentendre Barátai egyesület Hősöm – irodalmi
pályázat díjait az ofﬂine Centerben november
15-én.

A Szentendre Barátai Egyesület Az én hősöm
címmel rajzversenyt hirdetett szentendrei diákoknak idén tavasszal. Ősszel, folytatva a
sorozatot, az egyesület Hősöm címmel hirdetett irodalmi pályázatot a 7-12. évfolyamos
szentendrei diákok körében. Arra kérték a
ﬁatalokat, hogy egy általuk írt történeten keresztül mutassák be hősüket, egy létező vagy
elképzelt személyt, akit bátorsága, önzetlensége vagy más rendkívüli tulajdonsága miatt
tisztelnek, példaképként tekintenek fel rá.

media via

media via – Borsódy eszter kiállítása a zalaegerszegi Gönczi Galériában

Borsódy Eszter legújabb önálló kiállításán együtt láthatóak az elmúlt tizenkét évben született alkotásai:
pompás ékszerei, talányos edénytárgyai, monumentális igényű kerámiaplasztikái és harmonikus faliképei. Az ismert keramikus művészházaspár, Borsódy
László és Urbán Teréz gyermekeként egyértelműnek
tűnt, hogy ő is a családi hagyományt folytatja, de csak
kerülőutak után kezdhetett intenzívebben a kerámiával foglalkozni. Mostani kiállítása összegzés, mint
ahogyan a művész által adott cím, a MEDIA VIA, az
út közepén, is szemléletesen utal arra, hogy Borsódy
Eszter saját meghatározása szerint élete és alkotói
Borsódy Eszter: A MERCATOR MÉRCÉJE
pályája közepére ért. A szakmai szempontból is
(Navigare necesse est, vivere non est necesse), 2019
kiemelkedő zalaegerszegi tárlaton tekinthető meg
első alkalommal az a tárgy-együttes, amit a művész
alig több mint egy évtized alatt hozott létre.
Borsódy Eszter érdeklődése szerteágazó, rendkívüli alapossággal, előtanulmányokkal készül fel a választott téma megjelenítésére, és minden alkalommal az adott feladatnak vagy
ötletnek legmegfelelőbb formát és technikát választja. Egyaránt készít korongozott vagy
épített formákat, magabiztosan alkalmazza a különféle mázakat, és még a legegyszerűbb
egyedi kerámiatárgyain is minden részletnek, színnek és felületnek jelentéshordozó szerepet ad. Azokhoz a művészekhez tartozik, akik elsősorban a maguk környezetében talált
vagy észlelt dolgokkal foglalkoznak, így kerülnek művészetében előtérbe a természetből
vett részletek, ugyanakkor a kerámiát, ezt az ősi és nemes anyagot belső érzések mellett
fontos üzenetek, sajátos témák kifejezésére képes használni.

BiG 25 - vivaLa arte
Az irodalmi pályázat nyertesei:

1. helyezett: MARóTI Lili // A két rabló (Templomdombi Általános Iskola, 8. osztály)
2. helyezett: SZABó Petra // Egy kicsiny lélek
sorsa (II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium, 8. osztály)
3. helyezett: HoRVÁTH Lili // Mindennapi
(Templomdombi Általános Iskola, 6. osztály)
Különdíj: TóTH Bianka // Egy mindennapi hős
(II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium)

Helyreigazítás

Legutóbbi lapszámunkban a Szentendrei
művészek Szegeden című írásunkból kimaradt az egyik szentendrei alkotó neve a
felsorolásból.
Vizúr János, az IKoN (Szentendrei Szépművészeti Egyesület), a Magyar Fotóművészek
Szövetsége,
a
Magyar
Alkotóművészek országos Egyesülete, a
Magyar Természetfotósok Szövetsége
(naturArt), valamint a Nimród Fotóklub
tagja „Lebegés” című képével szerepelt a
szegedi Reök-palotában rendezett „Dimenziók” tárlaton. A művésztől és olvasóinktól elnézést kérünk.

BoDoNyI EMŐKE

a Barcsay iskola Galériában formabontó
jubileumi kiállítást rendeztek az eddigi
25 év anyagából.

A virtuális kiállítás október 22-én nyílt
meg és november 14-ig megtekinthető a
Barcsay Iskola színháztermének galériáján, tanítási napokon, 8 és 17 óra között.
A díszletet az egykori kiállítások gonddal
megőrzött plakátjai adják. A monitorokon pedig évenkénti válogatásban párhozamosan pörög az előző 24 év mind a 65
kiállításának anyaga. Találkozhatunk
korabeli meghívókkal, katalógusokkal,
újraélhetjük az egykori megnyitók és
fogadások hangulatát. A látogatók úgy fogalmaztak: olyan, mintha időutazáson járnánk, egyszer csak megpillantjuk magunkat és ismerőseinket az elmúlt évtizedek valamelyik januárjában. Ahogyan a dalban is szerepel: Azt mondják, a múltat megtalálni nem lehet. Mit szólnál,
ha megmutatnám azt a helyet... Megfordulsz, s régi arcod rád nevet.
Valóban, ha itt egy szentendrei körbefordul, a monitorok egyikén biztosan felfedezi városunk
elmúlt évtizedeinek valamelyik jeles szereplőjét.
HK

Jenő napi
beszélgetés

A Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány hagyományos Jenő napi beszélgetésre várta az érdeklődőket
november 20-án, a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtárban. A mesterről idézték fel emlékeiket Gyémánt László
Kossuth-díjas festőművész és Feledy
Balázs művészeti író.
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a hónap műtárgya: regős istván alkotása

A Városháza előterében a szentendrei kortárs művészeket bemutató képzőművészeti sorozatban Regős
István Hídon innen és túl című alkotása látható 2019 novemberétől.
A HóNAP MŰTÁRGyA
2019. november
Képzőművészeti sorozat
Szentendre Városháza
Városház tér 3.

regős istván: HÍdon innen és TÚL
2017, akril, vászon, 50 x 160 cm

Regős István 1954.
szeptember 17-én
született Budapesten. 1973-tól Szentendrén
él
és
dolgozik.

1969-73: Képző- és
Iparművészeti
Szakközépiskola
díszítőfestő szak –
érettségi.
1975-80: Magyar Képzőművészeti Főiskola,
festő szak – diploma. Mestere Sváby Lajos.
1986-tól tagja a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának, a Magyar Festők Társaságának, a
Szentendrei Graﬁkai Műhelynek, és alapító
tagja a szentendrei ARTéria Galériának.
1998-ban feleségével, Regős Annával létrehozza a Palmetta Design Galériát Szentendrén.
2013-ban Megnyitják a Palmetta Design és
Textilművészeti Galériát Budapesten.

Számos díjat és elismerést kapott, többek között: 1992: Salzburg város ösztöndíja, 1996:
Salzburg tartomány ösztöndíja, 1997: „Budapest 125” kiállítás különdíja, 2004: Munkácsy
Mihály-díj, 2010: a Hungart Ösztöndíja, 2015:
Leopold Bloom díj jelölés.
Több mint száz egyéni és csoportos kiállításra
hívták meg, művei megtalálhatók több jelentős hazai és külföldi magán- és közgyűjteményben, többek között: Ferenczy Múzeum,
Szentendre, Széchenyi István Emlékmúzeum,
Nagycenk, Tragor Ignác Múzeum, Vác
László Károly Gyűjtemény, Basel és Veszprém,
Galerie Bartha, Basel, Graphisoft Park, Budapest, Budapest Bank, Budapest, Raiffeissen
Bank, Budapest.

Enigmatikus, hűvös, időtlen, ember nélküli, de
a civilizáció, a kultúra relikviáit felvonultató, és
cseppet sem személytelen világba érkezünk
Regős István műveit szemlélve. A klasszikus
és a mágikus szürrealizmus kedvelői számára
ismerős ez a hatásmechanizmus, amelyben a
néző otthonosan mozog, ugyanakkor kirekesztettnek és idegennek is érzi magát. A
végletesen letisztult, a neodadaizmuson, a
modernizmuson, a pop arton és a konstruktív
törekvéseken is átszűrt festői víziók a történelmi emlékezet szolgálatában állnak, de számunkra nagyon is valóságos atmoszférát
teremtenek. A felvillanó helyszínek életünk
mindennapi terei, a műveken szereplő építmények, objektumok, tárgyak körülvettek, körülvesznek minket. Egyik fő témája a városkép,
amelyben a feszültséget a régi és az új szövedéke alkotja, ami paradox módon egy futurisztikus harmóniát is hordoz. A táblaképek
mellett a ready made (talált tárgy) átalakítása,
az esszemblázs, az objekt is megjelenik
Regős István művészetében. Számára Szentendre is egy eleven, változó, de állandóságot
és biztonságot is jelentő relikviatár, amelynek
klasszikus festői múltjából gyakran idézi meg
az őstémákat, a bevésődött utcaképeket, motívumokat különböző szentendrei művészektől, mint Barcsay Jenő, Modok Mária, Czimra
Gyula. Anna Margit – ezzel megújítja és a jelenbe ágyazza a szentendrei művészet fogalmát.
Az itt látható HÍDoN INNEN éS TÚL című festményének „a kiindulási alapját egy esti, dunai
sétahajózás adta. Előtérben a hajó korlátjára
szerelt lampionok, háttérben a kivilágított
szerkezet, amely a két part között feszül. A híd
a történelem tanúja, amely már annyi embert
juttatott át egyik partról a másikra. Társaimmal – a világító lámpásokkal együtt – más dimenziók felé tekintünk. A kép címe a
horizontális mozgások és perspektíván túl
egy örök érvényű vertikális irányra utal”.
(Regős István)
Az aprólékosan megtervezett képi birodalom
egészéből kibontakozik egy világnézet, ahol
egyszerre idéződnek fel, vetülnek egymásra
és ütköznek a reményteli Nyugat emblematikus városai, tárgyai a rendszerváltás előtti

kelet-európaiság kitörölhetetlen szimbólumaival vagy az újjáéledő retro design örökérvényű
elemeivel (pl.: lakótelep, kockaház, Trabant,
táskarádió), ugyanakkor, meghökkentő képzettársítások, léptékváltások jelennek meg,
váratlan, ám jelentésteli tárgyak úsznak be a
horizontra, utalásképpen a jelenkor provizórikus, elbizonytalanító társadalmi közegére.
A derengő hátterek, a szürkület, a hajnal, vagy
az éjjeli fényjátékok csak felerősítik ezt a
költői, melankolikus, múltba merengő, mégis
futurisztikus atmoszférát.
MULADI BRIGITTA

a mester Prágában

a Prágai magyar intézet galériájában nyílt
meg Barcsay mester és tanítványai címmel kiállítás november 5-én Barcsay
Jenő, Balogh László, deim Pál és konok
Tamás műveiből.

A kiállítást dr. Feledy Balázs művészettörténész nyitotta meg. A szentendrei Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány és
a Kónya házaspár vándorkiállítása január
10-ig látható.
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Helyi érték Program

a mol alapítvány a Helyi érték Programban pályázatot írt ki azon civil szervezetek számára,
amelyek a helyben élő emberek életét, közösséggé válását, identitásának megerősödését segítik, és helyi problémákra keresnek helyben adható válaszokat. a projektenként maximális
igényelhető támogatás: 500 000 ft, a támogatási keret 30 millió forint. a pályázatokat négy
kategóriában várják: Jövő generációja; kultúra; környezetvédelem és fenntarthatóság;
Társadalom.

előadás szenioroknak

az aranykor központ, a szentendrei önkormányzat és az egészségfejlesztési iroda
közös szervezésében zajló tanulási program, a szeniorok szentendrei akadémiája
következő előadása:
november 27. szerda, 15 óra:
Dr. Jászberényi József: Az időskori ﬁzikai
és lelki betegségek okrendszere

Az előadás a Városháza Kisházasságkötőjében lesz.

Megvalósítási időszak: 2020. április 1. – december 31.
az online pályázatok beadási határideje: 2019. december
A szakmai értékelésen túljutott pályázatok közül a nagyközönség választhatja majd ki online szavazás útján 2020 tavaszán, mely projektek nyerjék el az egyenként 500 000 Ft-os támogatást.
További információ: https://www.molalapitvany.hu/cikk/helyi-ertek-program

elhunyt dr. Laponyi istván

Fájdalommal
tudatjuk,
hogy
dr. Laponyi istván
szentendrei háziorvos 2019. október 29-én, 71.
életévében rövid
betegség után elhunyt.

Dr. Laponyi István 1949. június 28-án Pomázon született. A gimnázium elvégzése
után 1975-ben a Semmelweis orvosi
Egyetem általános orvosi karán végzett.
1976-tól Pilisszentlászló és Szentendre
körzeti orvosa, illetve a Honvédség
sorozóorvosa volt. Szentendrei vállalkozó
háziorvosként 1993 júliusa óta tevékenykedett.
Hivatásában a kardiológia, a belgyógyászat, illetve az idős emberek gondozása
állt hozzá a legközelebb.
Hobbija volt az utazás; mindig újabb helyek felfedezése. Leginkább Görögországot szerette, olyannyira, hogy idős korára
az angol és a görög nyelvet is elsajátította. Az utazás mellett sokat olvasott,
főleg történelmi és vallásos témájú könyveket.
Az utóbbi hónapokban egészségi állapota megromlott, melyet nehezen fogadott el, mert még dolgozni is akart.
Sajnos ez nem adatott meg neki. október
29-én örökre elaludt.
A gyászoló feleség és család köszöni
mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára és részvétüket nyilvánították a november 15-i temetési szertaráson.

Mindenkit várunk szeretettel! Tanulni sohasem késő!
ARANyKoR KÖZPoNT SZENTENDRE

elhunyt Benedeczki istvánné Pásztor róza

életének 87. évében, 2019 október 17-én elhunyt dr. Benedeczki istvánné (Pásztor róza), a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium volt
tanára. Vérnyomásmérő naplójában (2019. május 24.) ez áll: „Nehéz,
de szép életünk volt”.
Csakugyan nehéz volt ifjúkora is, mert hat testvére felnevelésében vett
tevékenyen részt. 1955-ben szerzett tanári diplomát az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem biológia-kémia szakán. Tanított Szekszárdon, Pécsett, Balatonfüreden, Szentendrén és Szegeden is. Tanítványai szerették, megbecsülték,
és meghívták érettségi találkozóikra. Több mint tízezer diákot tanított, de nemcsak oktatott, hanem nevelt is. Tevékenyen részt vett az „Agy-díjas” Somogyi Péter akadémikus pályájának alakításában is, amikor férje laboratóriumában juttatta őt, aki oxfordi ösztöndíjat
szerzett tanítványának.
Jutott ideje két gyermekének nevelésére is. Csakugyan „nehéz” volt helytállnia, amikor
sokízületi betegsége hátráltatta, amikor a csernobili katasztrófa miatt „colitisz ulcerosa”ban szenvedett, és a megfeszített munka során pangásos szívbetegség alakult ki nála.
Minden nehézségen győzött önfeláldozó munkássága révén. 65 évig élt boldog családi
körben.
Drága Rozika, köszönjük, hogy szerető légkörödben mi is boldogan élhettünk: férjed, gyermekeid, unokáid és tanítványaid.

köszönet

Köszönjük kedves szomszédainknak,
az Álmos és a Szobrász utca lakóinak és
mindenkinek, akik édesapámat,

Kiss Ferencet

elkísérték utolsó útjára,
és fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet mondunk
a búcsúztatásért, a szívhez szóló
gyászszertartásért Antal Emília
Dórának, az Interwork Temetkezési Kft.
munkatársának.
KISS EDIT éS CSALÁDJA

köszönet

Köszönöm, hogy
férjem,

Mihalik János
(Jura, 83)
temetésén részt
vettek,
és fájdalmamban
együttérzésükkel
osztoztak.

KATI éS CSALÁDJA
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antibiotikum: áldás és átok

a 20. századtól az orvostudomány fejlődésével és többek között az antibiotikumok széles
körű alkalmazásának köszönhetően ugrásszerűen megnőtt az átlagéletkor. ugyanakkor a
WHo adatai szerint 2050-re évente 10 millió ember haláláért lesz felelős az antibiotikum
rezisztencia. a mindenkit érintő kérdésekre adott választ dr. Hasitz ágnes, a szentendre és
vidéke Praxisközösség legutóbbi előadásán, november 13-án, a móricz zsigmond Gimnáziumban.

Az átlagéletkor az elmúlt 100 évben jelentősen megnőtt,
legmarkánsabban Nyugat-Európában, észak-Amerikában
és Ausztráliában. Számos betegség, amiben a 20. század
közepe előtt meghaltak vagy súlyos, maradandó egészségkárosodást szereztek az emberek, azok az antibiotikumok felfedezését követően gyógyíthatóvá váltak.
Lehetővé vált, hogy bonyolult műtéteket végezzenek, hogy
szervátültetések történhessenek, a daganatos betegségeket kezelni tudják. Azonban Sir Alexander Fleming már
1928-ban arra ﬁgyelmeztetett: „ha az antibiotikumot nem
megfelelően alkalmazzuk, akkor a baktériumok mutációval válaszolnak, és egyre ellenállóbb törzsek keletkeznek,
amelyek dacolnak az antibiotikumokkal”. Jóslata bevált.
Rettentő veszedelmet jelent ma a földön az antibiotikum
rezisztencia. Erre hívja fel minden évben a ﬁgyelmet a
WHo is az antibiotikum-mentes hét meghirdetésével,
amely idén november 18-24. között volt. Ehhez csatlakozva tartott előadást dr. Hasitz Ágnes az antibiotikumok
előnyeiről, hátrányairól, helyükről a mai terápiában, a rezisztencia helyzetről.

a virtuális kultúra (hiánya)

digitális generációk kontra „digitális bevándorlók”, internet- és videojáték függőség, trollkodás, sexting, cyberbullying, hikikomori-jelenség, katasztrófa-szelﬁ – többek között e témákról
esett szó november 21-én szentendrén, a dmH Barlangjában, ahol Tóth dániel pszichológus
a virtuális kultúra (hiánya) címmel tartott előadást. a digitális korszak aktuális kérdéseit vizsgáló előadás további fontos kérdéseket generált, melyekről a hallgatóság és az előadó még
hosszan beszélgettek.

A gyors technológiai változások megjelenésével a generációk közti eltérések egyre markánsabbá válnak, az Alfák, azaz a 2010 után született gyerekek már okostelefonnal a kézben,
digitális kütyük erdejében nőnek fel. Mit tehetnek a tanácstalan szülők? Hogyan tartsanak lépést gyerekeikkel és hogyan védjék meg őket a
cyber-hatásoktól, -támadásoktól, a kiközösítéstől?
Milyen
példát
mutatunk mi, felnőttek,
akik, szintén 24 órában a
virtuális tér rendelkezésére állunk? Meddig
játék és mikortól függés
a videojáték? Milyen
rövid és milyen hosszú
távú hatása van a számítógépezésnek?
Tóth Dániel pszichológus
tartalmas és elgondolkodtató előadása bonyolult és meglehetősen sötét jövőképet festett fel. Beletörődni mégsem kell. Az okostelefon, a
zsebre vágható virtuális valóság, a videojátékok, a közösségi háló idealizált hősei komoly ellenfelek, de sok beszélgetéssel, ofﬂine programokkal, sporttal újra a valódi kapcsolatok felé
terelgethetik gyerekeiket a szülők. és egy kis önkontroll sem árt...

Aki most lemaradt az előadásról, meghallgathatja hamarosan, ﬁgyelje a szervező, a Szentendre
és Vidéke Praxisközösség oldalait: https://www.szevipraxis.hu/ FB: Praxisközösség.

A Praxisközösség előadásai mindenki előtt nyitottak, legközelebb „füstös témák” kerülnek
terítékre. Az országos Korányi Pulmonológiai Intézet szakembere, Dr. Sótér Szabolcs tüdőgyógyász beszél a dohányzásról és egészségkárosító hatásairól december 11-én, szerdán 18
órától a Móricz Zsigmond Gimnáziumban (Szentendre, Kálvária út 14.).

EGÉSZSÉG

előzzük meg,
ami megelőzhető!

Nagy sikerrel, sok érdeklődő részvételével zajlott november 14-én Budakalászon a Diabetes Világnapi rendezvény. Dr. Gál Katalin a
cukorbetegség szövődményeiről beszélt nagyon érthető nyelven, elsősorban az általa alapított Egészségklub tagjainak, akik mindenkor
és mindenhol ott vannak, ahol egészségről,
megelőzésről, ismeretekről, na és kóstolásról
van szó. A tőle megszokott tartalmas előadást hallhattak az érdeklődők Miháldy Kingától a cukorbetegség rizikófaktorairól, majd
pontosan kiszámolt adagokban kóstolhattak
többféle, frissen készült smoothiet.
Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai állapotfelmérést végeztek, és az eredményekkel
kapcsolatban tanácsokat adtak az érdeklődőknek.
Legközelebbi programunk a november 28-i
AIDS világnap, iskolásoknak szóló zenés
ismeretterjesztő délelőtt Szentendrén, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban.
„A tudás, az ismeret biztonságot ad, a helyes
életmód megvéd!”
GERŐCS KATALIN
EGéSZSéGES VÁRoSéRT KÖZALAPÍTVÁNy

MEGHÍVó

november 28-án, csütörtökön
10.00–11.00 óráig
Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtár (Pátriárka u. 7.)

előzzük meg,
ami megelőzhető!

HIV/AIDS prevenció
Dr. Szlávik János infektológus főorvos
előadása
A tudás, az ismeret biztonságot ad,
a helyes életmód megvéd!

Az AIDS elleni küzdelem Világnapja:
december 1. alkalmából
zenés ismeretterjesztő délelőtt
Schwartz Dávid előadásában:
Freddie Mercury dalok

Résztvevők:
Szentendrei iskolák diákjai és minden érdeklődő
A programot szervezi
az Egészséges Városért Közalapítvány
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei
Szentendre Város Önkormányzata
támogatásával
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Pályázat

a szentendrei közös önkormányzati Hivatal aljegyzői munkakör
betöltésére pályázatot hirdet

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet,
• igazgatásszervezői vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon
szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség
• és – a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
247. § (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével – jogi vagy
közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési
Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített
tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
• legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
• a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű,
• kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

a jelentkezéshez csatolni kell:
• szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal;
• iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata,
• nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

a kiválasztásnál előnyt jelent:
• települési önkormányzati igazgatás területén eltöltött 5 év
• települési önkormányzati igazgatásban szerzett legalább 2 éves
vezetői gyakorlat
• közbeszerzések lebonyolításában való jártasság

A jegyző irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal (Szentendre-Pilisszentlászló)
A Hivatal álláshelyeinek száma: 116,5 álláshely

Ellátandó feladatok:

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének általános
helyettesítése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 81. §-ban foglaltak alapján.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Próbaidő a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 62/A. §-ban foglalt kivétellel, 6 hónap.
Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint

a pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 9.
A munkakör betölthető: 2019. december 10.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a
pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal címére
történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.),. Kérjük
a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: aljegyző

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Remele
Antónia humánerőforrás-vezető nyújt a 20/627-8899-es telefonszámon.

adventi jótékonysági programok
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szentendre város civil szervezetei, egyesületei már évek óta jótékonysági akciókat
szerveznek annak érdekében, hogy a bevételből támogatni tudják a nehezebb körülmények között élő polgárokat. reméljük, e nagy
összefogásnak köszönhetően idén is sikerül
elérni, hogy valóban mindenki számára
széppé váljon az ünnep.

november 11. – december 13.
ofﬂine Center (Ady Endre út 6/B) és a Hamvas
Béla Pest Megyei Könyvtár (Pátriárka utca 7.)
CiPősdoBoz akCió
Mennyi szeretet fér el egy cipősdobozban?
Több mint gondolnád! Minden doboz egy
történet, ahogy minden kisgyermek egy
egyéniség. Segítsünk együtt a rászoruló gyermekeken! A csomagokat Kárpátaljára (Beregszász, Kígyós) szállítjuk december 16-án.
Részletek és információ:
www.ofﬂinecenter.hu

november 30.–december 1., 7-9., 14-15.,
21-22. 13:00–19:00
Fő tér
roTary CLuB
Szentendrei Rotary Club idén is jelen lesz az
Adventi vásáron. A Fő téri faházukban árult
termék ellenértékéből a Bízz Magadban Rotary Ösztöndíjat és a Bárczi Gusztáv Iskolát támogatják.

december 7. 14:00
Fehér Ház (Dunakorzó 25.)
mikuLásfuTás
Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület közös
szervezésében idén is megrendezésre kerül a
Mikulásfutás jótékonysági futóverseny. Az
akció célja a nevezési díjként beérkezett tartós élelmiszerek szétosztása a szentendrei rászoruló családoknak. Kérjük, hogy liszt és
cukor helyett száraztésztát, szárított és konzerv gyümölcsöket, hús- és halkonzeveket
adományozzanak.

december 15. 11:00–14:00
Központi konyha (Bajcsy-Zsilinszky u. 6.)
krumPLieBéd
Advent harmadik vasárnapján, a Szentendrei
Konzervatív Esték Klub szervezésében idén is
szeretettel várnak mindenkit egy jó hangulatú
és nemes célú összejövetelre, melynek lényege, hogy a szervezők részéről biztosított
meleg ételért cserébe a résztvevők az aznap
vasárnapi ebédre szánt összeggel a szegény
sorsúak téli tűzelővásárlását támogatják. Az
összegért cserébe főtt krumpliebédre hívják a
családokat!

VÁROS

Levente Gála

a 20. jubileumi Levente Gálára várnak
szeretettel mindenkit november 30-án,
szombaton 18 órakor a városháza dísztermében. a gálán fű Levente volt iskolatársai adnak koncertet.
Műsor:

Varázsfuvola-nyitány
J.S.Bach: c-moll fúga
Mityusin Concertino
Richard Strauss:1.Kürtverseny
Kerry Turner:1.Quartet
Bruckner: Andante

Előadják:
Benyus János
Lakatos Péter
Molnár Gergő
Polyák Endre kürtművészek

Vezényel és zongorán közreműködik:
Farkas Róbert karmester

november 29. – december 19.
Castrum Center (Paprikabíró u. 21.)
mikuLásGyár szenTendrén

Jegyárak: 1500 Ft
Támogatójegyek: 1000 Ft

A jegyek a helyszínen, az Izbégi Iskolában
és a Szent András Iskolában válthatóak.

advent idején
szenTendrei konzervaTÍv esTék kLuB
A Szentendrei Konzervatív Esték Klub idén is
szervez jótékonysági adományosztást a
szentendrei piac őstermelőivel közösen az adventi időszakban. Céljuk az idősek, nehéz
sorsú családok támogatása advent meghittségének szellemében.

Karácsonyi adománygyűjtés a Szentendrén és
környékén élő rászorulók részére. Tartós élelmiszereket, tisztálkodási- és tisztítószereket,
használt, de jó minőségű és tiszta ruhákat, jó
állapotú játékokat, könyveket várnak a szervezők. Fővédnök: Fülöp Zsolt, Szentendre polgármestere.
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig: 07:30–20:30
Szombatonként: 09:00–13:00

december 12–17. egész nap
adni öröm
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Spar élelmiszerlánccal közösen élelmiszergyűjtést
szervez. A helyi csoport 26. alkalommal vesz
részt a jótékonysági akcióban, mind a három
szentendrei Spar áruházban. Tavaly 10,5
tonna élelmiszert adományozott a segítőkész
lakosság, amiből több mint 600 szeretetcsomagot készítettek, és osztottak szét a rászoruló családoknak a kereszténység legnagyobb
ünnepe előtt.
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december 7. szombat 16:00
Advent második szombatján
„ÜdvözÍTőTök szÜLeTeTT…”
Az Evangélikus templom melletti „pásztorok
tanyája” faragott szobrai megelevenednek a
Püspökmajori óvodások, óvónők pásztorjátékával. Dani Zsolt baptista lelkész beszél a Biblia üzenetéről: „Üdvözítőtök született…”.
Pásztorokként indulnak a betlehemi istálló
felé, mécsesekkel a kezükben, énekelve és helyenként botos táncot járva.

advent szentendrén
2019. november 30.-2020. január 6.

FŐ TéR, DUMTSA JENŐ UTCA éS EGyéB
SZENTENDREI BELVÁRoSI HELySZÍNEK

szentendre történelmi belvárosa ünnepi
díszbe öltözik az adventtől vízkeresztig tartó
időszakban. adventi vásár a dumtsa Jenő utcában, szabad- és beltéri rendezvények, változatos művészeti és kulturális programok és
kiállítások várják a látogatókat. a négy adventi vasárnapon a város lakói már hagyományosan gyertyát gyújtanak a fő téri kereszt
körül elhelyezett hatalmas adventi koszorún.
a gyertyagyújtásokat műsor és fényfestés kíséri. az adventi programsorozat a Hamvas
Béla Pest megyei könyvtár színháztermében
megrendezett ingyenes újévi koncerttel zárul
január elején.
A rendezvény ingyenes, egyes programjai belépőjegyesek.

FB: Advent Szentendrén

advenTi vásár
a dumTsa Jenő uTCáBan

A belváros sétálóutcáján, a Dumtsa Jenő utcában tartott Adventi vásáron az elmúlt évekhez hasonlóan idén is jelentős számban
lesznek jelen helyi és környékbeli termelők,
és az ország számos területéről érkeznek a
vásárba különböző, minőségi termékeket készítő árusok. Célunk, hogy a szentendreiek, a
környékbeliek és az idelátogató turisták
egyaránt megtalálják az ajándékokat, mellyel
nagy örömet szereznek családtagjaknak, barátaiknak. A kiállítók között megtalálható
lesz idén is a gasztronómia, a kézműves árusok és a helyi művészek pavilonja is. Az
adventi vásárt közösségépítő céllal is tervezzük, hiszen a vásár utcájában elhelyezett tűzkosarak mellett a barátok, családok forralt
borozhatnak és közösen készülhetnek az adventi ünnepekre.

advenTi készÜLődés
a TemPLomok városáBan

Az ünnepre készülődés időszakában a templomok városában megtalálható összes felekezet számos egyházi programot, eseményt
kínál. Szentendre templomaiban kigyúló fények és megszólaló művek – azon kívül, hogy
betekintést nyújthatnak egymás hitébe és készülődésébe – felekezeteken átívelő hidat képeznek a közös élmények által.

A Mitől jó a világ? programsorozatban Szentendre város civil szervezetei, egyesületei már
évek óta jótékonysági akciókat, programokat
szerveznek annak érdekében, hogy a bevételből támogatni tudják a nehezebb körülmények
közt élő lakosokat, hogy számukra is széppé
váljon az ünnep. (Részletek a 17. oldalon)

„menJÜnk mi is
BeTLeHemBe...”

óvodásokkal az Evangélikus templomtól a Fő
téri betlehemi istállóig
Összeállította: Papp Kornélia

A szentendrei óvodások énekes, verses műsorokkal élik meg a karácsonyi ünnepkört az
adventi szombatokon és vízkereszt napján,
Szentendre belvárosában, a Menjünk mi is
Betlehembe! programsorozaton belül

„Üzenetünk van, amelyet tovább kell adnunk,
szomszédainknak, városainknak, az egész világnak. Örökségünk van, amelyet át kell élnünk
és hirdetnünk kell minden újonnan születőnek.”– Károli Gáspár

november 30. szombat 16:00
Advent első szombatján
„meGJövendöLve voLT réGen…”
Angyali üdvözlet a Szivárvány és a Református óvoda óvodásaival és óvónőivel, Mária és
József szobránál, az Evangélikus templom udvari kapujánál. Jávori Fülöp evangélikus teológiai hallgató beszél az angyali üdvözletről.
A gyerekek és az óvónők énekelnek, majd mécsessel a kezükben, énekelve viszik az angyali
üdvözletet a Dumtsa korzó forgatagába.

december 14. szombat 16:00
Advent harmadik szombatján
„menJÜnk mi is BeTLeHemBe…”
A Bimbó utcai óvodások, óvó nénik az Evangélikus templom melletti pásztorok tanyájánál
szedelőzködnek, ajándékokat visznek magukkal. Dr. Harmathy András református lelkész
bocsátja útra a kis „pásztorokat” a Biblia üzenetével. Imbolygó lámpásokkal, énekelve egészen a Fő téri betlehemi istállóig mennek.

december 21. szombat 16:00
Advent negyedik szombatján
„azon van eGy renGő BöLCső, aBBan
fekszik az Úr Jézus.”
Az Evangélikus Zenei és a Szent András óvodák óvodásai és óvónői a Fő téri betlehemi
istálló „bölcsőjét” ringatják énekszóval. Horváth-Hegyi olivér evangélikus lelkész üzenete
karácsony estéjére. Az örömhírt elviszik a
gyerekek, mécsesekkel a kezükben a Dumtsa
korzó sokadalmába.

2020. január 6. hétfő 10:00
Vízkereszt napján
„Három kiráLyok naPJán…”
Az Evangélikus templom mellett gyülekeznek
az óvodások, az óvónők, akik advent
szombatjain átélték a betlehemi történetet.
Blanckenstein György rk. plébános bezárja a
karácsonyi ünnepkört. A gyerekek és az óvónők énekelve a Három királyok szobrához
mennek. Három gyermek királynak öltözik, és
együtt vonulnak a Fő téri betlehemi istállóig.
énekekkel, versekkel búcsúztatják a karácsonyi ünnepkört.

szomBaTi akuszTikus
konCerTek a fő Téren

Az ünnepre hangolódást segítjük a szombat
délutánonként, Szentendre gyönyörű főterén,
a városi karácsonyfa közvetlen közelében
megtartandó akusztikus koncertekkel.

ÚJévi konCerT

Január első hetében ingyenes koncerttel köszöntjük az újévet. Január 4-én este a Volver
La Vida egy különleges latin kamarazenekari
felállással, Feliz 2020! című koncertjével lép
fel a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermében. A belépés díjtalan, de regisztrációköteles: protokoll@szentendre.hu

Részletes programajánló https://szentendreprogram.hu/advent-szentendren-2019/, illetve
a hamarosan megjelenő programfüzetben.
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adventi program
az Újműhely Galériában
mank advent

december 7., szombat
Helyszín: ÚjMűhely Galéria (Fő tér 20.)

Egész nap műgyűjtő játék az ÚjMűhely Galéria
Karácsonyi vásár című kiálltás alkotásai között értékes ajándékokért!

advenTi GyerTyaGyÚJTások
szenTendre főTerén

A négy adventi vasárnap délutánján ünnepélyes gyertyagyújtásra várjuk Szentendre lakóit
és a városba látogatókat a Fő téri kereszt
körül elhelyezett óriási adventi koszorúnál.
Mind a négy vasárnapon harangjátékkal és a
szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola
népzene szakos diákjainak énekeivel veszi
kezdetét az esemény, majd a gyertyagyújtást
és a rövid beszédet követően városunk keresztény felekezeteinek vezetői mondanak el
egy-egy közös imát. Minden adventi vasárnapot különleges és meghitt programmal zárunk. Az ünnepi program után pedig adventi
fényfestéssel, forralt borral és teával köszöntjük az egybegyűlteket.

december 1. vasárnap 17:00
– Harangjáték Elischer Lilianna, a Vujicsics
Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola ütőhangszeres tanszakának 5. évfolyamos tanulójának előadásában
– A Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre
népzene szakos diákjai adnak elő karácsonyi énekeket. Felkészítő tanár: Tímár Sára
– Gyertyagyújtók: Fülöp Zsolt polgármester és
dr. Hasitz Ágnes háziorvos, Szentendre
Város közegészségügyi-díjasa
– Közös ima dr. Harmathy András református
lelkésszel
– Szabó Enikő a Kárpát-medence különböző
tájegységeiről való, a karácsonyi ünnepkörbe tartozó sallamokat ad elő.
– Az ünnepséget követően teával és forralt
borral kínáljuk a látogatókat
– Fényfestés a Fő téren: zenei aláfestéssel kísért, karácsonyi diák vetítése a gyertyagyújtások ünnepi részét követően, este 20 óráig

december 8. vasárnap 17:00
– Harangjáték Elischer Lilianna, a Vujicsics
Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola ütőhangszeres tanszakának 5. évfolyamos tanulójának előadásában
– A Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre
népzene szakos diákjai adnak elő karácsonyi énekeket. Felkészítő tanár: Dömény
Krisztián
– Gyertyagyújtók: Fekete Mária Ilona, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója Szentendre Város Szolgálatáért díjasa
és Bella Péter, a Szentendrei Rendészeti
Igazgatóság szolgálati igazgatóhelyettese

Szentendre Város közbiztonságért díjasa
– Közös ima Dani Zsolt baptista lelkésszel
– Adventi dallamok a Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre Fúvószenekara, a Tihi
Wind Band közreműködésével
– Az ünnepséget követően teával és forralt
borral kínáljuk a látogatókat
– Fényfestés a Fő téren: zenei aláfestéssel kísért, karácsonyi diák vetítése a gyertyagyújtások ünnepi részét követően, este 20 óráig

december 15. vasárnap 17:00
– Harangjáték Elischer Lilianna, a Vujicsics
Tihamér Alapfokú Művészeti Iskolaütőhangszeres tanszakának 5. évfolyamos tanulójának előadásában
– A Vujicsics Tihamér Zeneiskola Szentendre
népzene szakos diákjai adnak elő karácsonyi énekeket. Felkészítő tanár: Sasvári Bori
– Gyertyagyújtók: Rédei István Józsefné, az
MH Altiszti Akadémia Művelődési Központ
vezetője, Szentendre Város Közművelődésidíjasa és Balogh Sándor víz-gáz-központi
fűtés szerelő mester, Szentendre Város
Tisztes Iparosa-díjas
– Közös ima Blanckenstein György plébánossal
– Adventi Kórusművek – Musica Beata Kórus.
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes
– Az ünnepséget követően teával és forralt
borral kínáljuk a látogatókat
– Fényfestés a Fő téren: zenei aláfestéssel kísért, karácsonyi diák vetítése a gyertyagyújtások ünnepi részét követően, este 20 óráig

december 22. vasárnap 17:00
– Harangjáték Elischer Lilianna, a Vujicsics
Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola ütőhangszeres tanszakának 5. évfolyamos tanulójának előadásában
– A Pro Musica Román Vegyeskar ad elő karácsonyi énekeket. Műsoruk címe: Kolindák
karácsonyi énekek. Karvezető: Stefan Adrián Bughi
– Gyertyagyújtók: Adolf Balázs kenuversenyző, Szentendre Város Testnevelési és
Sport díjasa és Szentgyörgyi Máté, az offline Center önkéntese Szentendre Város Kucsera díjasa
– Közös ima Horváth-Hegyi olivér evangélikus
lelkésszel
– Az ünnepséget követően teával és forralt
borral kínáljuk a látogatókat
– Fényfestés a Fő téren: zenei aláfestéssel kísért, karácsonyi diák vetítése a gyertyagyújtások ünnepi részét követően, este 20 óráig

10:00 – 16:30 Kortársékszer-vásár mindenkinek!
A jelentős művészek munkáit ezúttal nem
csak vitrinekben csodálhatják meg a látogatók, hanem fel is próbálhatják azokat, és akár
egyedi kortárs ékszerekkel térhetnek haza.

12:00 – 16:00 Karácsonyi ajándékok készítése
Közösen készítünk természetes alapanyagokból készült karácsonyfa-függőket, és ezeket
színes szalagokkal, csomagolópapírokkal bolondítjuk meg.

16:00 – 17:00 Tárlatvezetés a Karácsonyi kiállítás című tárlaton
A tárlatvezetést tartják: Récsey Manyi és
Sinka Zoltán Gábor, az ÚjMűhely Galéria galériamenedzserei

17:00 Senki többet – dokumentumﬁlm vetítése (’98)
A kortárs művészeti világ útvesztőit körüljárva
a Senki többet című dokumentumﬁlm feltérképezi, hogy a művészetnek ma milyen szerepe lehet a materialista, fogyasztás központú
társadalomban. A ﬁlm megszólaltat öntörvényű műgyűjtőket, hírhedt műkereskedőket,
hétpróbás galeristákat, tapasztalt árverésvezetőket, valamint olyan kortárs képzőművészeket, mint Jeff Koons, Gerhard Richter és
Njideka Akunyili Crosby, vagy az egykori legendát, Larry Poonst. A ﬁlm bemutatja, hogy
a modern társadalmi értékrendek változása
hogyan hat a művészeti piac dinamikájára,
avagy hogyan lehet beárazni a beárazhatatlant.

19:00 – 20:00 Kerekasztalbeszélgetés a műgyűjtés és a hazai műtárgykereskedelem világáról
A Senki többet című dokumentumﬁlmben látottakat „fordítjuk át magyarra” ismert hazai
szakértők segítségével, akik beavatnak minket abba, miként is működnek a galériák, a
művészeti vásárok, és hogyan érdemes gyarapítani a gyűjteményeket.

A beszélgetés résztvevői:
Ledényi Attila műgyűjtő, az Art Market Budapest alapító-igazgatója
Vass László műgyűjtő
Fenyvesi Áron, az acb Galéria főkurátora

A beszélgetést vezeti:
Tardy-Molnár Anna, a MANK ügyvezető igazgatója

A program regisztrációhoz kötött. Kérjük,
részvételi szándékukat a kozonseg@alkotomuveszet.hu címen jelezzék.
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Programok
kiáLLÍTás
kiáLLÍTás

Ferenczy Múzeumi Centrum

Nyitva tartás
keddtől vasárnapig 10.00–18.00
A pénztárak 17:00-ig tartanak nyitva
Kovács Margit Kerámiamúzeum: nyitva
hétfőtől vasárnapig 10.00–18.00
éves bérlete: a váltástól 365 napig érvényesek, kaphatók a mőzeumpénztárakban és a Tourinform irodában

Ferenczy Múzeum
Kossuth Lajos utca 5.
A szentendrei Új Művésztelep
Megtekinthető február 2-ig
november 30. szombat 16:00
rendHaGyó TárLaTvezeTés és
szövésBemuTaTó Czakó marGiT
TexTiLTervező mŰvésszeL
Belépőjegy: 1000 Ft
december 7. szombat 17:00
BeszéLGeTés BenkoviTs GyörGy
fesTőmŰvésszeL az 1960-as
évek szenTendréJérőL
Belépőjegy:1000 Ft
A program regisztrációhoz kötött:
regisztracio@muzeumicentrum.hu
december 14. szombat 17:00
Rendhagyó tárlatvezetés és Duna-kavics festés (akrillal) Jávor Piroska festőművésszel és Rappai Zsuzsa
kurátorral
Belépőjegy: 1000 Ft

minden kedden 14:30–17:30
nyiToTT mŰHeLy
Tehetséggondozó szakkör 12 éven felülieknek
Bővebb információ és előzetes regisztráció: György Gabriella művészetpedagógus, e-mail:
gyorgy.gabriella@muzeumicentrum.hu;
+36204881851

Szentendrei Képtár
Fő tér 2-5.
a naGy könyvLoPás
Francia könyvkiállítás a vasfüggöny mögött
Megtekinthető március 1-ig
december 8. és 15. vasárnap 15:30
Kurátori tárlatvezetés Árvai Máriával és
Véri Dániellel
Belépőjeggyel látogatható
MűvészetMalom
Bogdányi u. 32.
véGTeLen áTJáró
A tolcsvai Természet-művésztelep
december 1. vasárnap 16:00
Fininsszázs
Belépőjeggyel látogatható
Ámos Imre – Anna Margit Emlékmúzeum
Bogdányi u. 10.
„másokróL nem mondok
semmiT”
Kucsera Ferenc mártíriuma
Történeti narratíva és kortárs reﬂexiók
Megtekinthető március 1-jéig
december 11. szerda 11:00
advenTi szenior szerda
Kurátori tárlatvezetés teával és karácsonyi aprósüteménnyel nyugdíjasoknak
Belépőjegy: 600 Ft
A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu
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december 13. péntek 17:30
Önfeláldozás és mindaz, ami mögötte
van
Meseterápiás foglalkozás Boros Luca
meseterapeutával, 18+ Belépőjeggyel
látogatható.
A létszám korlátozott (12 fő), a részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu

Boromisza Tibor Emlékszoba
Duna korzó 4.
(26) 311-364
A Nagybányán és Párizsban tanult,
majd Szentendrén élt festő (1880-1960)
friss szemléletű életképeiből ad válogatást a kis kiállítás
Nyitva: szombat és vasárnap 12.00–
17.00. A belépés ingyenes

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ÚJraGondoLT CzóBeL 4.0
Rejtélyek a múzeumban – Fókuszban a
kutatás

Apáti Galéria
Kertész u. 10.
aPáTi aBkaroviCs BéLa fesTőmŰvész emLékkiáLLÍTása
A kiállítás megtekinthető hétköznaponként 9.00-17.00 között

Kmetty Múzeum
Fő tér 21.
kmeTTy János – az örök kereső
Kovács Margit Kerámiamúzeum
Vastagh György utca 1.
kováCs marGiT, a duna
kiráLynőJe
december 8. vasárnap 10:00
CsaLádi naP – HanGoLódás az
ÜnnePekre!
Gyurmázzunk karácsonyfadíszeket Juduskával
Felnőtteknek tárlatvezetés Csillag Edina
múzeumpedagógussal
Belépőjegy: 1000 Ft (7 év alatti gyerekek egy kísérőjének ingyenes)
A részvétel regisztrációhoz kötött: regisztracio@muzeumicentrum.hu
MANK Galéria
Szentendrei Régi Művésztelep
Bogdányi u. 51.
november 27., szerda 18:00
áTTeTsző / áTLáTszó / áTTörT
Köszöntőt mond: Tardy-Molnár Anna, a
MANK ügyvezető igazgatója, Aknay
János Kossuth-díjas festőművész, a
MAoE elnöke
Megnyitja: D. Udvary Ildikó művészettörténész
Kurátor: Lencsés Ida Ferenczy Noémidíjas kárpitművész
A kortárs iparművészet jeles alkotóinak
magas színvonalú műveivel, műegyütteseivel, sorozataival találkozhatunk a kiállításon, ahol textilmunkákat,
plasztikákat, üveg-, bőr-, ötvös- és kerámiaalkotásokat állítanak ki. A szerteágazó műfajokat meghívott művészek
képviselik, akik művei az átlátszóság
gondolatköréhez kapcsolódnak olyan
anyagokon keresztül, mint a rács, a fátyol, a muszlin, a háló, a drótháló, a
drótszövet, a varrás, a csipke, az áttört
kerámia, az átlátszó porcelán, az üveg.
Megtekinthető december 8-ig, hétköznap 9.00–17.00, hétvégén 10.00–17.00
között
ÚjMűhely Galéria
Fő tér 20.
a mŰvészeT aJándék!
Karácsonyi kortárs műtárgyvásár
A rendhagyó tárlaton lehetőség nyílik jelentős kortárs művészek alkotásainak
megtekintésére és megvásárlására.
Az érdeklődőket december 22-ig várjuk
az ÚjMűhely Galériában.
SZEI Galéria
Rendelőintézet, emelet
Kanonok u. 1.
raJzok 2003-BóL
Makovecz Imre építész emlékkiállítása
Megtekinthető a rendelőintézet nyitva
tartási idejében

Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum
Győr, Esterházy-palota
Király u. 17.
december 7. szombat 17.00
Geo+meTria
Bihon Győző és Gulyás Andrea közös kiállítása
Megnyitja: Sinkó István képzőművész,
művészeti író

eLőadás
eLőadás

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
november 27. szerda 18.00
BeszéLGeTés PaTak márTa Író-,
mŰfordÍTóvaL
Petőﬁ Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület
Stéger köz

november 29. péntek 18.00
a déLvidéki maGyarsáG eLmÚLT
száz éve
András Attila rendező előadása

december 6. péntek 18.00
a maGyar nyeLv minT ÚTikönyv –
az éLeT nevŰ TÚráHoz
Juhász Zsolt író előadása
december 13. péntek 18.00
a GyóGyÍTó kód
Cserkúthy Balázs előadása

éLeTmód
éLeTmód

életerő Központ
V8 Uszoda
Kálvária út 16/C

november 30. szombat
9.00–11.00: Fókuszban az Anya –
tanfolyam anyáknak anyákról Peringer
Judittal
14.00–18.00: AVIVA tanfolyam Becsy
Angélával
14.00–16.00: Gluténmentes bejglikészítő tanfolyam Radev Annával

december 8. vasárnap
9,30–12.00: Áramlás mozgásmeditáció
és hangutazás Tóth Rolanddal
17.00–20.00: SuryaSoul tánc tanfolyam
Kocsis Anitával
december 13. péntek 19.30
Hangfürdő Egervári Lillával (minden
hónap 2. péntek)

zene

DMH Barlang
Duna korzó 18.

zene

november 28. csütörtök 20.00
öTödik évszak kLuB
A természet és az ember folyamatosan
változnak. A zene is része ennek a kapcsolatnak és az Ötödik évszak is. A zenekar tagjai több formációban (Lajkó
Félix, BudafolkBand, Dresch Vonós
Quartett, Magyar Állami Népi Együttes
stb.) tettek tanúbizonyságot a zene szeretetéről. Minden második hónap utolsó
csütörtökjén személyes, rögtönzött, természetes és akusztikus zene-rezgések
töltik be a teret nem mindennapi vendégekkel.
Izabella Caussanel – ének
Hegedűs Máté – hegedű
Csoóri Sándor “Sündi”- brácsa, hosszúnyakú tambura , koboz, ének
Zimber Ferenc – cimbalom, magyar
duda
Szabó Csobán Gergő – bőgő, gardony,
ének
Belépő: 800 Ft

november 29. péntek 20.00
marGo: sPark of Life
Lemezbemutató koncert
Vendég: LiLo uPriGHT
A Margo zenekart Jéger Dorottya énekesnő és Bihari Márton gitáros alapította. Eleinte duó formájában működtek,
később bővültek együttessé. A Spark of
Life egy igazi, megtörtént életszakaszról
mesél, a hét dal kronologikusan fűzi
össze hét év jelentős érzelmeit, gondolatait, megéléseit. A lemez egyfajta öszszegzés, feldolgozás és elengedés.
Vendég: Lilo Upright
A zenekarunk 2018 decemberében alakult. A repertoárban a saját szerzemények dominálnak, amelyek stílusilag
viszonylag nehezen behatárolhatóak.
Neosoul és jazz, latin , illetve rock keveredése.
Belépő: 1500 Ft
Jegyek a koncert napján a helyszínen
válthatók.
december 6. péntek
20:00 smrGL
A Szentendre-Budapest tengelyen
mozgó punkzenekar két év szünet után
ünnepi felállásban lép újra színpadra.
21:00 makarenko
Az agrárpunk doyenjeinek 10 éves jubileumi koncertje! Céljuk a szentendrei
hagyományok magas spirituális színvonalon, ugyanakkor közérthető módon
történő megőrzése és mélyművelése.
Közéleti szórakoztató magazinműsor,
nem kizárólag delﬁnidomároknak.
Belépő: 1000 Ft
Jegyek a koncert napján a helyszínen
kezdés előtt egy órával válthatók.
december 7. szombat 18.00–20.00
GöröG TánCHáz
a Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
Zenél az Akropolis Compania
Az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő támogatásával

december 10. kedd
19:30 BorBéLy mŰHeLy
20:45 easTern Boundary
QuarTeT
21:30 Bm & eBQ Jamsession
EASTERN BoUNDARy QUARTET
Borbély Mihály – szaxofon, tárogató,
basszusklarinét
Michael Jefry Stevens – zongora
Joe Fonda – nagybőgő
Bágyi Balázs – dob
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A New york-i avantgarde zene jelentős
párosának találkozása a kelet-középeurópai lüktetéssel, a hazai etno-jazz
műfaj két erőteljes egyéniségével. Koncertjeiken saját szerzeményeiket hallhatjuk szabad rögtönzésekkel társítva.
A 2007 óta működő, Európa és az Egyesült Államok számos színpadán koncertező zenekar eddig négy lemezt
jelentetett meg, az együttes tagjai az
improvizáció igazi mesterei, produkciójuk ereje, zenei mondanivalója élőben
tud igazán kiteljesedni.
Belépő: 2000 Ft
Jegyvásárlás:
https://szentendre.jegy.hu/, vagy a koncert napján a helyszínen
december 12. csütörtök 20.00–22.00
Császári PiLLanaTmŰvek
Világnézeti és hallgatói klub. A hagyományteremtő összejövetel díszvendégei: a császári gitárkarbantartó, a
zenkertész és a szabadidőutazó. Műsoron szép etűdök, karcos szonáták, latinos bosszantók, dzsesszes blúzok,
szerencsés véletlenek és emlékezetes
dalesetek váltják egymást tér, idő és
műfajbeli megkötés nélkül. Zenél Császári Gergely és meglepetés vendégei.
A belépés ingyenes!

Városháza
Városház tér 3.
november 30. szombat, 18 óra
20. JuBiLeumi LevenTe GáLa
A gálán Fű Levente volt iskolatársai
adnak koncertet
Közreműködnek: Benyus János, Lakatos Péter, Molnár Gergő, Polyák Endre
kürtművészek
Vezényel és konferál: Farkas Róbert
karmester

december 14. szombat 19.20
advenTi HanGverseny
A Musica Beata Kórus és az Új Szentendrei Kamarazenekar adventi hangversenye. Közreműködik: Knyazoviczky
Csenge (csembaló), a Musicantus
Gyermekkar, orbánné László Hajnalka
(zongora).
A kamarazenekar művészeti vezetője:
Négyessy Katalin
Vezényel: Bokorné Forró Ágnes és
Wolfné Kovács Zsuzsanna
Műsor:
Corelli: Concerto Grosso No.8
(karácsonyi)
J.S.Bach: d-moll Csembaló verseny
BWV 1052
karácsonyi kórusművek
Händel: Halleluja a Messiás
oratóriumból
A belépés díjtalan!

Gyerekeknek
Gyerekeknek

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
Pátriárka u. 7.
december 7. szombat 9.00–13.00
advenTi szöszmöTöLő
10.00: Színház: Mikulás okosórája
Kézműveskedés
11.00: Papírszínház: Holle anyó

december 15. vasárnap 15.00–16.00
a kis HerCeG karáCsonya
A Szentendrei Gyermekszínház és Kreatív Színházi Stúdió és a Kanyar-Go
Alapfokú Művészeti Iskola közös előadása kicsiknek és nagyoknak! Történetünk főszereplője a kis herceg, aki
három mesejáték során megﬁgyeli, milyen is a földi Karácsony…tehát nem az
eredeti művet fogjuk látni, a történetet
tovább gördítettük…

apáról ﬁúra

KULTÚRA

A kis herceg kíváncsisága – Fekete IstvánSzámadás című műve nyomán
A titoktalanított világ: A kis herceg játékossága, a rózsa varázsa.
A kis gyufaárus lány, találkozása a kis
herceggel – az Andersen mese nyomán
Várunk szíveinkkel, amit díszbe öltöztetünk erre az alkalomra.
Színpadra rendezték: Kertész Kata, oroszi orsolya, Horváth Csongor, Németh
Dávid, Schwartz Dávid. Közreműködik: a
Dunakanyar Magániskola kórusa
Belépőjegy: 1000 Ft
Jegyvásárlás:
https://szentendre.jegy.hu/, illetve a Tourinform Irodában (Dumtsa u.22.)

mozi

mozi

P'ART MoZI
Dunakorzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyárak:
diák/nyugdíjas: 1000 Ft
felnőtt: 1200 Ft

november 25. hétfő
16:45 VALAN- AZ ANGyALoK VÖLGyE
(99’)(16)-Bagota Béla ﬁlmje
18.00 HoMÁLyBóL A FéNyRE – Török
Katalin előadássorozata
18:30 GETTo BALBoA magyar dokumentumﬁlm (90’)-közönségtalálkozó
20:05 AMUNDSEN (125’)(12)
november 26. kedd
15:50 DRAKULICS ELVTÁRS (95’)(12E) Bodzsár Márk ﬁlmje
18:30 SZABADÚSZóK (122’)(16) LéLEKMoZI SoRoZAT (DunaP’Art Filmklub)
20:40 SZéP CSENDBEN (80’)(12)
november 27. szerda
17:00 CSENG MESTER KoNyHÁJA
(114’)(BA)
19:00 AZ ÍR (210’)(BA)
november 28. csütörtök
16:50 TEJHÁBoRÚ (92’)(BA)
18:30 EGy ESŐS NAP NEW yoRKBAN
(92’)(BA)
20:10 TŐRBE EJTVE (130’)(12E)
november 29. péntek
16:00 DÍNo KIRÁLy: ÚT A TŰZHEGyRE
(92’)BA)
20:00 MARRIAGE STRoy (136’)(BA)
november 30. szombat
14:00 JéGVARÁZS 2. (BA)
16:30 AZ ÍR (210’)(BA)
18.00 BEVEZETéS A FILMMŰVéSZETBE
– Prónai Csaba előadássorozata
20:05 MARRIAGE STRoy (136’)(BA)
december 1. vasárnap
14:00 JéGVARÁZS 2. (105’)(BA)
15:50 TŐRBE EJTVE (130’)(12E)
18:00 EGy ESŐS NAP NEW yoRKBAN
(92’)(BA)
19:35 AZ ÍR (210’)(BA)
december 2. hétfő
16:00 AZ ASZFALT KIRÁLyAI (152’)(12)
18:00 MÚLT KARÁCSoNy (103’)(12)
19:50 25 KM/H-FéKTELEN SZÁGULDÁS
(116’)(16)
december 3. kedd
16:45 SZERELEMRE KATTINTVA
(101’)(16)
18:30 LóToLVAJoK (123’)(BA)
CINEBooK SoRoZAT
20:30 EGy ESŐS NAP NEW yoRKBAN
(92’)(BA)
december 4. szerda
16:00 JéGVARÁZS 2. (BA)
18:00 SZERELEMRE KATTINTVA
(101’)(16)
19.45 AZ ASZFALT KIRÁLyAI (152’)(12)

vuJiCsiCs, söndörGő, viGad konCerT

december 21. szombat 19:00
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színházterme
Szentendre, Pátriárka u. 7.

A Vujicsics Együttes idén 45 éves, a hozzájuk rokoni szálakkal kötődő
Söndörgő a 25. évfordulójára készül, a legﬁatalabbak a ViGaD zenekar
pedig 5 esztendős. E ritka együttállás adja a szentendrei koncert egyediségét.
A három zenekarnak nemcsak repertoárja rokon, de tagjaikat is testvéri,
apai és ﬁúi, nagybátyi-unokaöccsi, unokatestvéri szálak kötik össze. A
koncerten külön-külön és együtt is megszólaltatják a Vujicsics Tihamér
és Bartók Béla által gyűjtött délszláv dallamokat.

Belépő: 2500 Ft
Jegyek előzetesen online a szentendre.jegy.hu oldalon, személyesen a
Tourinform Irodában válthatók. (Dumtsa Jenő u. 22.)
www.szentendreprogram.hu
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HIRDETÉS

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének
támogatása pályázati felhívására a Prolan Irányítástechnikai Zrt. 2018-1.1.2-KFI-2018-00030 pályázati azonosítóval nyújtott be pályázatot az alábbi címmel:
Áramszolgáltatók tömegvezérlési rendszereiben alkalmazott új technológiájú IP alapú vezérlőegység.
Az elnyert támogatás összege 264 971 521 Ft.
A pályázat megvalósulási helyszíne a cég telephelye
Budakalász.
A projekt során kutatjuk azokat a hiányzó ismereteket, melyek szükségesek a fogyasztói befolyásolás (demand-side
management DSM) aktív, direkt területén egy vezérlő
eszköz kifejlesztéséhez. Ipari kutatásunk során olyan új ismereteket szerzünk meg, amivel megvalósul az energiagazdálkodási rendszer és az infokommunikációs technológiák
egybeolvasztása, és létrejön az integrált fogyasztói befolyásolás. Fejlesztésünk eredményeként IP alapú vezérlőegység
kísérleti prototípusát hozunk létre, amely kiváltja a mai
áramszolgáltatói tömegvezérlésekben alkalmazott technológiát. A jelenleg Európában széles körben alkalmazott
technológiák (HKV és RKV) tulajdonságai: analóg és titkosítatlan jelátvitel; zárt protokollok; hitelesítéssel nem rendelkeznek; vissza irányú kommunikáció hiánya; távoli
frissítés és paraméterezés lehetősége nincs vagy erősen korlátozott.

Várhatóan az első egy-két évben a németországi áramszolgáltatók (EnBW, E.ON, Vattenfall) igényei fognak számunkra piacot jelenteni. 3-4 millió db vezérlőegység
szállítását igényli a piac 10 év alatt. A Prolan jelenlegi németországi megítélése és a felkészültsége alapján ennek a
piacnak legalább a 10%-a megszerezhető. Ez évente
30-40 000 db-ot jelent. A magyarországi áramszolgáltatók
becsült HKV és RKV vevőkészülékeknek számai:
E.ON, DÉMÁSZ, és ELMŰ-ÉMÁSZ területein 1.800.000
db. Az új technológiájú megoldásra áttérve a jelenlegi készülékeiket le fogják cserélni. Ennek az időtávja és a volumene egyelőre nem számszerűsíthető.

Cégünk a hazai és németországi RKV szállításoknak köszönhetően kialakult jó hírnevére alapozva kívánja a hagyományos (HKV, RKV) vezérlési technológia szakértői
ismeretét felhasználva az új prototípust kifejleszteni és a
meglevő üzleti kapcsolatrendszeren keresztül pilot projektekben gyakorlati kipróbálásra az áramszolgáltatóknak (és
leányvállalataiknak) átadni, majd a prototípusból keletkező
végterméket tömeges számban szállítani.

XXXIII. évf. | 21. szám

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések
pályázati felhívására a Prolan Irányítástechnikai Zrt.
konzorciumban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen 2018-1.3.1-VKE-201800040 pályázati azonosítóval nyújtott be pályázatot az
alábbi címmel: Elosztott logikájú vasúti elektronikus
biztosítóberendezés fejlesztése. Az elnyert támogatás
összege 1 462 524 918 Ft. A pályázat megvalósulási
helyszínei a Prolan Zrt. telephelye Budakalász, valamint a BME budapesti épületei.
A vasúti közlekedési rendszerekben központi szerepet lát
el a vasúti biztosítóberendezés, egy speciális, biztonságkritikus irányítástechnikai rendszer, melynek feladata a váltók, jelzők és további vasúti objektumok vezérlése és felügyelete, továbbá a működtetések veszélytelenségének
ellenőrzése, szükség esetén végrehajtásuk megakadályozása,
az emberi hibák kiszűrése. A projekt célja egy 100%-ban
magyar fejlesztésű és gyártású elektronikus vasúti biztosítóberendezés kifejlesztése, neve PRORIS-E.

A PRORIS-E elosztott logikájú biztosítóberendezés lesz,
az objektummodulok önállóan valósítják meg a vasúti
biztosítóberendezési pálya menti objektumok vezérlését és
felügyeletét. Az elosztott logikájú kialakítás nagyfokú skálázhatóságot, rendelkezésre állást, megbízhatóságot és
üzembiztonságot tesz lehetővé. A pályázatban megvalósuló
kutatás és fejlesztés eredménye a magyar szabályozásokban
lefektetett követelményeknek és a hazai igényeknek jobban
megfeleltethető. Emellett a hazai szakemberek tudása is itthon használható fel, növelve a mérnökszakma hazai hozzáadott értékét. A tervezett fejlesztés olyan szakmai kihívást
jelentő feladat, amely hozzájárul a hazai mérnöki tudás
itthon tartásához.

A PRORIS-E elsődleges piaca Magyarország két legnagyobb vasúttársasága a MÁV és a GySEV. Itt mutatkozik
piaci lehetőség az új elektronikus vasúti biztosítóberendezés
telepítésére. A tervezett biztosítóberendezés fejlesztése a
hazai vasút igényein alapul, és a Magyarországon működő
vasúttársaságok követelményeinek megfelelve készül el,
leegyszerűsítve a későbbi engedélyeztetési folyamatot,
felgyorsítva a projektek megvalósítását. A PRORIS-E megvalósítása során olyan, az iparágban új megoldásokat
kutatunk fel, melyekkel a berendezések modell alapú
metodológiával tervezhetőek. Ez a vasúti mérnökök
számára gyorsabban áttekinthető leírásokat és megvalósítást
eredményez. Ez mind a fejlesztési, kivitelezési idő csökkentésében, mind pedig a tervek minőségének javulásában
jelent előrelépést.

fejéről a talpára fordítani a világot
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KÖRNYEZET

ökoParTy: foTóPáLyázaTok és deCemBeri fiLmkLuB

Petzeltes diákok nyerték
a fotópályázatot

Pici Krisztián, Rigó Nathan és Vaskó Vivien
Petzeltes diákok nyerték az Ökoparty Szentendre Társaság szentendrei középiskolásoknak kiírt fotópályázatát. A környezet- és
természetvédelmi fotópályázat ünnepélyes
díjkiosztóját november 13-án rendezték az iskolában, ahol az Ökoparty vezetője, Tarnóczy
Mariann adta át az elismeréseket. A gyerekek
kiállított fotói mellett látható az iskolában
Major Frigyes szintén díjnyertes fotója, mely
a HVG Extra A Nő fotópályázatán különdíjat
nyert, és bekerült a Cewe fotóalbumba.
Az Ökoparty az iskolások fotópályázatával is
szeretné felhívni a ﬁgyelmet a környezetünket
érintő problémákra. „A fotó olyan tér, ahol a
cselekvés egy kimerevített pillanatot rögzít,
mely a társadalom számára üzenetet hordoz.
Pályázatunkban azt kértük, hogy környezetünket károsító, valamint támogató, gazdagító jelenségekre hívjátok fel a néző ﬁgyelmét” –
mondta el a díjátadón Tarnóczy Mariann.
A környezetvédelemre különösen fogékony
Petzelt iskolások pályamunkái kiemelkedőek
voltak. Így került a diákok fotótémái közé a

Postás strand, a Dunapart környezete, élővilága.
A
beküldött
fotókhoz néhány gondolatot is társítottak a
diákok.
Az Ökoparty zsűrije az
első díjat Pici Krisztián
10/B osztályos diáknak
ítélte oda. (osztályfőnöke Polgár József.) A
második helyezett Rigó
Nathan 11/V osztályos
tanuló lett. A harmadik
helyezést Vaskó Vivien
nyerte el a 11/V-ből.
(osztályfőnökük
Szandi-Varga Péter.)
Köszönetet és elismerést kapott Polgár József, az iskola oktatója
és Nánási Andrea, a Petzelt szakképző pszichológusa a segítségért, amely révén létrejött
a mini-kiállítás és sikerrel zajlott a pályázat.
A díjátadón Pereházi Pált, a Vadkacsa Egyesület elnökét is várta egy oklevél. Ő nem
tudott eljönni, de hasznos tudást és elfoglaltságot kínált az iskola diákjainak. Egy rövid
tanfolyam keretében megtanulhatnak mindent,
ami a vízijártassághoz kell, és nyári diák-munkaként a sporttelep építkezésében segédkezhetnek, illetve evezős kísérőként is dolgozhatnak a gyerekek, külön díjazás fejében.

különdíj a HvG extra
fotópályázatán

„Hova tartozol? Mi fejezi ki számodra legjobban a közösséghez tartozást? Hogyan veszel
részt egy csapat életében?" – ezek voltak a
HVG Extra A Nő szervezésében meghirdetett
fotópályázat inspiráló gondolatai, melyre az
Ökoparty közössége is pályázott. Az Egyedül
nem megy című kép a különdíjat nyerte el és
bekerült a Cewe fotókönyvbe. Major Frigyes
fotóján az Ökoparty tagjai nem véletlenül tart-

Így neveld a felnőtteket

ják fordítva molinójukat, és rajta a feliratot,
mert, mint mondják: „Feje tetejére állt a világ,
nagyon sok mindent rosszul csinálunk, de
semmi akadálya annak, hogy fejéről a talpára
állítsuk ezt a világot. Az Ökoparty ezért dolgozik.” A díjnyertes fotó a Petzelt iskolában látható a diákok munkái mellett.

ökoparty ﬁlmklub

A Földünket veszélyeztető klímaválság okaira
hívja fel a ﬁgyelmet a P’Art Mozi Ökoparty
ﬁlmklubja. Havonta, minden hónap második
hétfőjén vetítenek az ökológiai válsággal kapcsolatos ﬁlmeket, a vetítések után pedig a témában jártas, meghívott szakemberekkel
beszélgetnek a szervezők. Az Ökoparty
decemberi témája a P’Art Moziban:

december 9. hétfő, 18 óra
THe True CosT
Bangladesi-kambodzsai-kínai-dán-francia-indiaiolasz-angol-ugandai dokumentumﬁlm, 2015, 92’
Rendező: Andrew Morgan
A ﬁlmben a textiliparról, a ruhakészítésről, a
világ második leginkább környezetszennyező
iparágáról van szó. Kik készítik a ruhákat, amiket nap mint nap viselünk? Milyen körülmények között dolgoznak? Mennyit keresnek?
Aki megnézi a ﬁlmet, nem biztos, hogy vesz
még magának új ruhát…
Szakértő: Bajdor Tünde, használt ruhák-divatguru, Tuba Róbert, MTA, Zöldkémia kutatócsoport, vegyész kutató

Újabb rajzos siker a Templomdombi iskola vizuális műhelyéből, a Budapesti víz világtalálkozóhoz kapcsolódó rajzpályázaton. 3. helyezett
lett: sági Bernárd mór 4. osztályos, a Templomdombi általános iskola
vizuális műhelyének tagja.

Korunk legfontosabb és legaktuálisabb feladata a Föld vízkészletének
megóvása. Egyre több ország, térség számára jelent gondot a megfelelő vízellátás. A Budapesti Víz Világtalálkozó 2019-ben megrendezett
célja az volt, hogy a világpolitikai, gazdasági, tudományos döntéshozóinak ﬁgyelmét a vízválság megelőzésére és a problémák kezelésére
irányítsa.
A világtalálkozó alkalmából a Külgazdasági és Külügyminisztérium
rajzpályázatot írt ki általános iskolás tanulók számára „Így neveld a felnőtteket” címmel. A pályázatra közel 300 pályamű érkezett az ország
különböző részeiből. A legjobb alkotásokat két kategóriában, alsó és
felső tagozatban díjazták, 8 díj került átadásra.
3. helyezett lett: Sági Bernárd Mór 4. osztályos, a Templomdombi Általános Iskola Vizuális Műhelyének tagja „Azoknak, akik azt hiszik,
minden rendben van” című, A/2-es méretű, vegyes technikával készített
munkájával. Marci felkészítő tanára: Deli Gabriella.

A rajz érdekessége, hogy térbeli megoldásokat is alkalmaz, hiszen
a ﬁgurák, az ablak és a fazék felnyitásával láthatóvá válik, előbukkan a
sok-sok környezetszennyező hulladék...
A gyerekrajzok fontos üzenetet hordoznak: mindenkinek tenni kell környezetünk megóvásáért, a víz tisztaságának megőrzésért!
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karatés bajnokaink

2019. november 2-án a monori sportcsarnok adott otthont
a 47. european Wadokai Cup karate versenynek. a rendezvényen 17 ország közel ötszáz versenyzője vett részt,
a magyar válogatott soraiban 12 szentendrét képviselő
Piramis sportegyesület karatékáival.
A sok éves munkának és a lelkes karatésaink felkészülésének köszönhetően kiemelkedően szerepeltek és szép eredményeket értek el.

európa Bajnoki címet szerzett:
Péter Patrik U14. ﬁú egyéni küzdelem kategóriában
Egei Ákos kadet ﬁú formagyakorlat kategóriában
Kollár Eszter U21 női formagyakorlat kategóriában

Kollár Eszter

Péter Patrik

Egei Ákos

dobogóra állhatott:
Egei Ákos kadet ﬁú küzdelem 2. helyezés
Kollár András U21 férﬁ formagyakorlat 2. helyezés
Tamási Zsóﬁa U14 lány küzdelem 3. helyezés
Kollár Eszter felnőtt női formagyakorlat 3. helyezés
Bokori Kata felnőtt női küzdelem 3. helyezés
Bereczki Roland felnőtt férﬁ formagyakorlat 3. helyezés

karatésaink tatamira léptek csapat formagyakorlat versenyszámban is:
Uhlyarik Panna – Bokori Kata – Kollár Eszter 3. helyezést,
Tóth Péter – Kollár András – Bereczki Roland 2. helyezést
ért el.

Nem ért el dobogós helyezést, de dicséretesen helyt állt a
versenyen Lisal David, Harangozó Zsombor és Hajdler Zoltán.
A versenyt jó hangulatú Sayonara-party zárta.
Az egyesület ezúton is köszöni Szentendre Város Önkormányzatának a támogatását!

A Piramis Sportegyesület kiváló karatékái

A visegrádi 4 ****-os Silvanus Hotel

A visegrádi 4 ****-os Silvanus Hotel

munkatársat keres

munkatársat keres (akár kezdő munkavállalót is)

SZÁLLodAI
ÉRtÉKESítő

Feladatai:
• a Hotel szolgáltatásainak értékesítése
• e-mailek, telefonok kezelése
• foglalásokkal kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása
• kapcsolattartás a vendégekkel, partnerekkel
• foglalási rendszer napi szintű kezelése
• a munkakörrel járó adminisztratív feladatok ellátása

Elvárások:
• számítógépes ismeret
• tárgyalóképes angol vagy német nyelvtudás
• ambiciózus készségek, magabiztos fellépés
• szakmai alázat, kreativitás

Amit kínálunk:
• megbecsülést, hosszú távú munkalehetőséget
• családias hangulatú munkahelyet
• megbízható szakértelemmel rendelkező tulajdonosi hátteret
• versenyképes fizetés

Munkavégzés helye: Visegrád, Hotel Silvanus
Önéletrajzát az allas@hotelsilvanus.hu e-mail címre várjuk.

RECEPCIÓS /
ÉJSZAKÁS RECEPCIÓS
Leendő munkatársunk feladatai:
• szállodai vendégforgalom teljes körű kezelése;
• vendégek tájékoztatása,
• egyéni foglalások kezelése;
• számlázás, pénzkezelés, ügyviteli feladatok.

Elvárásaink:
• min. középfokú angol vagy német nyelvtudás;
• jó kommunikációs, és problémamegoldó képesség;
• alapvető protokoll ismeretek;
• figyelemmegosztás képessége (párhuzamosan több dolog figyelemmel kísérése);
• vendégorientált hozzáállás;
• pontos, precíz munkavégzés;
• önállóság;
• felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel).

Előny:
• Hostware szállodai szoftver ismerete;
• releváns munkatapasztalat.

Amit ajánlunk:
• változatos, felelősségteljes munkavégzés;
• fiatal, dinamikus csapat.
• egyéb kedvezmények és juttatások
Munkavégzés helye: Visegrád
Fényképes szakmai önéletrajzát – telefonos elérhetőséggel egyetemben - az
allas@hotelsilvanus.hu e-mail címre várjuk.
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Ha ősz, akkor oviolimpia!

Fotó: FB/Panorámafutas

akkor kell futni, amikor jól esik!

idén november 16-án rendeztük meg a szentendrei óvodások versenyét a Honvéd altiszti akadémia sportcsarnokában. a közel száz kis
óvodás versenyző fülöp zsolt polgármester buzdító szavait követően
óvodák közötti sorváltó versenyben mérte össze tudását. a három
selejtező csoportból négy óvoda csapata jutott be a döntőbe, és versengett a vándorkupáért.

A szervező Piramis Sportegyesület ötletes feladatok elé állította a versenyzőket. A feladatok között szerepelt akadálypálya leküzdése, szlalomfutás és ügyességi feladatok. Valamennyi óvodás lelkesen és nagy
odaadással hajtotta végre a feladatokat.

az esős-borús idő ellenére sok-sok futó állt rajthoz november 10-én,
a szentendrei Panorámafutáson.

Az idén harmadik alkalommal megrendezett futóversenyen az 1000
nevezőből majdnem mindenki ott volt, és a futókat láthatóan nem zavarta az eső. Sokan nyilatkoztak úgy, hogy az időjárás nem rontott a
város hangulatán, „mert akkor kell futni, amikor jól esik”.
A versenyzők három futamban, 5 és 10 km-en állhattak rajthoz. A harmadik, legerősebb mezőnyben nagy küzdelem folyt az első három
helyért: fantasztikus teljesítménnyel értek célba a versenyzők:

1. Galambos Péter 00:35:19
2. Pásztor Attila 00:35:27
3. Nagy Richard 00:35:37

1. Dr. Rozsnyai Lilla 00:38:30
2. Staicu Simona 00:41:02
3. Drahos Veronika 00:42:01

A díjazottakon felül minden célba érő futó Szentendre hangulatát tükröző, gyönyörű egyedi éremmel térhetett haza.

mikulásfutás útzárral

december 7-én szombaton 14:00 órától újra jótékonysági mikulásfutás. a nevezési díj tartós élelmiszer, melyet a szent erzsébet
karitász és Családsegítő juttat el a rászorulóknak.
A rendezvény idejére 13:00 és 15.00 óra között lezárják a közúti
forgalom elől a Duna korzót a Bolgár utcai parkolótól a Jókai utcáig
és az Apor hidat mindkét irányból.
Részleges lezárás lép életbe a Duna korzón a Jókai Mór utca és a
Duna-korzó 5. sz. (a Rév utca utáni szakasz után a Duna-parti gyalogossétány lehajtója) között.
A Duna korzóra vezető utcák és terek kihajtójánál 13:00 órától kb.
15:00-ig – a futóverseny kezdetétől a futók elhaladásáig – a gépjárművek behajtása a Duna korzóra tilos.
Megértésüket és segítő együttműködésüket ezúton is köszönjük!
SZENTENDREI KINIZSI HoNVéD SE éS SZENTENDRE VÁRoS ÖNKoRMÁNyZAT

A versenyen az alábbi eredmények születtek:
1. Szivárvány Tagóvoda 2. csapat
2. óvoda Központ
3. Hold utcai Tagóvoda 1. csapat
4. Vasvári P. utcai Tagóvoda Halacska csoport
5. Református óvoda 2. csapat
6. Szivárvány Tagóvoda 1. csapat
7. Egres úti Tagóvoda
8. Református óvoda 1. csapat
9. Izbégi Tagóvoda
10. Vasvári P. utcai Tagóvoda Süni csoport

A dobogósok érmet, és valamennyi óvoda oklevelet és tárgyjutalmat
kapott.
A szervezők ezúton mondanak köszönetet Szentendre Város Önkormányzatának a támogatásáért, a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesületnek a közreműködéséért, Hajnal Szilvia, az óvoda Központ
intézményvezetőjének a segítségéért, valamint a segítők és óvodapedagógusok munkájáért. Külön köszönet a Liliput Játékvilág Szentendrének a támogatásért.

A Piramis Sportegyesület várja óvodások és kisiskolások jelentkezését
karate- és képességfejlesztő csoportjába. Infó: Tóth Attila, 06-20-4443160.

25

26

HIRDETÉS

XXXIII. évf. | 21. szám

Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.
H-2000 Szentendre
Dobogókői út 5.
www.hawle.hu

Telefon:
Telefax:
E-mail:

26 501-501
26 501-502
info@hawle.hu

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: rakTáros (munkavégzés helye: szentendre)

Feladatok:
- Cég szentendrei telephelyén lévő központi raktárában raktárosi, anyagmozgatási feladatkör elvégzése a raktárvezető irányításával
- Beérkező és kimenő áruk ﬁzikai átvétele és mennyiségi ellenőrzése
- Bizonylatolás elvégzése
Elvárások:
- Targoncavezetői jogosítvány
- Számítógépes ismeretek
- Önálló, precíz munkavégzés

Előny:
- Hasonló területen szerzett tapasztalat
- Valamely vállalat irányítási rendszer ismerete
- Műszaki gondolkodásmód

Dr. SchuMIcKy Gábor
állatorvos

Amit kínálunk:
- Versenyképes bér és juttatások
- Kiszámítható munkaidő
- Komfortos munkakörnyezet
- Modern munkaeszközök

Szentendre,
Szentlászlói út 77.

Jelentkezés módja:
A fényképes szakmai önéletrajzát kérjük, küldje az adm@hawle.hu e-mail
címre, vagy adja le személyesen a Hawle Kft. telephelyén (2000 Szentendre,
Dobogókői út 5.) Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Tel. 06-30-415-9060

A szentendrei Bükkös Hotel**** és
Spa, amely környék egyetlen 4*-os
szállodája, új munkatársakat keres

Felszolgáló-pincér

Keresünk önmagára és munkájára igényes munkatársat a bükkös hotel vendéglátó részlegébe. Nem klasszikus a’la
carte pincért keresünk!
Lehetsz pályakezdő, pályát elhagyó, egy
a lényeg akarj dolgozni, és legyél alázatos a munka iránt és legyen elképzelésed arról, mit is akarsz valójában.

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK:
az étteremben és a lobby bárban
• Asztalok terítése
• büfépult felkészítése
• Az éttermi eszközök tisztántartása, folyamatos ellenőrzése
• A vendégek ételkiszolgálása jellemzően büféjellegű kiszolgálással, esetenként tányér szervizzel.
• A vendégeknek italfelszolgálás rendelésfelvétellel, külön pultos nincs
• Kávéféleségek és egyszerűbb kevert
italok elkészítése
• Számlázó program, kártyaleolvasó és
pénztárgép kezelése
• Napi nyitási és zárási feladatok
• Kapcsolattartás az egyéb (recepció,
konyha) részleggel
• Az italpult rendben tartása, napi büfémenü szerkesztése

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

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

Szakács

FELADATOK:
• reggeli és vacsora hideg és meleg
ételek elkészítése és tálalása 4*-os
szállodai színvonalon
• Konyhai és tálalási rend fenntartása
• Élelmiszerek, berendezések, gépek
gondos kezelése
• higiéniai előírások és előírt formulák
betartása
• Önálló és felelősségteljes munkavégzés
AJÁNLATUNK:
• Stabil háttérrel rendelkező családias
vállalkozás
• Kiszámítható munkarend
• Dinamikus csapat és igényes munkakörnyezet
• Korrekt bérezés
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
2000 SZENTENDrE, bÜKKÖSPArT 16.
Jelentkezés önéletrajzzal
a jobs@bukkoshotel.hu címen

Téged keresünk!
•
•
•
•
•
•
•
•

×
×
×

ha egyedit akarsz alkotni
ha bemersz vállalni férﬁas munkát
ha tapasztalt vagy 4-6 fő irányításában
ha nem áll tőled messze az adminisztráció
ha szeretsz napi jelentéseket készíteni
ha csak egy műszakban tudsz dolgozni
ha szereted a kötetlen, változatos közeget
ha szeretsz őszintén, nyíltan kommunikálni és nem szereted mellébeszélést
ha nem szereted a multi környezetet
ha nem szeretnél tesztet írni a felvételhez
ha nem szereted a hosszadalmas állásinterjúkat

Nálunk a helyed!
•
•

azonnali munkakezdés
elérhető kezdő ﬁzetés nettó 230.000-240.000 Ft

•
•

egyedi betonburkolatok készítése
öntés, csiszolás, festés, csomagolás

Mivel foglalkozunk?

További felvilágosítás munkanapokon, 08:30-16:00 között a 06-70-779-7501 telefonszámon vagy a helyszínen Kaza International Kft. 2000 Szentendre, Kőzúzó köz 10.
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1945-nél régebbi képeslapokat keresek megvételre minimum 1000 Ft/db áron.
Díjtalan kiszállással. Hétvégén is! Pál István, tel. 06-20947-3928.

ÁLLAToRVoS

Dr. Schumicky Gábor állatorvos – Szentendre, Szentlászlói út 77. Tel. 06-30-415-9060.

áLLásT kÍnáL

Munkatársat keresek teljes munkaidőben adminisztrátori munkakörbe. Feltételek: diktálás után 10
ujjas vakon gépírás, MS Word professzionális ismerete és alapvető
számítógépes ismeretek. Tel. 0620-941-9200, (26) 300-763, Molnár Bertalan közjegyző.
inGaTLan

Garázs kiadó a László-telepen. Tel.
06-20-335-2490.

Egyedülálló férﬁ vagy nő részére 1
szoba kiadó Pomázon. Tel (26)
715-151.

HIRDETÉS
Vásárolok 50-60 nm közötti lakást
csendes helyen. Felújításra szoruló
is érdekel. Tel. (26) 318-759.

Szentendre belvárosában nagyméretű tetőtéri lakás kiadó. Hosszú
távra, megbízható bérlőnek, esetleg szobánként több bérlőnek is.
Tel: 06-20-927-0021.

Kiadó lakást keresek a HéV-végállomás közelében, új építésűt, esetleg felújítottat. Tel.
06-20-923-4362.
okTaTás

Nyelvtanítás és Korrepetálás!
Német és angol nyelvből tanítást
és korrepetálást vállalok nagy gyakorlattal! Türelem és gyors siker!
Tel. 06-20-489-8713. Kérem, hívjon
bizalommal!

Képzőművész tanár saját műtermében rajz-festés és művészettörténet oktatását vállalja. óriási
tapasztalat, Szentendre Belváros
0630 6176750"

Matematikából és ﬁzikából korrepetálást, érettségi felkészítést vállalok. Tel. 06-30-855-3543.

Klasszikus gitártanítás felnőttek és
gyereke számára egyaránt, Tahitótfalun. Tel. 06-30-424-6078.

Néptánc magánórákat vennék erdélyi forgatós táncok tanulása céljából, kezdő szinttől. Tel.
06-20-923-4362.
réGiséG

Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, festményeket, bronz tárgyakat,
porcelánokat, Kovács Margitot, régi álló-, fali-, asztali díszórákat (hibásat is), csillárt,
6-12 személyes ezüst étkészletet, tálcát stb., könyveket,
régi katonai kitüntetések tárgyait és teljes hagyatékot.
Első vevőként a legmagasabb
áron. Üzlet: Budapest, IX.,
Ráday u. 6. Tel. 06-20-2800151, herendi77@gmail.com

szoLGáLTaTás

építőipari munkák! Hőszigetelés,
komplett lakásfelújítás, kül- és beltéri burkolás referenciával, Szentendrén és környékén. Tel.
06-20-341-4585.
Fakivágás, sövénynyírás, fűnyírás, fűkaszálás, bozótirtás,
kertrendezés. Veszélyes fák
kivágása alpintechnikával is.
Tel. 06-30-994-2431.

Burkolatjavítás, kőműves munkák,
térkövezés. Teraszok, járdák, kerítések készítése, javítása. Tel. 0630-341-3423.
Vállaljuk modern vagy klasszikus ólomüveg-ablakok készítését, törött darabok cseréjét
vagy teljes felújítását, továbbá
tükrök, bútorüvegek, lámpák,
szaunaablakok tervezését, kivitelezését. 06 20 317-6455,
www.czirjak-glass.hu.

Hűtőgép, villanytűzhely, mosógép,
mikrohullámsütő javítása sugárzásméréssel. Tel. (26) 788-367, 0630-950-4187, Mezei Sándor.
Társkereső

Férﬁ nőt keres. Tel. 06-70-3998572.
ÜdÜLés

Hévízen, a centrumban apartman garázzsal 2 fő részére
(7000 Ft/apartman/éj) kiadó.
Tel. 06-20-494-2550.
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